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ความรุ นแรงต่ อภรรยาในครอบครัวอาเซียนและครอบครัวไทย
(Wife Abuse in ASEAN and Thai Families)

บุญเสริ ม หุตะแพทย์1 (Boonserm Hutabaedya)
บทนา
บทความนี้เป็ นการนาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากงานวิจยั และเอกสารทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อแสวงหาข้อมูลสถานการณ์ความรุ นแรงในครอบครัว โดยเน้นกรณี ที่สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยา และ
ปั จจัยที่อธิ บายสาเหตุของการกระทาความรุ นแรงนั้น เพื่อทาความเข้าใจลักษณะปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวอาเซี ยน
และครอบครัวไทย สื บเนื่ องจากการเปิ ดประตูสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community AEC) ที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศต่าง ๆ จานวน 10 ประเทศเข้าเป็ นสังคมที่มีพลังในสังคมโลก และมีศกั ยภาพ ในปี 2558 ซึ่ ง
คาดว่าการรวมกลุ่มสังคมและสภาพแวดล้อมจะเป็ นเงื่อนไขใหม่ที่คาดว่าจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวและ
บริ บทของครอบครั วของชาวอาเซี ยนรวมทั้งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม มีขอ้ มูลจากการนาเสนอของหน่ วยงานใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติช้ ี ให้เห็ นว่า ครอบครัวอาเซี ยนและครอบครัวไทยต้องเผชิ ญปั ญหาต่าง ๆ หลาย ๆ ด้าน ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องครอบครัว รวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีการใช้ความรุ นแรงในครอบครัว
สาหรับปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวนั้น องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO, 2002) จัดว่า
เป็ นปั ญหาด้านสุ ขภาพและปั ญหาสิ ทธิ มนุษยชน โดยให้ขอ้ มูลว่า ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วในส่ วนต่าง ๆ ของโลกไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 5 ถูกสามีทาร้ ายและมีความทุ กข์ทรมานจากการละเมิ ดทางเพศ รวมทั้งมีรายงานการศึ กษาข้อมูลความรุ นแรงใน
ครอบครัวของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้พบว่ามีอุบตั ิการณ์ความรุ นแรงที่ภรรยาถูกสามีทาร้ายจานวนมาก
เช่นกัน (Krug, Dahlberg, Mercy, et al., 2002) นอกจากนี้ เมื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัวใน
ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศพบว่า ความรุ นแรงในครอบครัว ซึ่ งรวมถึงความรุ นแรงของผูห้ ญิงถูกสามีทาร้ายเป็ นปั ญหาที่
นับวันจะมีระดับความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นและมีลกั ษณะปั ญหาที่ซบั ซ้อน จนยากที่จะจาแนกได้วา่ ปั จจัยใดเป็ นสาเหตุหลัก
เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกับหลายสาเหตุ และเป็ นปั ญหาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น เพื่อเป็ นการรวบรวมข้อมูลด้าน
ครอบครัวและเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงบริ บทต่าง ๆ ที่กาลังจะถ่ายเทและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทความนี้ จึงต้องการฉายภาพสถานการณ์ความรุ นแรง
ในครอบครัวของสามีกระทาต่อภรรยาและอธิบายถึงสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น
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สถานการณ์ความรุ นแรงในครอบครัว โดยเป็ นความรุ นแรงที่ สามี กระทาต่อภรรยา ที่ นาเสนอในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา โดยศึกษาปั ญหาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยาใน
ครอบครัวของชาติต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมทั้งประเทศไทย แต่เนื่ องจากยังข้อจากัด
ของเข้าถึงแหล่งข้อมูลของบางประเทศ ในที่น้ ีจึงนาเสนอข้อมูลสถานการณ์และปั จจัยสาเหตุของความรุ นแรงต่อภรรยาที่ถูก
สามีทาร้ายที่สืบค้นได้บางประเทศเท่านั้น ประกอบด้วย ความรุ นแรงต่อภรรยาของครอบครัวในประเทศกัมพูชา สหพันธรัฐ
มาเลเชีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย
ผลการวิจยั
1) ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวของประเทศกัมพูชา
รายงานของ Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC, 2014) ระบุวา่ ปั ญหาความรุ นแรง
ในครอบครัวของชาวกัมพูชาจัดเป็ นปั ญหา 1 ใน 4 ปั ญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิเด็กและสตรี ที่รัฐให้ความสนใจ
แก้ไขปั ญหาในปั จจุบนั โดยมีขอ้ มูลที่แสดงให้เห็ นว่าปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นปั ญหาที่ ได้รับผลกระทบจาก
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอมรับให้ผชู ้ ายเป็ นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งส่งผลให้เป็ นผูก้ ระทาความรุ นแรงต่อ
บุคคลในครอบครัวด้วย ซึ่งข้อมูลในปี 2012 พบว่า ผูห้ ญิงและเด็กถูกกระทารุ นแรงด้วยสาเหตุของความยากจน ความเครี ยด
ขาดที่ดินทากิน มีการเสพสารเสพติด ดื่มเหล้า และเล่นการพนัน ผลกระทบจากความรุ นแรงนี้ นอกจากจะทาให้ผหู ้ ญิงที่ถูก
สามี ทาร้ ายจะทุ ก ข์ทรมานทางด้า นจิ ต ใจ และบาดเจ็ บทางกายแล้ว มี จานวนมากที่ ฆ่า ตัวตาย หรื อเสี ยชี วิตเพราะสามี
ฆาตรกรรม
เมื่อศึกษาปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวของประเทศกัมพูชาย้อนไปในปี 1996 พบว่า ผูห้ ญิงร้อยละ 16 ถูกถูกทา
ร้ายร่ างกายและได้รับบาดเจ็บ (Nelson & Zimmerman, 1996) และในปี ต่อมา งานวิจยั ของซาเมน (Samen, 1997) ระบุวา่
ผูห้ ญิงชาวกัมพูชามีความละอายหากตนเองถูกสามีกระทาความรุ นแรงหรื อมี หากความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื่ น
ผูห้ ญิงชาวกัมพูชาที่แต่งงานแล้วจึงไม่ค่อยบอกเล่าหรื อให้ขอ้ มูลที่ตรงตามความเป็ นจริ งให้คนอื่นรับรู ้ และปฏิเสธที่จะให้
ข้อมูลอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีการสารวจ จึงทาให้สถิติความรุ นแรงในครอบครัว โดยเฉพาะกรณี ที่สามีทาร้ายภรรยาอยูใ่ นระดับ
ต่า ซึ่งหากสอบถามข้อมูลจากคนอื่น ๆ เช่น เพื่อนบ้าน ญาติ และเจ้าหน้าที่ ชุมชน กลับพบว่าคนเหล่านี้ มกั บอกเล่าเรื่ องราว
สถานการณ์ที่ผหู ้ ญิงถูกทุบตีทาร้ายหรื อการทารุ ณกรรมอย่างโหดร้ายจากสามี โดยเฉพาะผูห้ ญิงจานวนมากถูก สามีกระทา
รุ นแรงขณะที่ ต้ งั ครรภ์ ซึ่ งข้อมูลจากการสารวจสัมโนประชากรและด้านสุ ขภาพ (National Institute of Statistics and
Directorate of Health, Cambodia, 2001) แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงชาวกัมพูชาที่แต่งงานแล้วและมีอายุระหว่าง 15-49 ปี กว่า
ร้อยละ 23 เคยมีประสบการณ์ความรุ นแรงทางกาย โดยมีผกู ้ ระทาส่ วนใหญ่เป็ นสามีคนปั จจุบนั และอดีตสามีถึงร้อยละ 75
(Phally, 2002, pp. 45-50) นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการต่อต้านความรุ นแรงในครอบครัวของประเทศกัมพูชา ยังแสดงให้
เห็นว่าผูห้ ญิงที่ถูกสามีทาร้าย ร้อยละ 25 ต้องทนทุกข์ทรมานจากความรุ นแรงในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ความรุ นแรงทางกาย
ทางเพศ และด้านจิตใจ
ซาเมน (Samen, 1997) ระบุวา่ เหตุผลสาคัญสองประการที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดผูห้ ญิงที่ถูกสามีกระทารุ นแรงยังคง
ทนอยูใ่ นครอบครัวกับสามี เหตุผลประการแรก คือ การที่ผหู ้ ญิงยัง คงอยูก่ บั สามีที่ทาร้ายตนเองเพื่อประโยชน์ของลูก ๆ ที่
ต้องมีท้ งั พ่อและแม่ เพราะชาวกัมพูชาเชื่อว่าเด็กที่ไม่มีพ่อเป็ นเรื่ องที่น่าอับอายและมักถูกคนในชุมชนดูถูก และประการที่
สอง เป็ นเพราะผูห้ ญิงไม่มีที่พกั พิงที่ปลอดภัยหากต้องออกจากบ้าน ทาให้ผูห้ ญิงคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่น ๆ สาหรับตนเอง
และลูก นอกจากนี้ยงั มีผหู ้ ญิงชาวกัมพูชาที่ถูกกระทารุ นแรงจากบุคคลในครอบครัว จานวนหนึ่ งที่ได้รับผลกระทบจากการ
สู ญเสี ยพ่อแม่ในช่วงที่มีวิกฤติการทางการเมือง ในจานวนของผูห้ ญิงตัดสิ นใจว่าไม่มีโอกาสที่จะหลีกหนี จากสถานการณ์
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รุ นแรงในครอบครัวได้ก็มกั ตัดสิ นใจที่จะรับมือกับปั ญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองถูกทารุ ณกรรม และได้รับบาดเจ็บ
ลดลง เช่น ผูห้ ญิงบางคนหาทางออกด้วยการขอหย่าจากสามี ซึ่ งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องมักไม่เห็ นด้วย และไม่อานวยความ
สะดวกให้เกิดการหย่าร้าง และจากความล้มเหลวของการให้บริ การทางสังคม การบริ การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ทั้งทาง
อาญาและทางแพ่ง ท าให้ผูห้ ญิ งที่ ถูกกระทารุ นแรงไม่ส ามารถจะดาเนิ น การแก้ไขปั ญหา หรื อ ทาให้สามี ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเพื่อให้สถานการณ์ความรุ นแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน ลดภัยอันตรายต่อผูห้ ญิงและลูก ๆ ได้
นอกจากนี้ยงั พบว่า สาเหตุของปั ญหาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยามาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของ
หญิงชาย และการที่สงั คมคาดหวังต่อบทบาทของคู่สามีภรรยาที่ตอ้ งเป็ นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมแบบดั้งเดิม ทาให้เกิด
ความรุ นแรงในครอบครัวของประเทศกัมพูชา (Cambodian Men’s Network, 2004) ผลที่ ได้จากการวิจยั เชิ งสารวจที่
ดาเนิ นการโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติและคณะกรรมการสาธารณสุ ขแห่ งประเทศกัมพูชา (2001) พบว่า หนึ่ งในสิ บของ
ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วถูกสามีกระทารุ นแรงทางจิตใจ โดยการแสดงความหึ งหวงและความโกรธถ้าพบว่าภรรยาพูดคุยกับคน
อื่น ๆ ซึ่งสามีสามารถนาไปเป็ นข้อกล่าวหาได้วา่ ผูห้ ญิงนอกใจ ทาให้ผหู ้ ญิงที่แต่งงานแล้วถูกจากัดการมีปฏิสัมพันธ์กบั คน
อื่น ๆ รวมทั้งคนใกล้ชิด เช่น เพื่อนและญาติพี่นอ้ งในครอบครัว
2. ความรุนแรงต่ อภรรยาในครอบครัวของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
นับตั้งแต่ปี 1994 ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซี ยได้ออกกฎหมายความรุ นแรงในครอบครัว (Domestic Violence Act,
1994) มาบังคับใช้เพื่อให้การคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทารุ นแรงทั้งทางด้านสิ ทธิ และด้านกฎหมาย โดยยอมรับว่าการกระทาความ
รุ นแรงในครอบครัวเป็ นปั ญหาอาชญากรรม ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับรายงานจานวนของผูถ้ ูกกระทารุ นแรงเพิ่มขึ้นเกือบ
ร้อยละ 50 ในระยะ 5 ปี ต่อมา คือ ระหว่างปี 1995-2000 (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, Malaysia,
2006, p. 18) นอกจากนี้ ยงั มีรายงานจากสานักงานตารวจแห่ งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซี ย (อ้างถึงใน UNIFEM, 2003)
ชี้ให้เห็นว่าในระหว่างมกราคม-กรกฎาคม 2002 จานวนของกรณี ความรุ นแรงในครอบครัวของผูท้ ี่มีเชื้อสายมาเลย์สูงขึ้นเมื่อ
เที ยบกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ เช่น ชาวมาเลย์เชื้ อสายอิ นเดี ย หรื อชาวมาเลย์เชื้ อสายจี น ผูถ้ ูกกระทารุ นแรงในครอบครั ว
ส่วนใหญ่มีอายุหว่าง 26-35 ปี สาเหตุของปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวมีผลมาจากปั ญหาการสื่ อสารระหว่างคู่สามีภรรยา
ความหึ งหวง และปั ญหาทางการเงิน รวมทั้งพบว่ามีการกระทารุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยาในระหว่างที่ภรรยาตั้งครรภ์
(Kamarudin, Sarpin, Zakaria et al. 2007, pp. 376-378)
ผลการศึกษาข้อมูลผูห้ ญิงชาวมาเลเซียที่ถูกสามีกระทารุ นแรงที่ดาเนินการโดยกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
สตรี (United Nations Development Fund for Women – UNIFEM, 2001) หรื อปั จจุบนั ใช้ชื่อว่า “องค์การเพื่อการส่ งเสริ ม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผูห้ ญิงแห่ งสหประชาชาติ” (United Nations Entity for Gender Equality and
the Empowerment of Women – UN Women) แสดงให้เห็นว่า ผูห้ ญิงที่ ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายถูกกระทารุ นแรงจากบุคคลใน
ครอบครั วส่ วนใหญ่เข้ารับบริ การทางการแพทย์ในช่ วงที่ เกิ ดวิกฤติ นอกจากนี้ ผูห้ ญิงยังต้องการความช่วยเหลื อในการ
ป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาขึ้นอีกหรื อถูกกระทาซ้ า ต้องการให้ช่วยอานวยความสะดวก จัดที่พกั อาศัยที่ปลอดภัยให้ และให้การ
สนับสนุนอื่น ๆ เช่น การให้คาปรึ กษา และให้คาแนะนาด้านทางกฎหมาย ซึ่ งรัฐได้มีการจัดศูนย์ช่วยเหลือปั ญหาในภาวะ
วิกฤติ หรื อ One-Stop Crisis Centres - OSCC ที่เริ่ มดาเนิ นการครั้งแรกเมื่อปี 1986 ณ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ใน
กรุ งกัวลาลัมเปอร์ และต่อมา ในปี 1997 ได้จดั ให้มี OSCC ขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทัว่ ประเทศ
UNIFEM (2001) ให้ขอ้ มูล ว่า แม้ประเทศสหพันธรั ฐมาเลเซี ยได้ประกาศใช้กฏหมายความรุ นแรงในครอบครั ว
ตั้งแต่ปี 1994 (พ.ศ. 2537) แต่การรับรู ้ ของสังคมที่ มีต่อปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิ ม
มากนัก โดยยังคิ ดว่าความรุ น แรงในครอบครั ว เป็ นเรื่ องน่ า อับ อาย สังคมยัง บ่ ม เพาะความเชื่ อที่ ว่า ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นใน
ครอบครัวมีสาเหตุมาจากผูห้ ญิงหรื อการทาหน้าที่ของภรรยา ทาให้ผหู ้ ญิงให้ตอ้ งอดทนอยูใ่ นครอบครัว โดยไม่กล้าบอกเล่า
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ปั ญหาให้ใครฟัง เพื่อรักษาชื่อเสี ยงและสถานะของครอบครัว นอกจากนี้พบว่าการทางานเพื่อให้ความช่วยเหลือผูถ้ ูกกระทา
รุ นแรงดังกล่าวยังคงมีปัญหา เช่น การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการบังคับใช้กฎหมาย อุปสรรคสาคัญซึ่งเป็ นผลจากการ
รากเหง้าการถ่ายทอดทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อปั ญหาและการขาดความรู ้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิ บัติ ง านที่ เ หมาะสม รวมทั้ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ยัง มี ส มมติ ฐ านว่า ผูห้ ญิ ง ที่ ถู ก สามี ก ระท ารุ น แรงจะสามารถเข้า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม หรื อใช้บริ การทางกฎหมาย หรื อการตอบสนองตามนโยบายที่รัฐจัดให้อย่างอัตโนมัติ (UNIFEM,
2001, p. 1)
3) ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
Association for Progressive Communications (APC, 2013) ได้มีการรวบรวมข้อมูลความรุ นแรงในครอบครัวของ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยเฉพาะกรณี ที่ภรรยาถูกสามีทาร้ายย้อนหลังในช่วงกว่า 10 ปี หรื อระหว่างปี 1998 ถึง 2011 และ 2012
โดยแบ่งเป็ นกรณี ที่ถูกล่วงละเมิด และปั ญหาด้านสุ ขภาพ ที่ดาเนิ นการโดยสานักงานสถิติแห่ งชาติประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งมี
การเก็บข้อมูลจากผูห้ ญิงอายุระหว่าง 15-49 ปี ที่มีประสบการณ์ถูกกระทาความรุ นแรงจากคู่สมรส โดยมีการเก็บข้อมูลการ
กระทาความรุ นแรงที่ครอบคลุมในทุกรู ปแบบ คือ การใช้ความรุ นแรงทางกาย ความรุ นแรงทางเพศ ความรุ นแรงทางด้าน
จิตใจ และความรุ นแรงทางเศรษฐกิจ พบว่า หนึ่งในห้าของหญิงอายุระหว่าง 15-49 ปี ที่แต่งงานแล้วมีประสบการณ์ถูกสามี
กระทาความรุ นแรงทางกาย ตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึงร้อยละ 14.4 และกว่าหนึ่งในสาม หรื อราวร้อยละ 37 ของผูห้ ญิงที่เป็ นหม้าย
หรื อผูห้ ญิงที่แยกทางกับสามีมีประสบการณ์ถูกกระทาความรุ นแรงทางกายเช่นกัน และความรุ นแรงดังกล่าวเป็ นสาเหตุของ
การหย้าร้างหรื อแยกทางกัน อีกหนึ่ งในอีกยี่สิบห้าของผูห้ ญิงที่ มีอายุระหว่าง 15-49 ปี มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกจา
การถูกบังคับมีเพศสัมพันธ์ และอีกหนึ่ งในสิ บของผูห้ ญิงที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี เคยมีประสบการณ์ความรุ นแรงทางเพศ
นอกจากนี้ ยังพบว่า โดยรวมร้อยละ 4 ของผูห้ ญิงที่เคยตั้งครรภ์มีประสบการณ์ถูกสามีทาร้ายร่ างกาย โดยพบว่า ปริ มาณของ
ความรุ นแรงที่เกิดกับผูห้ ญิงในระหว่างการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามจานวนของเด็กที่อาศัยอยูใ่ นครอบครัว และจะ
ลดลงตามปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่ งในรายงานระบุวา่ ความรุ นแรงในชีวิตคู่จะลดลง
ในคู่ที่สามีมีอายุมาก มีการศึกษาสูง และมีสถานะทางเศรษฐกิจดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลในปี 1997 ที่พบว่า ตลอดชีวิตสมรสของผูห้ ญิงชาวฟิ ลิปินส์
จานวนมากมีประสบการณ์ถูกกระทาความรุ นแรงในครอบครัว (Jimenez, 1997) มีผหู ้ ญิงชาวฟิ ลิปินส์ร้อยละ 25 รายงานว่า
ถูกสามีทาร้ายร่ างกายจนได้รับบาดเจ็บ โดยผูห้ ญิงร้อยละ 19 มีประสบการณ์ถูกกระทารุ นแรงในช่วงที่ สามีเมาสุ ราและ
ระหว่างที่มีปากเสี ยงหรื อทะเลาะ หรื อมีความขัดแย้งกัน เหตุผลของการที่สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยาส่วนใหญ่เกิดจากสามี
มีพฤติกรรมหึ งหวง นอกใจ หรื อมีความสัมพันธ์กบั หญิงอื่น และเล่นการพนัน (Cabaraban & Morales, 2003, p. 7)
นอกจากนี้ ข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์ และกรมสวัสดิ การสังคมและการพัฒนา (Kababaihan
Laban sa Karahasan Foundation/Women’s March Against Violence, 2004) ที่เปิ ดเผยว่า มีจานวนผูห้ ญิงที่ถูกกระทารุ นแรง
จนได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น และสานักงานตารวจแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์ยงั ชี้ให้เห็นว่า ในระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน
2003 แต่ละวันมีผหู ้ ญิงสามคนและเด็กเก้าคนถูกข่มขืน และในช่วงเวลาเดียวกันมีรายงานว่า แต่ละวันมีผหู ้ ญิงสิ บสองคน
และเด็กห้าคนถูกทารุ ณกรรม (Tandoc & Quismundo, 2004)
ผลจากดาเนินงานขององค์กรเอกชนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ที่ทางานช่วยเหลือผูห้ ญิงอย่างต่อเนื่ องมายาวนานหลายปี
ได้สร้างความตระหนักว่าความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงนับว่าเป็ นปั ญหาสาคัญ (Kalakasan, 2004) แต่อย่างไรก็ตาม การทุบตีทาร้าย
ภรรยาและการล่วงละเมิดทางเพศยังคงเป็ นปั ญหาที่ชาวฟิ ลิปปิ นส์ทวั่ ไปมองว่าเป็ นเรื่ องส่ วนตัว ที่จะคนในครอบครัวไม่
นาไปพูดคุยหรื อเล่าให้คนนอกบ้านฟัง (Tandoc & Quismundo, 2004) ซึ่ งรัฐได้จดั ให้มีการแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงต่อ
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ผูห้ ญิงโดยจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือผูถ้ ูกกระทาความรุ นแรงในโรงพยาบาล โดยให้เป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งใช้
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ สี ยหายที่เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจทัว่ ประเทศ (Jimenez, 2002, p. 57)
4) ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวของประเทศสิงคโปร์
ในปี 2007 ประเทศสิ งคโปร์ ได้ตอบรับการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ทุกรู ปแบบ
(the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women - CEDAW) ขององค์การสหประชาชาติ
โดยริ เริ่ มโครงการหลายรู ปแบบเพื่อลดปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว (United Nations - UN, 2007, p. 2) โดยมีประเด็น
หลัก ๆ สองประเด็น คือ ประเด็นแรก กาหนดการออกคาสั่งของศาลให้ผูก้ ระทารุ นแรง ผูถ้ ูกกระทารุ นแรง และผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบคนอื่น ๆ ในครอบครัว ได้รับการเยียวยา บาบัดฟื้ นฟู ผ่านโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูก้ ระทารุ นแรง
และลดภาวะทางด้านจิตใจของผูถ้ ูกกระทา ส่วนในประเด็นที่สอง คือ กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิ การของประเทศสิ งคโปร์
พิจารณาเนื้อหาในหนังสื อเรี ยนที่จะต้องไม่มีเนื้ อหาส่ วนใดที่ลดคุณค่าความเป็ นผูห้ ญิง หรื อละเมิดผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่
ขัดต่อการเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิงในทุกรู ปแบบ (UN, 2007, p. 1)
เมื่อย้อนไปดูขอ้ มูลสถานการณ์ความรุ นแรงในชีวติ คู่ของครอบครัวในประเทศสิ งคโปร์ ในอดีต พบว่า ยังไม่ปรากฎ
ข้อมูลสถานการณ์ความรุ นแรงที่ชดั เจน (Vivienne NG, 1999) มีเพียงรายงานที่รวบรวมข้อมูลได้จากผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา
จากอุบตั ิเหตุและแบบฉุกเฉิ นในโรงพยาบาลของรัฐที่ มีประมาณ 130 ราย ในปี 1996 โดยพบว่า ร้อยละ 94 เป็ นผูห้ ญิงที่ถูก
สามีทาร้าย ในปี ต่อมาพบว่ามีผหู ้ ญิงประมาณ 900 คน หรื อครึ่ งหนึ่งของจานวนผูแ้ จ้งสาเหตุของการเข้ารับการรักษาเยียวยา
ว่าถูกสามีกระทารุ นแรงจนได้รับบาดเจ็บ และราว 1 ใน 6 ของผูเ้ สี ยหายถูกทาร้ายร่ างกายในลักษณะชก ต่อย บีบ ข่วน และ
ตบ
นอกจากนี้ Vivienne NG (1999) ยังอ้างถึงข้อมูลจากรายงานของศาลในประเทศสิ งคโปร์ (Subordinate Courts,
Singapore) ว่า ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นความรุ นแรงในคูส่ มรส และกว่าร้อยละ 80 เป็ นกรณี ที่สามีเป็ น
ผูก้ ระทารุ นแรง โดยมีการใช้อาวุธหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ มีด กรรไกร เข็มขัด เตารี ด ของใช้ต่าง ๆ ส่ งผลให้ผถู ้ ูกกระทา
ได้รับบาดเจ็บสาหัส บางรายถึงกับหมดสติ โดยผูถ้ ูกกระทาประมาณครึ่ งหนึ่ งถูกสามีทาร้ายขณะที่ต้ งั ครรภ์จนทาให้ตอ้ ง
แท้งลูก นอกจากนี้ยงั มีรายงานจากศาลสูงในสิ งคโปร์ วา่ ผูห้ ญิงถึงสามในสี่ คนถูกสามีฆาตกรรม
ข้อมูลจากรายงานการศึ กษาของหน่ วยงานด้านสุ ขภาพจิ ต โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ สิงคโปร์
(Department of Psychological Medicine, Singapore National University Hospital) พบว่า ร้อยละ 70 ของผูถ้ ูกกระทารุ นแรง
ที่มีการประสานส่ งต่อระหว่างหน่ วยงาน และในจานวนนั้น ร้อยละ 30 ของการถูกกระทารุ นแรงมีสาเหตุที่เกี่ ยวข้องกับ
พฤติกรรมการดื่มสุรา และยังมีรายงานว่า หนึ่ งในสามของภรรยาได้ถูกสามีทาร้ายร่ างกายมีอายุนอ้ ย แต่ไม่มีรายงานที่ระบุ
ว่าปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชื้อชาติหรื อสถานภาพการสมรสของผูด้ ื่มสุรา (Kua & Ko, 1991, p. 1)
องค์กรสตรี ในประเทศสิ งคโปร์ที่ชื่อว่า Association of Women for Action and Research (AWARE) รายงานว่า การ
ทางานเพื่อลดปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวต้องใช้เวลานานหลายปี ในการสร้างความตระหนักถึงปั ญหาและผลกระทบ
โดยองค์กรนี้ ได้จดั โปรแกรมเพื่อยุติความรุ นแรง จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยสาหรับผูท้ ี่ถูกกระทารุ นแรง มีการออกกฎหมาย
เพื่อคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรง เช่น กฎหมายที่เอื้อให้เกิดการร้องเรี ยนเพื่อยื่นต่อศาลครอบครัว ทาให้ในปี 2001
มีจานวนผูร้ ายงานสถานการณ์ความรุ นแรงเพิ่มขึ้น (AWARE, 2000, p. 1) ส่ วนใหญ่เป็ นความรุ นแรงในชีวิตคู่ และความ
รุ นแรงทางกาย โดยสาเหตุของการกระทารุ นแรงมาจากความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ด้านค่าใช่จายในครอบครัว และ
การดื่มสุรา (Rehabilitation and Protection Division of the Ministry of Community Development and Sport, 2004)
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5) ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวของประเทศเวียดนาม
ผลการสารวจข้อมูลด้านความรุ นแรงในครอบครัวของหน่วยงานด้านสถิติของประเทศเวียดนาม (Viet Nam General
Statistics Office, National Study on Domestic Violence in Viet Nam – NSDVVN, 2011) ให้ขอ้ มูลว่า ปริ มาณปั ญหาความ
รุ นแรงในครอบครัวของชาวเวียดนามมี ค่อนข้างสู ง โดยพบว่า ร้อยละ 32 ของผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้ว อายุระหว่าง 15-49 ปี
เคยมีประสบการณ์ถูกกระทารุ นแรงทางกาย โดยร้อยละ 10 เคยมีประสบการณ์ความรุ นแรงทางเพศ ซึ่ งข้อมูลนี้ สอดคล้อง
กับอัตราการกระทาความรุ นแรงระหว่างหญิงชายที่ รายงานโดยองค์กรสตรี ที่ชื่อว่า Vietnam Women’s Union (2004)
ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า ผลการศึ กษาข้อ มู ล จากผูช้ ายแต่ ง งานแล้ว ระบุ ว่า ตนเคยมี การแสดงพฤติ กรรมที่ ห ยาบคายต่ อ ภรรยา ซึ่ ง
พฤติ กรรมดังกล่าวมี ผลจากการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มีอุปนิ สัย ที่ เป็ นคนอารมณ์ และไม่สามารถควบคุมตนเองได้
ในขณะที่ ผูห้ ญิงที่ เป็ นฝ่ ายถูกกระทารุ นแรงกลับทนอยู่อย่างเงี ยบ ๆ และพยายามหลีกหนี จากสถานการณ์รุนแรงเมื่อไม่
สามารถทนต่อการถูกกระทานั้นได้จึงออกมาขอความช่วยเหลือจากองค์กรที่ทางานเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สามีชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการใช้อานาจควบคุมผูอ้ ื่น มักทุบตี
ทาร้ายภรรยา จนส่งผลให้ภรรยาได้รับการบาดเจ็บและทนทุกข์ทรมาน แต่ภรรยายังเชื่อว่าการกระทาดังกล่าวของสามีเป็ น
เพราะความรักและให้ความสาคัญต่อภรรยา ในขณะที่ ผูห้ ญิงบางคนตระหนัก ว่าความรุ นแรงที่ สามีเป็ นผูก้ ระทานั้นเป็ น
ปั ญหาและเป็ นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง หรื อสามีกระทาเช่นนั้นเพราะอารมณ์ (Quy, 2000, p. 20)
ในประเด็นความรุ นแรงที่มีฐานคิดจากการปลูกฝังทัศนคติและความเชื่อด้านเพศสภาวะของชาวเวียดนามที่รายงาน
โดยธนาคารโลก ระบุวา่ ผูช้ ายเชื่อว่าตนเองมีสิทธิที่จะทุบตีทาร้ายภรรยาและผูห้ ญิงที่อยูใ่ นครอบครัว ซึ่ งทัศนคติและความ
เชื่อนี้เป็ นต้นเหตุของความรุ นแรงในครอบครัว รวมทั้งยังชี้ให้เห็นว่า “ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เป็ นสาเหตุของความรุ นแรงในครอบครั ว เหตุการณ์ ทั้งสองนี เ้ ชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ อื่น ๆ โดยเฉพาะปั จจัย เรื่ องเพศ” (เช่น
เป็ นชู ้ หึ งหวง และมีพฤติกรรมหรื อความต้องการทางเพศที่ไม่สอดคล้องกัน) รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาทางสังคม เช่น
เล่นการพนัน เสพยาเสพติด มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และมีความขัดแย้งกับเพื่อนและญาติ
(Loi, Huy, Minh et al., 1999) นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า ปั จจัยความเท่าเทียมกันทางการเงินยังเป็ นตัวแปร
สาคัญของปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว ที่ทาให้อตั ราของพฤติกรรมความรุ นแรงโดยทัว่ ไปลดลง เช่น ในคู่สามีภรรยาที่
มีการแบ่งปั นรายได้ที่แต่ละคนได้รับมาเป็ นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ก็จะช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งจนเป็ นสาเหตุให้กระทา
รุ นแรงต่อกัน
Loi, Huy, Minh et al. (1999) วิเคราะห์วา่ ในสังคมของชาวเวียดนาม ปั จจัยที่ สาคัญที่นาไปสู่ การกระทารุ นแรงใน
ครอบครัว คือ ความเชื่ อในระบบชายเป็ นใหญ่ ที่มีการอบรมขัดเกลา สร้างระบบคิด การปฏิ บตั ิ การกดทับที่ ไปขัดขวาง
ความยุติธรรม ความเสมอภาคและความก้าวหน้าของผูห้ ญิง ตามความเชื่อของลัทธิขงจื้อที่มีอิทธิ พลต่อแบบแผนการดาเนิ น
ชีวิตของชาวเวียดนาม ความเชื่ อดังกล่าวส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว เนื่ องจากไปลดคุณค่าของผูห้ ญิง
อย่างไรก็ตาม มีผูห้ ญิงจานวนหนึ่ งคิ ดว่าความเชื่ อที่ ผูช้ ายมีสิทธิ ที่จะทุ บตี ทาร้ ายผูห้ ญิงได้ดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถ
ยอมรับได้ นอกจากนี้ยงั พบตัวบ่งชี้สาเหตุและผลกระทบของปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความรุ นแรงในครอบครัว คือ การ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และการเล่นการพนัน
6) ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวของประเทศไทย
การศึกษาเรื่ องความรุ นแรงในครอบครัวในสังคมไทยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมายังมีจานวนไม่มากนักและในจานวนนี้
นักวิจยั ส่ วนใหญ่สนใจศึ กษาข้อมูลความรุ นแรงในชีวิตคู่ โดยเฉพาะกรณี ที่สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยา โดยผลการศึกษา
ส่วนใหญ่ช้ ีให้เห็นปั จจัยหลากหลายเกี่ยวข้องกับความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยา ซึ่งผลการวิจยั แสดงให้เห็นปั จจัยที่เป็ น
สาเหตุของปั ญหาความรุ นแรงที่คล้าย ๆ กัน เช่น ปั จจัยด้านรายได้ของครอบครัว และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (พรเพ็ญ
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เพชรสุ ขศิริ, 2528; ศิระชัย โชติรัตน์, 2538; ดนยา ธนอุดม, 2539; อัจฉรา สกุนตนิ ยม, 2541; บุญเสริ ม หุ ตะแพทย์, 2548;
อรสา โฆวินทะ, 2550) ระดับการศึ กษา (ดนยา ธนอุดม, 2539; อัจฉรา สกุนตนิ ยม, 2541) การติดยาเสพติด (ศิระชัย
โชติรัตน์, 2538; ดนยา ธนอุดม, 2539) และประวัติการเล่นการพนัน (ศิระชัย โชติรัตน์, 2538; ดนยา ธนอุดม, 2539) รวมทั้ง
ปั จจัยที่สาคัญอื่น ๆ ที่รวมถึงความขัดแย้งในชีวติ คู่ สภาพปั ญหาทางจิตใจ และปั ญหาทางอารมณ์
การศึกษาของพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2528) พบว่า ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยา
สองประการ คือ ปั จจัยส่วนบุคคลและประสบการณ์ความรุ นแรงในครอบครัว ในส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย การ
ควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมนอกใจ และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และอุบตั ิการณ์ความรุ นแรงในครอบครัว ที่มกั พบมาก
ในครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับต่า และครอบครัวที่มีพอ่ แม่อายุยงั น้อย (ระหว่าง 19-30 ปี ) นอกจากนี้
ยังมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ระทารุ นแรงส่ วนใหญ่มีประวัติครอบครัวที่ใช้ความรุ นแรงมาก่อน และมักมีปัญหา
จากผลของความขัดแย้งจากการนอกใจ หรื อมีชู้ รวมทั้งผูก้ ระทามีประวัติวา่ มีปัญหาทางจิตเวช
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ค้นพบที่แสดงให้เห็นปั จจัยที่มีผลต่อความรุ นแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุ นแรงที่
สามีกระทาต่อภรรยา โดยมีขอ้ มูลระบุวา่ ปั ญหาที่สามีทาร้ายภรรยามักเกิดในคู่สมรสที่อายุมากกว่า 46 ปี และมีการศึกษาใน
ระดับที่ ต่ า เป็ นลูกจ้างที่ มี รายได้ระหว่าง 2,000-5,000 บาท ต่อเดื อน อายุระหว่าง 26-30 ปี และว่างงานและขาดรายได้
(ศิระชัย โชติรัตน์, 2538) ส่วนงานวิจยั ของศิริเพชร ศิริวฒั นา (2538) สรุ ปว่าผูห้ ญิงที่ถูกสามีทาร้ายส่วนใหญ่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ต่าเช่นกัน สถานการณ์ที่นาไปสู่ การกระทาความรุ นแรงในครอบครัวเกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอ
สาหรับการใช้จ่ายในครอบครัว ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มีประวัติเล่นการพนัน ติดสิ่ งเสพติด และมีประวัติวา่ มีปัญหาทาง
จิตและอารมณ์
ผลการศึ กษาของศิ ระชัย โชติรัตน์ (2538) ยังระบุว่า สถานการณ์ความรุ นแรงที่ สามีกระทาต่อภรรยาส่ วนใหญ่
เกิดขึ้นเมื่อผูก้ ระทามีความโกรธ ควบคุมตัวเองไม่ได้ นอกจากนี้ ยงั มีพฤติกรรมการนอกใจ ดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เล่น
พนัน และไม่พอใจพฤติกรรมของคู่สมรส ซึ่งปั จจัยนี้ดูเหมือนจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่กระตุน้ ให้สามีใช้ความรุ นแรงต่อภรรยา
สิ่ งที่กล่าวมาล้วนนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่ทาให้คู่สามีภรรยาทะเลาะกันก่อนที่จะมีทุบตีทาร้าย
ในแง่ของการใช้อานาจและการควบคุม สิ ทธิ และสถานภาพของผูห้ ญิง ผลการศึกษาของ ศิระชัย โชติรัตน์ (2538)
และบุญเสริ ม หุ ตะแพทย์ (2548) ชี้ให้เห็นว่า ส่ วนใหญ่สามีเป็ นผูก้ ระทารุ นแรงจนส่ งผลให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บ เพราะมี
ทัศนคติวา่ ผูช้ ายมีอานาจเหนือผูห้ ญิงจึงมีสิทธิทาได้ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เห็นว่าการ
ใช้อานาจและการควบคุมของผูช้ ายนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรงต่อผูห้ ญิง หรื อภรรยา รวมทั้งยังพบว่าสมาชิกในครอบครัว
ส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ดว้ ย ส่ วนผูห้ ญิงเองก็ยอมรับในบทบาทการเป็ นหัวหน้า
ครอบครัวของผูช้ ายที่มีหน้าที่ ทางานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยเชื่อว่าผูช้ ายมีสิทธิ ลงโทษภรรยาได้ ซึ่ งเป็ นผล
จากการที่ผกู ้ ระทามีประสบการณ์หรื อประวัติเป็ นผูถ้ ูกกระทารุ นแรง เช่น การถูกล่วงละเมิดหรื อถูกกระทารุ นแรงในวัยเด็ก
ดนยา ธนอุดม (2539) และอารี จาปากลาย และคณะ(2553) ระบุวา่ ปั จจัยสาคัญที่ เป็ นสาเหตุของการกระทาความ
รุ นแรงทางร่ างกายและทางจิตใจที่ ผชู ้ ายกระทาต่อผูห้ ญิงเกี่ ยวข้องอย่างมีนยั สาคัญกับระดับการศึกษา และรายได้ที่อยูใ่ น
ระดับต่า สถานภาพสมรส การว่างงาน และอาศัยอยูใ่ นครอบครัวแบบขยาย ที่มีญาติพี่นอ้ งอยูด่ ว้ ย และมีความเครี ยด (จาก
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น การเล่นการพนัน หรื อเสพยาเสพติด และดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์) และการที่ ผูห้ ญิงต้องทาหน้าที่ตาม
บทบาททางเพศแบบดั้งเดิ ม อัจฉรา สกุนตนิ ยม (2541) ระบุถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการที่สามีกระทารุ นแรงต่อภรรยา 4
ประการด้ว ยกัน คื อ ระดับการศึ กษา รายได้ข องสามี ความขัดแย้งของคู่สมรส และการบริ โภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่เห็ นตรงกันว่า การดื่ มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นทั้งสาเหตุและปั จจัยที่กระตุน้ ให้เกิ ดความรุ นแรงใน
ครอบครัว รวมทั้งเป็ นผลจากการที่ครอบครัวมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน การติดยาเสพติด และการพนัน ซึ่ งอร
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สา โฆวินทะ (2550) ระบุวา่ ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศสภาวะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรุ นแรงในครอบครัว แต่ระดับ
การศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยา
การศึกษาของศิริเพชร ศิริวฒั นา (2538) ชี้ให้เห็นว่า การกระทารุ นแรงต่อภรรยาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุ ขภาพจิ ตของผูถ้ ูกกระทา และสามารถนาไปสู่ การครอบงา สร้างความวิตกกังวล พฤติ กรรมที่ ก้าวร้ าว และพฤติ กรรม
ซึ มเศร้า การวิจยั เชิ งคุณภาพโดยอวัสดา (ทับทิ มแท้) จันทร์ แสนตอ (2544) พบว่า ในช่วงแรกของการถูกกระทารุ นแรง
ผูห้ ญิงมีแนวโน้มที่จะตาหนิ ตวั เองและพยายามที่ จะปรับปรุ งตัวเองให้สามี พอใจ แต่เมื่อมีเหตุความรุ นแรงและทวีความ
รุ นแรงยิ่งขึ้น จนได้รับบาดเจ็บ ผูห้ ญิงจึ งตระหนักได้วา่ ปั ญหาเกิดจากพฤติกรรมของสามี ซึ่ งในบางคนพยายามที่ จะหลบ
หลีก ต่อสูก้ ลับ หรื อพยายามที่จะขอความช่วยเหลือหรื อรับการสนับสนุนทางสังคม สุดท้ายอาจตัดสิ นใจหย่าร้าง ขณะที่บาง
คนเลือกที่จะทนอยูเ่ พื่อคงสถานภาพของครอบครัวไว้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความเชื่อของผูห้ ญิง เช่น ต้องการให้ลูกมีพ่อและแม่
ความคิดที่วา่ ครอบครัวจะต้องมีสามีเป็ นหัวหน้าครอบครัว และความต้องการได้รับสนับสนุนจากสังคมในการแก้ไขปั ญหา
ผลการศึ กษาจากกลุ่มตัว อย่างเป็ นผูห้ ญิ ง ที่ อาศัยอยู่ในชุ มชนแออัด ในพื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร จานวน 580 คน
(Aekplakorn & Kongsakon, 2007, pp. 763-768) พบว่า ผูห้ ญิงร้อยละ 53.8 ถูกสามีกระทารุ นแรงในลักษณะต่าง ๆ และมี
รายงานว่าผูห้ ญิงอีกหนึ่ งในสาม หรื อร้อยละ 34.2 ระบุว่าถูกสามีกระทารุ นแรงอย่างรุ นแรงลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เช่น
ความรุ นแรงทางกายและทางวาจาเกื อบทุกวัน รู ปแบบของการกระทารุ นแรงเกื อบทั้งหมด หรื อร้อยละ 98.7 เป็ นความ
รุ นแรงทางด้านจิตใจ ตามด้วยการทาร้ายร่ างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยสาเหตุของความรุ นแรงมีความเกี่ยวข้องกับ
สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่อยูใ่ นระดับต่า บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล และการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของคู่สามีภรรยา
ผลการอภิปรายที่สะท้อนผ่านมุมมองนักวิจยั ด้านสตรี นิยม (Rujiraprasert, Sripichyakan, Kantaruksa et al., 2009)
พบว่า เรื่ องราวของผูห้ ญิงที่ถูกกระทารุ นแรงโดยทัว่ ไปเมื่อถูกกระทารุ นแรงจากสามีมกั จะปกปิ ด ไม่กล้าเปิ ดเผยให้คนอื่น
รับรู ้เหตุการณ์ ต่อมาเมื่อถูกกระทารุ นแรงมากขึ้นจึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลในที่สุด กลไกนี้อธิบายได้วา่ แต่ละขั้นตอนมีลกั ษณะ
ของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คือ ในชั้นของการปกปิ ด ผูถ้ ูกกระทาจะแยกตัวอยูล่ าพัง เพื่อปกป้ องตัวเองให้ปลอดภัย เพื่อ
ความสงบสุ ข ของครอบครั ว และภาพลักษณ์ ที่ดีข องสามี (2009, p. 332) ในขั้น ของการเปิ ดเผยข้อมู ล จะเป็ นการที่
ผูถ้ ูกกระทาเปิ ดเผยเรื่ องราวที่ถูกกระทารุ นแรงโดยยอมที่จะให้มีการซักถาม การบอกเรื่ องราวคร่ าว ๆ จนถึงการบอกเล่าเพื่อ
ลดความเครี ยดของตนเอง (2009, p. 332) การให้ขอ้ มูลของผูถ้ ูกกระทาในขั้นที่สามารถเปิ ดเผยเรื่ องราวต่าง ๆ ได้มีผลจาก
ความเชื่อของผูถ้ ูกกระทา เช่น การไม่เปิ ดเผยเรื่ องในครอบครัวให้คนอื่นรับรู ้ และความต้องการตอบสนองจากผูท้ ี่สามารถ
ไว้วางใจได้วา่ จะสามารถให้ความช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้ การวิจยั ยังได้ให้ขอ้ สังเกตว่า ผูห้ ญิงบางคนมีประสบการณ์
ที่ไม่ได้รับการสนองในเชิงบวกหลังจากเล่าเรื่ องของตนให้คนอื่นรับรู ้ บางคนถูกตาหนิ บางคนถูกกระทาซ้ า ขณะที่บางคน
ถูกนินทา ในทางกลับกันเมื่อผูถ้ ูกกระทารุ นแรงได้เล่าปั ญหาของตนให้คนอื่นรับรู ้ก็รู้สึกโล่งใจ เหมือนได้ระบายความทุ กข์
รับรู ้คุณค่าของตนเองมากขึ้น และได้รับความช่วยเหลือตามที่ตอ้ งการ
การวิจยั ของบุญเสริ ม หุตะแพทย์ (2544) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการให้บริ การหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อ
ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวชี้ ให้เห็ นว่า ผูถ้ ูกกระทารุ นแรงส่ วนใหญ่ที่มาขอรับการบริ การจากหน่วยงานบริ การเป็ น
ภรรยาที่ถูกสามีกระทาทารุ ณกรรม ลักษณะของการบริ การหลักที่ หน่วยงานจัดให้เป็ นการให้คาปรึ กษา ให้คาแนะนาด้าน
กฎหมาย ให้บริ การด้านสุขภาพ และความช่วยเหลือทางการเงิน งานวิจยั นี้ยงั พบว่า ผูถ้ ูกกระทาส่ วนใหญ่ที่มารับบริ การจาก
หน่วยงานมีความพึงพอใจกับการบริ การที่ได้รับ แม้วา่ ปั ญหาที่เผชิญอยูจ่ ะมีการแก้ไขได้เพียงบางส่ วนเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั
ชี้ให้เห็ นว่าจะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวได้หากไม่สามารถแก้ไขรากเหง้าของปั ญหา เนื่ องจากยัง
ไม่มีกฎหมายที่จะดาเนิ นคดีกบั ผูถ้ ูกกระทารุ นแรงและป้ องกันปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัวได้ ซึ่ งต่อมามีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
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จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับความรุ นแรงต่อภรรยาในครอบครัวอาเซี ยนและครอบครัวไทย กล่าวได้วา่ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครัวและความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยามีขอ้ ค้นพบที่ คล้ายกันกับผลการศึกษาอื่น ๆ
โดยส่ วนใหญ่พบว่า สามีทาร้ายภรรยาในครอบครัวไทยอายุมากกว่า 46 ปี ขณะที่ ส่วนใหญ่ครอบครัวอาเซี ยนส่ วนใหญ่
พบว่าผูก้ ระทาอายุยงั น้อย และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นปั จจัยด้านสังคม โดยมีความเกี่ยวข้องกับ
ความไม่เท่าเทียมของบทบาท และโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมแบบชายเป็ นใหญ่ ปั จจัยด้านเพศสภาวะ และทัศนคติ
แบบชายเป็ นใหญ่ที่ท าให้ผูช้ ายมี อานาจเหนื อผูห้ ญิ ง เช่ น ปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา และความสัมพันธ์ใ น
ครอบครัว หรื อ ปั จจัยด้านประสบการณ์ความรุ นแรงในครอบครัว
ข้อสรุ ปจากผลการศึกษาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยาในครอบครัวอาเซียนและครอบครัวไทยมีหลายประการ
ดังตารางสรุ ปปั จจัยความรุ นแรงต่อภรรยาที่ศึกษาจากนครอบครัวอาเซียนและครอบครัวไทย
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความรุนแรงต่อผู้หญิง/ภรรยา
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล (personal factors)
1.1 ลักษณะทางประชากร (Demographic factors)
- อายุ/พ่อแม่วยั รุ่ น หรื ออายุมาก
- สถานะทางเศรษฐกิจสังคม (มีปัญหาทางการเงิน ความยากจน รายได้นอ้ ย
ขาดแคลนที่ดินทากิน)
- สถานภาพการศึกษา
- สถานภาพการทางาน
- ขนาดของครอบครัว
- การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และใช้สิ่งเสพติด/เล่นการพนัน
1.2 ปัจจัยด้ านจิตลักษณะ (psychological factors)
- โกรธ-โมโหและมุ่งร้าย/อารมณ์รุนแรง/การแสดงความเหนือคนอื่น/ปั ญหา
ทางจิตและอารมณ์/มีความเครี ยด ควบคุมตนเองไม่ได้ มีปัญหาทางจิตเวช
- การแสดงอานาจเหนือ
- บุคลิกภาพ/พฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ
1.3 ปัจจัยประสบการณ์ ความรุนแรง (เป็ นเด็กที่ถกู กระทาและมีประสบการณ์ พบ
เห็นความรุ นแรงในครอบครั ว)
2. ปัจจัยความสั มพันธ์ ในครอบครัว (family relationship factors)
- ความขัดแย้งและและการไม่ลงรอยกัน/ปั ญหาการเลี้ยงดูลกู /ความคาดหวัง
การบริ การในครอบครัว
- ความอิจฉาและต้องการมีอานาจเหนือ
- ความรุ นแรงทางเพศ ความคาดหวังต่อการมีเพศสัมพันธ์/การปฏิเสธมี
เพศสัมพันธ์/ปั ญหาเพศสัมพันธ์ บังคับมีเพศสัมพันธ์/การมีชู้ นอกใจ
- ความขัดแย้งในครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง และเพือ่ น
3. ปัจจัยทางสั งคม (social factors)
- ความไม่เท่าเทียมกันของสถานภาพและบทบาทโครงสร้างชายเป็ นใหญ่/อคติ
ทางเพศ/ชายเป็ นใหญ่-ใช้อานาจครอบงา/ทัศนคติของสังคม
- ความเชื่อว่าความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นเรื่ องส่ วนตัว เป็ นเรื่ องน่าอับอาย

พบข้ อมูลในครอบครัวอาเซียนและไทย

ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย
กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย
ไทย
เวียดนาม ไทย
กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม ไทย
กัมพูชา เวียดนาม ไทย
เวียดนาม ไทย
เวียดนาม ไทย
ไทย

กัมพูชา ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ เวียดนาม ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม
กัมพูชา มาเลย์เซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม
กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ไทย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม

ที่มา: Boonserm Hutabaeday, (2013), Domestic violence: Exploration of wife abuse in Thailand, Charles Sturt University.

14

15
อภิปรายผลการวิจยั
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยา ซึ่ งเป็ นลักษณะของการ
กระทาความรุ นแรงในครอบครัวที่พบมากที่สุดในครอบครัวของประเทศที่กาลังจะรวมตัวกันเป็ นประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน นอกจากจะมีลกั ษณะของการกระทาความรุ นแรงที่คล้ายคลึงกันแล้ว เช่น การกระทารุ นแรงทางกาย ทางจิตใจ และ
ทางด้านเพศ ในส่ วนของปั จจัย ที่ เป็ นสาเหตุ ของพฤติ กรรมดังกล่าวยังได้รับ ผลกระทบจากโครงสร้ างทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผชู ้ ายเป็ นผูน้ า เป็ นหัวหน้าครอบครัว ทาหน้าที่หารายได้มาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว และหล่อ
หลอมความเชื่ อที่ ว่าผูช้ ายเป็ นเจ้าของและมี สิทธิ ในเนื้ อตัวร่ างกายของผูห้ ญิ ง และมีสิทธิ ที่จะตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ของ
ครอบครัว ส่ วนผูห้ ญิงถูกหล่อหลอมให้เป็ นผูต้ าม เป็ นผูท้ ี่อ่อนด้อย และยอมรับการใช้อานาจของผูช้ าย หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น
ค่านิ ยมแบบชายเป็ นใหญ่ จึ งนาไปสู่ การละเมิด โดยการกระทารุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กในครอบครัว ที่ ผถู ้ ูกกระทาเองก็
ยอมรับการใช้อานาจนี้ เมื่อปั ญหาเกิ ดขึ้นก็ไม่กล้าจะบอกเล่าปั ญหาให้คนนอกครอบครัวหรื อแม้แต่ญาติพี่นอ้ งได้รับฟั ง
เพราะถูกสอนว่า ปั ญหาครอบครั วเป็ นเรื่ องส่ ว นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปั ญหานั้นส่ งผลกระทบต่อสถานภาพของ
ครอบครัวด้วยแล้ว สังคมแวดล้อมจะมองว่าเป็ นความบกพร่ องของผูห้ ญิง ที่ทาหน้าที่บทบาทในสถานะของภรรยา และถือ
เป็ นเรื่ องที่น่าอับอาย จึ งต้องทนอยูเ่ พื่อรักษาความเป็ นครอบครัวไว้และเพื่อให้ลูกมีพ่อและแม่ ที่ เชื่อว่าเป็ นความสมบูรณ์
ของครอบครัว
นอกจากนี้ ยังพบว่า สาเหตุ ข องปั ญหาความรุ น แรงที่ สามี กระทาต่ อภรรยาในครอบครั วของประเทศในกลุ่ ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ที่คล้ายคลึงกัน คือ ปั จจัยส่วนบุคคลของผูก้ ระทา ทั้งในด้านลักษณะทางประชากร เช่น การดื่ม
สุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ติดสารเสพติด เล่นการพนัน และปั จจัยด้านจิ ตลักษณะ ที่ เป็ นพฤติกรรมของ
ผูก้ ระทารุ นแรง ยกเว้นปั จจัยด้านประสบการณ์ความรุ นแรงในวัยเด็ก หรื อพบเห็นการกระทาความรุ นแรงในครอบครัวเดิม
ของตนที่ พบในครอบครั วไทย แต่ไม่มีระบุปัจจัยสาเหตุ ในครอบครัวของประเทศอื่น ๆ ส่ วนในด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวถือว่าปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่ชดั เจนและเป็ นต้นเหตุของปั ญหา เช่น การมีความเห็นไม่ตรงกันของสามีภรรยา เช่น
การเลี้ยงดูลูก และปั จจัยที่นาไปสู่ ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา จนเป็ นเหตุให้ใช้ความรุ นแรงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใน
ด้านเพศสัมพันธ์ เช่น การนอกใจ มีชู้ และหึ งหวง
ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว โดยเฉพาะปั ญหาพฤติกรรมความรุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยากระทบ
ต่อความเป็ นอยูข่ องครอบครัว มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่ งกระทบต่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ของสมาชิกในครอบครัว โดยพบว่า แม้บางประเทศและประเทศไทยมีกฎหมายที่คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงใน
ครอบครัวแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถบังคับใช้ และให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ครอบครัวของประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและประเทศไทยจะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง คือ (1) การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อให้เข้าใจและสร้างความตระหนักในปั ญหาและผลกระทบของความรุ นแรงในครอบครัวในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความ
รุ นแรงที่สามีกระทาต่อภรรยา (2) การพัฒนากลไกในระดับชุมชนให้สามารถรองรับปั ญหาได้ ทั้งในเชิงรุ ก หรื อการป้ องกัน
ปั ญ หาและความเสี่ ย งต่ อความรุ นแรงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และการด าเนิ น การในเชิ งรั บ ด้วยการรั กษา เยีย วยา และฟื้ นฟู
ผูถ้ ูกกระทา ป้ องกันการกระทาซ้ า (3) การส่ งเสริ มบทบาทของที มสหวิชาชี พ และนักวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีส่วนร่ วมในการ
บริ การช่วยเหลือ และมีการประสานส่งต่ออย่างมืออาชีพ และ (4) การพัฒนาโปรแกรม มาตรการ และกลไกที่สนับสนุนให้
เกิ ดการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของผูก้ ระทา และลดปั จจัยเสี่ ยงหรื อปั จจัยกระตุน้ ให้เกิ ดการกระทารุ นแรงต่อบุ คคลใน
ครอบครัว
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