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พฤศจิกายนเดือนรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญงิและเดก็ 
 

สมศรี  เพชรโชต ิ
 

 เกือบทุกประเทศทั่วโลกไดกําหนดใหวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันยุติ
ความรุนแรงตอผูหญิง หลายทานอาจจะสงสัยวาเพราะเหตุใดจึงเลือกวันนี้ จริง ๆ แลว
วันที่ 25 พฤศจิกายน เปนวันสําหรับรําลึกถึงผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรง เมื่อ 40 ป
มาแลวไดเกิดเหตุการณที่ผูหญิงชาวโดมิกันถูกฆาตายจากอํานาจเผด็จการในประเทศ
ของตน องคกรที่ทํางานเพื่อผูหญิงในประเทศไทยไดรวมรณรงคตอตานการกระทํา
รุนแรงตอผูหญิงมาตลอด  แตประเทศไทยนับวากาวหนากวานานาชาติ  เพราะ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติตั้งแตป 2542 กําหนดใหเดือนพฤศจิกายนเปนเดือนแหงการ
รณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก 
 นอกจากนั้นยังมีการรณรงคตัดริบบิ้นขาว (White Ribbon) ในวันดังกลาว การ
รณรงคตัดริบบิ้นขาว ไดริเริ่มขึ้นในประเทศแคนาดา ป ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยกลุม   
ผูชายจํานวน 1,000,000 คน ที่มองเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงตอสตรี และ
ตองการยุติปญหาดังกลาว ไดเรียกรองใหผูชายทั่วโลกรวมรับผิดชอบตอปญหาเด็ก      
แล ะสตรี และแสดงตนวาไมเปนผูกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดยการติดริบบิ้น
ที่ปกเสื้อในชวงเวลา เริ่มจากวันที่ 25 พฤศจิกายน วันขจัดความรุนแรงตอสตรีสากล
จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเปนวันสิทธิมนุษยชน White Ribbon หรือริบบิ้นขาวเปน
สัญลักษณที่ผูชายติด เพื่อแสดงถึงการตอตานการใชความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบ
ตอมาสัญลักษณดังกลาว องคการสหประชาชาติไดรับมาเปนสัญลักษณเพื่อรวมกัน
รณรงคทั่วไป แมวาจะมีการรณรงคเรื่องนี้กันทั่วโลก แตปญหาความรุนแรงก็ยังเกิดกับ
ผูหญิงไมเวนแตละวัน และมักพบวาผูกระทําสวนใหญเปนผูชายทั้งนี้ก็ไมไดหมายความ
วาผูชายเหลานั้นเปนคนไมดีแตอาจเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็ก หรือวัฒนธรรม
ดั้งเดิมปลูกฝงความรุนแรงสําหรับการแกปญหาความรุนแรงมักไมคอยมีใครพูดถึง จึงทํา
ใหความรุนแรงถูกซอนไวมิดชิด โดยเฉพาะตอหนาสาธารณชน แตจะมาแสดงออกในที่
ที่ลับหูลับตาคน โดยเฉพาะคนที่บาน ในครอบครัว ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไข 
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เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นมิใชกระทบตอผูหญิงเพียงฝายเดียว แตมีผลตอเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว และสังคมดวย 
 ทุกวันนี้มีนักวิชาการหลายทาน และองคกรทั้งภาครัฐและเอกชชนหลายองคกรที่
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงอยางเขมขน จุดเนนที่ผานมาจะมุงไปที่ความ
ชวยเหลือผูถูกกระทําหรือการปองกันความรุนแรงที่มีผูหญิงเปนกลุมเปาหมาย ซึ่ง
ปฏิเสธไมไดวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่สุดเรื่องหนึ่ง แตปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
นั้นมี 2 ขาง ขางหนึ่งคือผูถูกกระทํา สวนอีกขางหนึ่งคือผูกระทํา ทั้ง 2 ขาง (ทั้งผูกระทํา
และผูถูกกระทํา) ตองการความชวยเหลือไมยิ่งหยอนไปกวากัน แตตัวผูกระทํายังไมได
รับความสนใจเทาที่ควร จากคําบอกเลาจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง เชน จากการที่
ผูหญิงถูกกระทํารุนแรงเลาวา เมื่อเหตุการณความรุนแรงผานพนไปแลว ผลที่เกิดตามมา
คือบาดแผลทางรางกาย ผูกระทําที่อาจเปนคูรัก เปนแฟน หรือเปนสามี มีความรูสึกผิด มี
การขอโทษ (และก็ยกโทษ) หรือจากที่มีผูชายที่แสวงหาคําปรึกษาผานทาง “สายดวน
เพื่อผูชาย” ซึ่งเปนบริการทางโทรศัพทของขอมูลฮอทไลน ก็นาจะเพียงพอที่จะสรุปได
วาควรใหความชวยเหลือดูแลผูกระทําใหหยุดหรือปรับพฤติกรรมที่รุนแรงนั้น ซึ่งนาจะ
เปนกลไกหรือวิธีการที่สําคัญอันหนึ่งที่จะชวยผอนคลายปญหาความรุนแรงที่ตองมอง
หลายดาน ทั้งผูถูกกระทํา ผูกระทํา ตลอดจนครอบครัวและผูใกลชิดของทั้ง 2 ฝาย 
 เมทินี  พงศเวช (2547, หนา 10-11) ไดเสนอแนวคิด การดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับผูกระทําเปนสําคัญดังนี้ 

1. การจัดบริการใหคําปรึกษา บําบัดฟนฟูและปรับพฤติกรรมรุนแรงโดย
แสวงหาความชวยเหลือจากผูอยูในวิชาชีพ เชน นักจิตวิทยา/จิตแพทย หรือการจัดใหมี
บริการทางโทรศัพทในดานนี้ ในขณะเดียวกันก็ตองปรับทัศนคติใหสังคมไมติดกับ
ความเชื่อที่วาผูที่ไปรับการบําบัดหรือไปพบจิตแพทย หรือนักจิตวิทยาเปนผูมีอาการปวย
ทางจิต หรือ “เปนบา” 

2. การจัดใหมีหลักสูตรการอบรม/สัมมนาที่เอื้อตอการลดความรุนแรงใน  
ครอบครัว เชน การแกไขขอขัดแยงดวยวิธีการที่ไมรุนแรง การจัดการกับอารมณโกรธ 
และอื่น ๆ ที่จะชวยบําบัดฟนฟู และปรับพฤติกรรมรุนแรงได 
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3. การปรับปรุงกลไกและมาตรการทางกฎหมาย กลไกทางกฎหมายที่จะเอื้อตอ
การคุมครอง และชวยเหลือผูหญิงและผูชายในดานความรุนแรงยังไมไดมีการนํามาใช
อยางเต็มที่ เพราะกฎหมายมุงที่จะใหผูกระทํารับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง 
ผูกระทําหยุดพฤติกรรมรุนแรง แนวทางในการปรับปรุงกลไกและมาตรการควรสราง
ทางเลือกในการลงโทษใหเพิ่มมากขึ้นกวาการจําคุก เชน อาจสรางเงื่อนไขพิเศษ ทํา
ทัณฑบน กําหนดใหปรับพฤติกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งอยูในกรอบคิดเดียวกับ
แนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

4. การใหอํานาจแกตํารวจ/นักสังคมสงเคราะหในการแทรกแซงใหความ
ชวยเหลือและยุติเหตุการณรุนแรงรวมถึงการแยกตัวเด็ก/ผูถูกกระทําการใหผูกระทํายาย
ออกจากบาน 

5. การสรางเงื่อนไขใหกับผูกระทํา เพื่อใหรับผิดชอบตอผลกระทบจากการ
กระทําของตน เชน รับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณรุนแรงนั้น ๆ 

นอกจากนั้นยังมีกลุมผูชายที่ไมกระทําความรุนแรงกับสตรีและเด็กทั่วโลกอีกทั้ง
ยังเห็นวาตนเองจะนิ่งดูดายไมได ก็ไดรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ที่จะ
แกไขปญหาความรุนแรงตอผูหญิง ตัวอยางที่ผู เขียนยกมานี้ เปนประสบการณใน
ตางประเทศ แตก็นาจะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เห็นความสําคัญตอการชวยเหลือดูแล       
ผูกระทําไมยิ่งหยอนไปกวาผูกระทํา 

ตัวอยางกิจกรรมที่มุงไปที่ผูชาย 
1. กลุม Real Men กลุมลูกผูชายที่แทจริง เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นในเมืองบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคที่จะนิยาม “ความเปนชาย” ใหมเพราะเห็นเปนเรื่องจําเปน
ที่จะตองทบทวน เพื่อปรับภาพลักษณของผูชายภารกิจเนนไปในดานรณรงคสงเสริมให
ผูชายปรับอคติทางเพศของตน และรับผิดชอบตอความรุนแรงที่เกิดกับผูหญิงในสังคม
รวมทั้งสรางการตระหนักรับรูใหผูชายเห็นความสําคัญและรวมสรางความเสมอภาค
ระหวางผูหญิงและผูชายอันเปนรากฐานของความรุนแรง 

2. กลุม XY เอกซวาย เปนอีกกลุมหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ที่มีอุดมการณ
คลายกลุม Real Men มุงแสวงหานิยามใหมสําหรับ “ความเปนชาย” โดยมองวาความ   
รุนแรงที่ผูหญิงประสบนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากความสัมพันธ ในเชิงอํานาจที่ไม       
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เทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย และมุงรณรงคในเรื่องของความเสมอภาคเพื่อ      
แกไขปญหาความรุนแรง 

3. ศูนยชวยเหลือผูชาย “แมนเซ็นตรัม” มีวัตถุประสงคสําคัญคือใหความ       
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา เยียวยา หาทางออกใหกับผูชายที่ประสบวิกฤติปญหาชีวิตภายใต
กรอบเปาหมายที่จะสรางความรวมมือ และความเขาใจระหวางผูหญิงกับผูชายใหมากขึ้น 
ความชวยเหลือที่ “แมนเซ็นตรัม” ใหอยูในลักษณะที่ผูชายมีความเชื่อมั่น ไวใจมองวา 
“ปลอดภัย” ไมเสี่ยงตอการที่ผูอ่ืนจะรับรู เนื่องจากในกระบวนการใหคําปรึกษา/         
ชวยเหลือจะไมมีการจัดบันทึกประวัติที่จะเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและมีการ
เก็บรักษาความลับถึงตัวตนผูมารับคําปรึกษาอยางเครงครัด 

4. การบําบัดฟนฟู ปรับพฤติกรรมรุนแรง (โดยคําสั่งศาล) ศาลในสหรัฐอเมริกา
มักจะบังคับใหผูกระทําเขารับการบําบัดปรับพฤติกรรมแทนที่จะจําคุกอยางเดียว 
ระยะเวลาของการบําบัด หรือปรัชญาของการดําเนินงานฟนฟู แกไขนั้นแลวแตองคกรที่
อาจแตกตางกันไปอาจเปนตั้งแต 3 เดือน ถึง 9 เดือน แตเปาหมายคลายกันคือใหผูกระทํา
นั้นยอมรับวาตนเองจะตองเปนผูรับผิดชอบตอพฤติกรรมรุนแรงของตนเอง และเรียนรูที่
จะระงับความโกรธ เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น โครงการบางอันมุงเลยไปที่จะใหผูชายได
สํารวจตัวตนใหม บทบาทใหม รวมถึงสภาวะการณที่ผูชายอยูในสถานการณ เชิงอํานาจ
สูงกวาผูหญิง 

5. กลุมผูชายชวยผูหญิง SWAT (Support for Women Advocate of Talanay) 
SWAT เปนอีกองคกรหนึ่งที่ผูชายรวมตัวกันเพื่อสนับสนุน ผูหญิงที่ทํางานดานความ    
รุนแรง โดยเนนใหผูชายตระหนักในประเด็นความสัมพันธเชิงอํานาจที่แตกตางกัน โดย
สมาชิกของกลุมจะเขาแทรกแซง เมื่อผูหญิงในชุมชนประสบปญหาถูกกระทํารุนแรง
โดยสามี 

การแกไขปญหาความรุนแรงนั้นคงตองอาศัยทั้งหญิงและชาย เพราะขอมูลความ
รุนแรงเทาที่ผานมาสวนใหญมาจากปากคําของผูหญิง ขอมูลเกี่ยวกับผูชายก็เปนผูกระทํา
มีจํากัดมาก จึงมีโอกาสไดรับการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูชายมี
นอย จึงจําเปนที่จะตองใหผูชายเขามารวมมองปญหาและหาแนวทางแกไข เมื่อใดก็
ตามที่ผูชายเขามารวมโดยเห็นความรุนแรงตอผูหญิงเปนประเด็นปญหาของผูชายเทา ๆ 
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กับที่เปนปญหาของผูหญิงและรวมแกไขปญหาอยางจริงจัง เมื่อนั้นก็คาดไดวา การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมจะเกิดขึ้นและเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีรากฐานปูดวยความสงบ
สุขและความเสมอภาค ความรุนแรงตอผูหญิงจะไมเปนปญหาอีกตอไป 

สรุป การรณรงคติดริบบิ้นขาว เปนการแสดงถึงความหวงใยตอความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับผูหญิงและเด็ก เปนโอกาสที่ผูชายจะแสดงออกซึ่งความหวงใย และภาคภูมิใจ 
การติดริบบิ้นขาวเปนเหมือนสัญญาสวนบุคคลที่ใหไวตอการกระทําความรุนแรงตอ     
ผูหญิง ไมไดเปนขอที่บงบอกวาไมเคยรุนแรง ไมใชการลบลางการกระทําความผิด 
ไมไดหมายความวามีสัมพันธภาพที่สมบูรณแบบ ไมไดหมายความวามีคําตอบหรือ
แนวทางในการแกปญหาทั้งหมด การติดริบบิ้นขาวนาจะหมายความเพียงงาย ๆ วารับ
ไมไดกับความรุนแรงที่กระทําตอผูหญิง และจะไมนิ่งเฉยตอการที่ผูหญิงถูกกระทํา
รุนแรง เพราะเชื่อมั่นวา พวกเราทุกคนอยากเห็นครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยที่เปน
สุข มีความสันติ ไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหาขอขัดแยงตาง ๆ เพราะความ
รุนแรงเปนวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค ถาทุกคนรวมกันขจัดความรุนแรงไดและไม
ยอมรับความรุนแรง สตรีและเด็กก็จะมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขขาวที่เราได
ยินไดฟงอยูเสมอวาเด็กและสตรีมักตกเปนเหยื่อของความรุนแรง โดยเฉพาะการลวง
ละเมิดทางเพศโดยการบังคับขูเข็ญ ทํารายทุบตี คุกคาม จํากัดเสรีภาพ เชน สามีทําราย
ภรรยา บิดามารดาทุบตีบุตร หรือขมขืนบุตร นักเรียนพาเพื่อนไปขมขืน เปนตน สิ่ง
เหลานี้เปนปญหาที่สะเทือนใจคนทุกคนในสังคม แตถาทุกคนหันมารวมมือกันแกไข
ปญหา ปญหาเหลานี้ก็จะหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด 
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