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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ตามมุมมองของกลุมสตรีนิยม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเพศหญิงนั้นเปนความรุนแรงที่
เกิดขึ้นและมีความถี่มากที่สุดในโลก ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน การทํารายรางกาย การ
คุกคามทางเพศ ลวนแลวแตเปนการแสดงอํานาจของเพศชายที่มีเหนือเพศหญิงโดยพยายาม
บังคับใหเพศหญิงทําในสิ่งที่ตนตองการโดยไมคํานึงถึงสิ่งที่เธอตองการ (Walker, 1989)การทําราย
ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากบุคคลใกลชิดและบุคคลแปลกหนา การคุกคามที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เกิดขึ้น
ไดทั้งในกรณีที่ผูหญิงไดใชชีวิตคูรวมกับคนรัก เที่ยวกับคนรัก ในโรงเรียนและในสถานที่ทํางาน
(Matlin, 2004; Wallace,1996) ลักษณะของอาการบาดเจ็บมีตั้งแตเล็กนอย เชน ถลอก ฟกช้ํา ไป
จนถึงบาดแผลฉกรรจไมวาจะเปนแผลลึก กระดูกหัก จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นและลักษณะทาง
เพศของผูหญิงจะเปนที่รูกันวาพวกเธอมีความเปราะบางตอการมีปญหาดานสุขภาพจิต
(American Psychological Association, 1975, 1978 อางใน Walker, 1989)
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว เปนความรุนแรงที่ผูหญิงสวนมากไมเปดเผยตอผูอื่น จะ
ปดเงียบเปนความลับ ซึ่งการปดเงียบนี้ทําใหขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในเพศหญิงไมถูกตองตรง
กับความเปนจริง เนื่องจากผูหญิงจะถือวาสิ่งที่เกิดเปนเรื่องภายในครอบครัวไมควรให
บุคคลภายนอกรับรู (Matlin, 2004)ลักษณะการทํารายที่เกิดขึ้นสวนมากจะเปนการทํารายทางราย
กายและทางเพศ (Moracco, Runyan, Bowling & Earp, 2006) ซึ่งทัศนคติในเรื่องบทบาททาง
เพศที่ผูหญิงเรียนรูมาแตดั้งเดิมวาผูชายจะตองเปนผูนําหรือหัวหนาครอบครัว ดวยคานิยมเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศทําใหสังคมมองวา การที่สามีทํารายภรรยาของตนไมใชเรื่องผิดแตเปนการใช
อํานาจเพื่อควบคุมเพศหญิงอยางชอบธรรม สงผลใหไมมีการตัดสินโทษผูชาย ทําใหผูชายไมเรียนรู
วาการทํารายภรรยาเปนเรื่องผิด คานิยมและทัศนคติเชนนี้สงผลตอความทุกขในใจของผูหญิงที่ถูก
ทํารายมากยิ่งขึ้น ผลทางดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายกอใหเกิด ความรูสึกกลัว ความรูสึกผิด
ความอาย ความทอแทโดดเดี่ยว ขาดความมั่นใจในตนเอง รวมถึงความชอกช้ําทางจิตใจ
(Duntton, 1988; Walker, 1989)
ผูหญิงเชื่อวาการแสดงออกของผูชายนั้นเปนการกลบเกลื่อนความผิดในการทําหนาที่
ภรรยาของเธอ พวกเธอจะปฏิเสธลักษณะของการทํารายที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง ไมวาจะเปน
อาการบาดเจ็บ หรือการทํารายที่มีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับเพศชายที่จะปฏิเสธความ
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รุนแรงที่เกิดขึ้นและกลาวหาผูหญิงวา เธอไดทําบางสิ่งซึ่งเปนผลใหเธอไดรับบาดเจ็บ ผูหญิงก็
ยอมรับตอเหตุผลเหลานี้ และคิดวาตอไปจะไมถูกทํารายอีก แตความเปนจริงไมเปนเชนนั้น ผูหญิง
สวนใหญเลือกที่จะนิ่งเฉยตอการทํารายที่ไดรับโดยเชื่อวา หากเกิดเหตุการณเชนนี้อีกเธอจะ
พยายามทําใหเกิดอันตรายนอยที่สุด ในความนิ่งเฉยของเธอนั้นไมใชวาเธอไมรูสึกโกรธ แตเธอไมรู
วาจะแสดงความรูสึกโกรธออกไปอยางไร (Walker, 1981)
ความรุนแรงดังกลาวที่เกิดขึ้นมักจะมีการเกิดซ้ําในลักษณะและรูปแบบเดิม ซึ่งปจจัยทาง
วัฒนธรรมจะเปนสวนที่มีผลตอการปกปองหรือสงเสริมใหความรุนแรงยังคงอยู ผูหญิงจะไมรับรูถึง
วงจรความรุนแรงที่เกิดซ้ํา เธอจะสนองตอบตอทั้งความรัก และการทํารายที่เกิดขึ้นสลับกันไปมา
อยางไมแนนอน โดยเธอจะพยายามทําหนาที่ของภรรยาที่ดีอยางหนักโดยหวังวาจะทําใหไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีและยังคงความสัมพันธชีวิตคูไว ผูหญิงที่ถูกทํารายจะอธิบายวาสามีของเธอมีเปน
คนมี 2 บุคลิก ที่มีทั้งดานดีและดานราย ดวยความเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนจากขอมูลที่ไมถูกตอง
จึงคาดหวังวาจะสามารถดึงดานที่ดีของสามีออกมาไดเพื่อเปนการชวยเขา โดยใชความรักความ
ผูกพันที่มีตอเขาจะชวยทําใหพบกับหนทางที่จะชวยเหลือคนรักได แตในความเปนจริงแลวแทนที่
สามีจะแสดงดานดีออกมากลับกลายเปนการแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงออกมา โดยมีความถี่และ
ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น จากนั้นผูหญิงก็จะไดเรียนรูถึงภาวะของความสิ้นหวัง สูญเสีย
ความสามารถในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณความรุนแรง และหลีกเลี่ยง
ตัวกระตุนตางๆที่จะทําใหเกิดการทําราย ระบบความคิดของเธอจะถูกบิดเบือน เชน การจัดการ
ปญหา การปฏิเสธความจริง และการแยกความรูสึกออกมาจากรางกายในชวงเวลาที่เกิดความ
รุนแรง (Walker, 1989)
ผูหญิงที่ถูกทํารายอยางซ้ําๆ จะรูสึกอาย โดดเดี่ยวและรูสึกวาตนเองไดเขามาติดกับดักและ
รูสึกวาตนเองไมไดรับการชวยเหลือจากชุมชน เปนผลใหเธอรูสึกวาไมสามารถออกไปจาก
ความสัมพันธนี้ได (Ellsberg, Pena, Herrera, Liljestrand and Winkvist, 2000) จากการศึกษา
พบวาบุคลิกของผูชายที่ทํารายผูหญิงนั้นจะมีลักษณะที่เห็นถึงความคิดของตัวเองสําคัญและความ
ตองการของตัวเองจะตองมากอน(Birn, 1999; Jiwani, 2000; Wallace, 1999 อางใน Matlin,
2004; โชติมา กาญจนกุล, 2540) การที่เธอพยายามตอบสนองความตองการที่ไมสามารถทําให
เปนจริงของผูชายนําไปสูความรุนแรงและไมสามารถออกมาจากความรุนแรงนั้นไดผูหญิงจะละเวน
การโตเถียง สนองความตองการของผูชายดวยความหวังวาความรุนแรงจะลดลง ทําหนาที่ของ
ภรรยาที่ดีและรักษาสัมพันธภาพไว เนื่องจากวัฒนธรรมที่เธอไดรับการขัดเกลาจะทําใหเธอรูสึกผิด
ที่มีสวนทําใหครอบครัวแตกแยก ผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายจึงเปรียบเสมือนติดอยูในกับดักวงจร
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การทํารายที่เธอสรางขึ้นมาจากคานิยมของเธอและความคาดหวังวาเธอจะเปนภรรยาที่ดีของเพศ
ชาย (Duntton, 1988)
การศึกษาถึงการตอบสนองตอความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับ ไมวาจะเปนดานอารมณ
ความคิด ความสะเทือนใจ การแจงความกับตํารวจ กระบวนการคุมครอง การตัดสินใจที่จะอยูหรือ
ออกไปจากผูที่ทํารายนั้น ยากที่จะรายงานขอมูลในเชิงทั่วไป (Generalization) เนื่องจากการ
ตอบสนองของผูหญิงแตละคนนั้นจะขึ้นอยูกับ ปจจัยที่หลากหลาย เชน เหตุการณบริบทแวดลอม
รอบๆตัว บุคลิกภาพของผูหญิง และระดับของความรุนแรง (Fattah, 1981 อางใน Dutton, 1988)
ผลลัพธที่เกิดจากการถูกทําราย มีทั้งอาการบาดเจ็บทางรางกายตามรูปแบบของการทํารายซึ่งมี
ตั้งแตอาการฟกช้ําไปจนถึงบาดเจ็บสาหัส รวมถึงมีผลกระทบทางจิตใจที่กอเปนความทุกข จนถึง
ขั้นเกิดอาการชอกช้ําทางจิตใจ (Post Traumatic Stress Disorder) ซึ่งผลกระทบดานตางๆนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของการทํารายที่ไดรับ (Wood & Wineman, 2004) บางกรณีมีความสัมพันธกับ
ความกังวล ซึมเศราและการพยายามฆาตัวตาย (Moracco, Runyan, Bowling & Earp, 2006)
ผูหญิงกลุมนี้จะมีวิธีการจัดการใหตัวเองใหดําเนินชีวิตตอไปได แตเธอจะไมมีอํานาจที่แทจริงที่
ปองกันเธอจากการทํารายรางกาย และทายที่สุดเธอจะรูสึกผิดเพื่อเปนการรับผิดชอบตอการทุบตี
ที่เธอไดรับและไมสามารถจัดการอะไรได ทั้งนี้เพราะสําหรับผูหญิงแลวมุมมองที่มีตอภาพพจนของ
ความเปนเพศหญิงจะเปนตัวสรางความคาดหวังในการกําหนดบทบาทของภรรยาที่ดี โดยที่เธอไม
สามารถออกจากประเพณีที่เครงครัด (Walker, 1981)
ผูหญิงจะยังคงอยูในความสัมพันธหรือเมื่อออกไปจากความสัมพันธแลวก็ยังกลับมามี
ความสัมพันธกับคนรักเชนเดิมเนื่องจาก คําขอโทษและคําสัญญาของคนรักวาเขาจะปรับตัว และ
การตระหนักถึงความรักที่มีใหกัน พวกเธอจึงใหอภัยและใหโอกาสเขาดวยความหวังวาทุกอยางจะ
ดีขึ้น (Wallance, 1996; โชติมา กาญจนกุล, 2540; วิลาสินี พนานครทรัพย, 2545) แตจากการที่
เธอยังคงอยูในความสัมพันธนั้น ไดสรางความเชื่อและความเขาใจที่ผิดใหแกตัวผูหญิง กลุมคน
ภายนอกมักมองพวกเธอดวยความเชื่อที่วาผูหญิงมีความสุขกับการถูกทุบตี ตองการการถูกทําราย
และผูหญิงสามารถออกไปจากความสัมพันธที่รุนแรงไดอยางงายดายหากเธอตองการจะออกไป
จากความสัมพันธที่รุนแรงจริงๆ (Matlin, 2004) จากความเชื่อแบบผิดที่ตีตราผูหญิงวาเปนพวกที่
ชอบความรุนแรง ยิ่งเปนตัวเสริมแรงและกระตุนใหผูหญิงรูสึกโทษตนเองและเสียความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้น (Walker, 1981)
เมื่อผูหญิงคงอยูในความสัมพันธ ขณะที่ความรุนแรงก็เพิ่มระดับมากขึ้นอยางรวดเร็ว
เนื่องจากผูชายตองการแสดงอํานาจควบคุมอยางเด็ดขาดไมใหเธอหาทางอออกหรือชวยเหลือ
ตนเองได แตก็มีบางกรณีที่ยุติความสัมพันธซึ่งการยุติความสัมพันธก็จะมีทั้งขอความชวยเหลือ
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การหลบหนีออกมาจากครอบครัว สรางแรงกดดันทางสังคมใหกับสามี และการลงมือฆาสามี
ตนเอง (โชติมา กาญจนกุล, 2540) หากสังคมภายนอกที่ไมเขาใจ ก็จะมองวาเธอเหลานั้นเปน
ฆาตกรและสมควรไดรับการลงโทษทางกฎหมายอยางรุนแรง (Wallance, 1996) ทางออกทุกทางที่
ผูหญิงเลือกไมวาจะเปนการคงอยูในความสัมพันธหรือการเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อหลบหนี
จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นลวนสงผลกระทบทั้งดานรางกายและดานจิตใจของพวกเธอทั้งสิ้น และ
ผลจากการถูกสามีทําราย จะแตกตางจากอาชญากรรมชนิดอื่นๆ เนื่องจากผูหญิงที่ถูกทํารายจะอยู
ในสังคมฐานะภรรยาและแมของลูก ดวยสถานภาพทางสังคมที่เธอเปน ทําใหไมสามารถจัดการตอ
ปญหาความรุนแรงได (Dutton, 1988)
สิ่งที่เกิดขึ้นตอเพศหญิงนั้นไมวาระยะเวลาจะสั้นหรือยาว ผลกระทบที่ชัดที่สุดคือผล
ทางดานจิตใจ จะคิดมาก เครียดจนอาจเปนโรคกระเพาะ บางคนอาจมีอาการประสาท อายและ
เกิดความกลัวไมสามารถเลาใหใครฟงได บางคนคิดวาตัวเองมีสวนผิดดวย บางคนเกิดอาการ
หลงลืม มองในแงของศาสนาพุทธหลายคนคิดวาเปนกรรมของเพศหญิง คงตองนับวันรอใหกรรมนี้
สิ้นสุดลง 1 ใน 3ของผูหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงมีความคิดที่จะฆาตัวตายและไดเคยพยายาม
มาแลว ผูหญิงที่ถูกสามีทํารายจะมีอัตราการทําแทงบุตรและการทําแทงสูงกวาผูที่ไมมีความรุนแรง
ไมมีความตองการที่จะมีบุตรอีก มีพฤติกรรมทางลบขณะตั้งครรภ คือการสูบบุหรี่ เขารับบริการ
ดูแลกอนคลอดและหลังคลอดนอยกวาผูที่ไมเคยถูกระทํารุนแรง การถูกทํารายสงผลใหขาดสมาธิ
ในการทํางาน ทําใหตองขาดงานบอยๆ สูญเสียความมั่นใจในความสามารถในการทํางาน รวมถึง
อับอายที่ตองเขาที่ทํางาน (กฤตยา อาชวนิจกุล, ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา, วาสนา อิ่มเอมและอุษา
เลิศศรีสันทัด, 2547)
ประสบการณความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับจะบั่นทอนตอสุขภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง ใน
หลายๆประเทศ จากศาสนา สังคม การปกครอง หรือความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ คานิยม ทํา
ใหผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูหญิงแตกตางกัน จึงจําเปนตองวิเคราะหทําความเขาใจถึงบริบทรอบขาง
เหลานี้เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอเพศหญิง (Walker, 1999) การศึกษาวิจัยเชิงจิตวิทยาในเชิง
ปริมาณและแยกศึกษาเปนตัวแปรตางๆ ที่ละตัวแปรโดยปราศจากบริบทแวดลอมนั้นจะสงผลตอ
การวิเคราะหบทสรุปที่ผิดพลาดในประเด็นที่เปนลักษณะเฉพาะ (Walker, 1989) แนวคิดและ
ทฤษฏีเกี่ยวกับความรุนแรงสวนมากมาจากยุโรปหรืออเมริกา ดังนั้นจึงไมมีความกระจางอยาง
ชัดเจนในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงที่มาจากอเมริกา และยุโรป อาจจะมีลักษณะที่
คลายคลึงกับประเทศอื่นๆหรือมีสวนที่แตกตางกันเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรม มีงานวิจัยที่
ทําการศึกษาความรุนแรงในรูปแบบที่มีความซับซอน ระหวางบุคคล สถานการณและสังคม
วัฒนธรรม (Ellsberg, Pena, Herrera, Liljestrand and Winkvist, 2000) ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ
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ไดแก บุคคลซึ่งหมายถึงบุคลิกลักษณะของบุคคล ความสัมพันธของบุคคลที่มีตอชุมชน บริบท
แวดลอม ชุมชนและโครงสรางทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนแลวมีผลตอสถานการณความรุนแรง การ
แกปญหาความรุนแรงและผลกระทบจากความรุนแรง ปจจัยสวนบุคคลที่ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ทางสังคมที่ตางกันยอมสงผลตอลักษณะของความรุนแรง การโตตอบ และความรูสึกที่เกิดขึ้น
(Heise, 1998 อางใน Ellsberg, Pena, Herrera, Liljestrand and Winkvist, 2000) การศึกษาวิจัย
ในเชิงจิตวิทยาเพื่อทําความเขาใจถึงความรุนแรงที่มีตอเพศหญิงนั้น จะมีสวนชวยในการพัฒนา
โปรแกรมการชวยเหยื่อผูเคราะหราย (Walker, 1989)
งานศึกษาวิจัยดานความรุนแรงที่มีตอเพศหญิงในประเทศไทยสวนใหญเปนการศึกษาที่
เนนกระบวนการ ของความรุนแรงในบริบททางสังคมเชิงอํานาจ ปจจัยที่สงผลใหเกิดความรุนแรง
ปจจัยที่ทําใหคงอยูหรือยุติความสัมพันธที่รุนแรง ผลกระทบที่ไดรับ การหาทางออกจากความ
รุนแรงของพวกเธอ ซึ่งเปนการศึกษาถึงกระบวนการ การดํารงอยู การยุติความรุนแรง ลักษณะของ
ผูชายที่ใชความรุนแรง โดยมีการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของผูหญิงในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการ ยังไมไดเนนเฉพาะเจาะจงที่ความรูสึกของผูหญิง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสบการณ
ดานจิตใจซึ่งเนนหาคําตอบดานอารมณความรูสึกของผูหญิงที่ถูกทํารายในแตละชวงเวลาตั้งแต
ครั้งแรกของการถูกทํารายจนกระทั่งยุติความสัมพันธ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอารมณความรูสึกของผูหญิงที่ถูกทํารายจากสามีหรือคนรัก และจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งที่จะทําความเขาใจความหมายของผูหญิงที่มีตอตนเอง และใหความหมายตอความสัมพันธที่
เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย
ผูวิจัยจึงเลือกที่จะทํางานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีฐานแนวความคิดแบบปรากฏการณนิยม
(Phenomenology) สนใจชีวิตดานคุณคา อารมณ ซึ่งจะใหความสําคัญตอพฤติกรรมที่มี
ความหมาย ความคิด คานิยม และทัศนคติของบุคคลนั้นๆ เปนการทําความเขาใจมนุษยทั้ง
พฤติกรรมภายนอกและภายในบริบทสังคมที่แตกตางกันเพื่อเกิดความเขาใจมนุษยอยางลึกซึ้ง
อยางเปนองครวมที่อยูในบริบทของสังคม(สุภางค จันทวานิช, 2547) และเปนวิธีการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความรูสึกที่ละเอียดออน ซับซอน และ
เปราะบางที่ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอผูใหขอมูลเปนอยางมาก โดยคาดวาขอคนพบ
ที่ไดมาจะชวยเพิ่มความเขาใจผูหญิงกลุมนี้ในบริบทของสังคมไทย และเปนประโยชนตอการ
ทํางานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย
คําถามในการวิจัย
ผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายมีประสบการณดานจิตใจอยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยม เพื่อศึกษาประสบการณดาน
จิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย โดยทําความเขาใจประสบการณตามความคิดและความรูสึก
ของผูที่เขารวมการวิจัยแตละคน
พื้นที่ในการศึกษา: บานพักฉุกเฉินสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผูใหขอมูลสําคัญ: ผูหญิงที่เคยมีประสบการณถูกทํารายรางกายที่พักพิงอยูในบานพัก
ฉุกเฉินสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ มีความเต็มใจที่จะเขารวมการวิจัย และพรอมที่จะพูดถึง
ประสบการณที่เกิดขึ้น โดยขอมูลที่ไดจะนํามาเปนขอมูลหลักในการวิเคราะห
ผูใหขอมูลประกอบ: เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในบานพักฉุกเฉินสมาคมสงเสริมสถานภาพ
สตรีฯ ที่จะใหขอมูลที่มีความเกี่ยวของ เปนประโยชนและเปนขอมูลที่สนับสนุนขอมูลหลัก
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ประสบการณดานจิตใจ (Psychological Experiences) หมายถึง ความรูสึก ความคิด อัน
เนื่องมาจากการไดรับการทํารายทางรางกาย ของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย
ผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย (Physically Abused Women) หมายถึง ผูหญิงที่ไดรับความ
รุนแรง โดยถูกทํารายรางกายจากสามีหรือคนรักที่ใชชีวิตคูรวมกัน ดวยอวัยวะของรางกาย เชน มือ
เทา หรืออาวุธ เชน ไม แทงเหล็ก มีด และสงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บทางรางกาย
ผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant) หมายถึง บุคคลที่สามารถใหขอมูลแกการวิจัยใน
ปริมาณที่มากและในระดับลึกเพียงพอแกการนํามาวิเคราะห ตามระบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผูใหขอมูลประกอบ หมายถึง บุคคลอื่นๆที่สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของในการทําวิจัย โดย
เปนขอมูลที่มีประโยชน แตมีรายละเอียดหรือมีความชัดเจนไมมากพอที่จะนํามาเปนขอมูลหลักใน
การวิเคราะห สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
พื้นที่ในการศึกษา(Site) หมายถึง พื้นที่ที่ผูวิจัยจะเขาไปเก็บขอมูลเพื่อใชในการศึกษา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย
2. นําความรูความเขาใจที่ไดรับมาเปนแนวทางการทํางานในฐานะนักจิตวิทยาการ
ปรึกษาเพื่อชวยเหลือกลุมประชากรกลุมที่เปนผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงจากการกระทําของบุคคล
ในบริบทวัฒนธรรมไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดเบื้องตนในการทําความเขาใจผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย
เพื่อใหเขาใจถึงผูหญิงกลุมนี้ในเชิงลึกมากขึ้น แนวความคิดเบื้องตนที่ผูวิจัยนํามาใชมีดังนี้
1. ความรุนแรงตอผูหญิง
2. ความรุนแรงทางรางกายตอเพศหญิง
1. ความรุนแรงตอผูหญิง
1.1 ความหมาย
สหประชาชาติ ไดใหความหมายและขอบเขตของความรุนแรงตอผูหญิง (United Nations
1995 อางใน กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2546) ดังนี้
ก. ความรุนแรงตอผูหญิงทางกาย ทางเพศและทางจิตใจที่เกิดขึ้นในบานทุกรูปแบบ
รวมถึงการที่ เด็กผูหญิงถูกทํารายรางกายหรือทําทารุณกรรมทางเพศในบาน การทารุณ
ผูหญิงที่มีสาเหตุจากเรื่องเงินสินสอด(dowry-related violence) การขลิบอวัยวะเพศ
เด็กผูหญิง (female genital mutilation) หรือประเพณีปฏิบัติใดๆที่เปนอันตรายตอ
ผูหญิง การทารุณกรรมตอผูหญิงที่มิใชสมาชิกในครอบครัว และความรุนแรงที่เกิดจาก
การเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีดและทารุณตอผูหญิงทุกรูปแบบ
ข. ความรุนแรงตอผูหญิงทางกาย ทางเพศและทางจิตใจที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในที่
สาธารณะ ไดแก การขมขืน การทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ การใช
อํานาจบังคับในที่ทํางาน ในสถานศึกษา และในที่อื่นๆ การคาหญิง และการบังคับ
คาประเวณี
ค. ความรุนแรงตอผูหญิงทางกาย ทางเพศและทางจิตใจซึ่งเกิดจากการกระทําของรัฐ หรือ
เกิดจากการปลอยปละละเลยไมเอาใจใสของรัฐ ไมวาความรุนแรงจะเกิดขึ้นในบาน ใน
ชุมชน หรือในที่สาธารณะก็ตาม
การทํารายคูครอง (Spousal Abuse) หมายถึง การกระทําใดๆไมวาจะเปนการกระทําอยาง
ตอเนื่องหรือไมก็ตาม เปนเหตุใหคูครองไดรับบาดเจ็บ ซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นอาจจะเปนการทํา
รายรางกาย การทํารายทางอารมณหรือการทํารายทางเพศ (Wallace, 1996)
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ผูหญิงที่ถูกทุบตี (A Battered Woman) หมายถึง ผูที่ไดรับการทํารายทางรางกาย การทํา
รายทางเพศ และ/หรือการทํารายทางจิตใจโดยบุคคลที่เธอมีความสัมพันธใกลชิดแบบคูรัก
(Heirler, 1995)
การทํารายผูหญิง (The Abuse of Woman) ประกอบดวยการกระทําโดยเจตนาเพื่อให
ผูหญิงบาดเจ็บ อาจจะเปนการกระทําทางรางกาย ทางจิตใจหรือทางเพศ ซึ่งการทํารายรางกาย
ประกอบดวย ตี เตะ น้ํารอนลวก และการใชอาวุธ การทํารายทางอารมณประกอบดวยการดูถูก
เหยียดหยาม การเรียกชื่ออยางไมสุภาพ การทําใหเสื่อมเสีย การแสดงความหึงหวงอยางมาก ไม
พูดดวย รูปแบบอื่นๆที่เนนเรื่องการเงิน เชนเมื่อผูชายปฏิเสธไมยอมใหเงินหรือยึดเงินไปจากภรรยา
(Alexander, 200; Wallance, 1999; Arriaga and Oskamp, 1999 อางใน Matlin, 2004)
ผูหญิงที่ถูกทุบตี (Battered Woman) ไดถูกรวมอยูในความหมายของความรุนแรงใน
ครอบครัวอันหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมอันทารุณในลักษณะตางๆที่เกี่ยวกับ รางกาย เพศ
และจิตใจ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความสัมพันธใกลชิด คุกคามทํารายบุคคลอื่นดวยอํานาจที่
ไมยุติธรรม หรือลดทอนอํานาจ ควบคุม แสวงหาผลประโยชนกับผูอื่น (American Psychiatric
Association, 1996 อางใน Walker, 1999) ซึ่งจะหมายถึง ผูหญิงที่ถูกทํารายโดยคูครอง (Walker,
1999)
1.2 ลักษณะของความรุนแรง
ลักษณะของความรุนแรงจะแบงออกเปน 3 รูปแบบดังนี้(Heirler, 1995; Maltin, 2004;
Paludi, 2001; Wallace,1996)
1.2.1 การทํารายรางกาย (Physical Abused) รูปแบบของการทํารายรางกายนั้นมีลักษณะ
มากมาย และมีหลายระดับ เริ่มตนดวยการทํารายเล็กๆนอยๆ เชน ตี ตบซึ่งอาจจะทุบตีบริเวณ
ใบหนา แขนขา หรือตามรางกายของผูหญิง กระชากผมดึงแขนดวยมือ ขวางปาสิ่งของ ไปจนถึง
การใชอาวุธทํารายการโดยการตีดวยวัตถุไมวาจะเปนไม เข็มขัด หรือวัตถุอื่นๆ โดยผูที่ทํารายจะใช
วัตถุชนิดเดิมในการทุบตีเพื่อแสดงถึงอํานาจในการควบคุมเธอ การทํารายที่เกิดขึ้นจะเพิ่มระดับ
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย จนกระทั่งผูที่ถูกทํารายไมสามารถจะออกไปจากความสัมพันธนี้ได
การทํารายรางกายเปนรูปแบบของการทํารายที่สงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บทางรางกาย
ตามมาและโดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะของการกักขังไมใหผูหญิงหลบหนี เชน ลามโซ
1.2.2 การทํารายทางเพศ (Sexual Abused) การทํารายทางเพศนั้นมักจะเกิดขึ้นควบคูไป
กับการทํารายรางกายและจิตใจ เปนการบังคับดวยการขมขูหรือทํารายรางกายใหผูหญิงมี
เพศสัมพันธดวยความไมเต็มใจ เปนลักษณะของการดูถูกหรือลดคุณคาในตัวเองของผูหญิง
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นอกจากนั้นในบางกรณีจะบังคับใหมีผูหญิงเพศสัมพันธทางปากและทางทวารหนักหรือใชสิ่งของ
ลวงล้ําเขาไปในอวัยวะเพศของผูหญิง หรือการมีเพศสัมพันธดวยวิธีที่รุนแรงกอใหเกิดอาการ
บาดเจ็บทางทางรางกาย
ในบางครั้งเพศหญิงก็ตองยินยอมมีเพศสัมพันธทําตามความตองการทางเพศของเพศชาย
เพื่อไมใหเกิดการทํารายรางกายตามมาทั้งที่ตนเองไมไดมีความตองการ
1.2.3 การทํารายทางจิตใจ (Psychological Abused)มีลักษณะของการควบคุม ทําใหกลัว
ดูถูก เหยียดหยาม โดยการใชคําพูด ตอวาดวยถอยคําที่หยาบคาย หรือถอยคําที่ทําใหเกิด
ความรูสึกเสียใจ ลดคุณคาและความมั่นใจของเธอ โดยใหขอมูลที่บิดเบือนความจริง เชน เธอเปน
คนโง ขี้เกียจ รวมไปถึงการเพิกเฉยตอความคิด การกระทํา และความสามารถของเธอ โดยมองวา
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่ไมมีความสําคัญและถูกมองขามไป ทําใหเธอรูสึกโดดเดี่ยว โดยการพยายาม
จํากัดการใชชีวิต ไมวาจะเปนการจํากัดเงินในการใชจาย ควบคุมการใชรถ รวมไปถึงการกลาวถึง
ครอบครัวและเพื่อนของเธอในทางที่ไมดี ทําใหพวกเธอไมสบายใจที่จะติดตอกับคนเหลานั้น ซึ่งทํา
ใหไมไดแลกเปลี่ยนความคิดหรือขอมูลตางๆ การสรางความรูสึกกลัว โดยขมขูวาจะเปดเผย
ความลับหรือขอมูลสวนบุคคลใหเพื่อนหรือครอบครัวทราบ หรือขมขูวาจะทํารายเธอ และ
ครอบครัวของเธอหากเธอทําอะไรใหเขาไมพอใจ ทําใหเธออายเสียหนา เสียความมั่นใจตอหนา
เพื่อนฝูง ครอบครัว หรือลูก การกระทํานี้ไมเพียงแตจะกระทําตอผูหญิงโดยตรงเทานั้น แตเปนการ
กระทําในทางออมโดยการสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดความรูสึกวาไมปลอดภัย ไดรับการคุกคาม
โดยการคุกคาม การทํารายสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ สัตวเลี้ยง ทรัพยสิน ซึ่งกอใหเกิดภาวะกดดัน
บีบคั้น หวาดกลัว และทําใหผูหญิงตองอยูภายใตควบคุมของผูที่ทํารายตน
2. ความรุนแรงทางรางกายตอเพศหญิง
2.1 ลักษณะของความรุนแรงทางรางกายในชีวิตคู
การทํารายในลักษณะตางๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู และความสัมพันธนี้ยังคงดําเนินตอไป
ผูหญิงที่ถูกทํารายยังคงอยูในความสัมพันธนี้ Walker (1984) (อางในWalker, 1986) ได
ทําการศึกษาลักษณะผูหญิงที่ถูกทําราย ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น จะ
มีลักษณะเปนวงจรของการทํารายและทําใหสัมพันธภาพของชีวิตคูคงอยูสามารถแบงไดเปน 3
ระยะดังนี้
1. ระยะเริ่มกอตัว (The tension-building phase) ในระยะนี้เปนระยะที่คูครองเริ่มการทํา
ราย ผูหญิงจะพยายามดูแลเอาใจใสเพื่อสนองความตองการ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ
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กอใหเกิดความขัดแยงที่จะนําไปสูการทําราย รูสึกวาตนมีสวนที่ทําใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นและเปนผู
ที่สมควรไดรับการทําราย พรอมกับพยายามประคับประคองความสัมพันธชีวิตคูตอไป
2. ระยะการทํารายอยางรุนแรง (The explosion or acute battering phase) ในระยะนี้
เปนระยะของการทํารายที่มีความรุนแรงมากจนถึงมากที่สุด เนื่องจากผูทํารายสูญเสียการควบคุม
ตัวเอง ผูหญิงจะรูสึกตกใจไมคาดคิดวาจะเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้น พยายามปฏิเสธและ
พยายามคิดวาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับรางกายตนเปนเพียงแคอาการบาดเจ็บเล็กนอยเทานั้น
3. ระยะของการยุติความรุนแรงชั่วคราว (The clam, loving respite phase) ในระยะนี้เปน
ระยะที่คูครองของเธอจะแสดงความรักตอผูหญิง ผูทํารายจะรูตัวและตระหนักวาพฤติกรรมของตน
นั้นมีความรุนแรงมากเกินไป จึงรองขอการใหอภัย และคําสัญญาวาตนจะไมทํารายเธออีก ผูหญิง
จะใหอภัยและยอมรับคําสัญญานั้น ดวยความเชื่อมั่นในความรักที่มีตอเธอจะไมมีการทําราย
เกิดขึ้นอีก ผูหญิงจึงยังคงอยูในความสัมพันธนั้นตอไป
จากวงจรของความรุนแรงขางตนผูหญิงจะปฏิเสธตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเธอ และ
คนรัก ปฏิเสธตอความจริงที่เกิดขึ้น ปฏิเสธตออาการบาดเจ็บที่รุนแรง และทําใหเหมือนกับวา
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตเปนเรื่องเล็ก การปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นนี้เปนการ
ปกปองผูหญิงจากประสบการณและผลกระทบที่ไดรับทั้งหมดในเรื่องของความรูสึกกลัว การ
ปะทะกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเชื่อวาหากเธอทําทุกอยางตามที่คนรักตองการ ก็ไมมีอะไรที่
ตองกลัวอีก แตปญหาอยูตรงที่วาสิ่งที่ผูชายตองการนั้นเปนความตองการที่ไมอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง และผูหญิงไมสามารถสนองความตองการเหลานั้นได ในที่สุดผูหญิงก็ทําบางสิ่งที่ทํา
ใหผูชายเกิดความโมโห(Walker, 1989)
ในสวนของผูชายเองก็ปฏิเสธเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น และแสดงใหเห็นวารูสึกไมดีที่
ทําใหผูหญิงไดรับบาดเจ็บ ประกอบกับการงองอนของคนรักที่แสดงใหเห็นวาเขาไมสามารถมีชีวิต
อยูไดหากไมมีเธอนั้น สงผลใหผูหญิงเกิดความรูสึกวาเธอสามารถควบคุมเขาได ซึ่งในชวงนี้ผูชาย
จะลดความรุนแรงลง ผูหญิงจะยอมรับในทาทางสํานึกผิดนี้วาเปนเรื่องจริง และเชื่อวาสามารถ
ควบคุมบางอยาง โดยมีเหตุผลที่วาหากพวกเธอทําดีหรือมีความระมัดระวังมากขึ้น พวกเธอจะไม
ถูกทํารายอีก (Walker, 1981)
ลักษณะของความสัมพันธที่ความรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งผูชายและผูหญิงพยายามที่จะจัดการ
กันและกัน ความกลัวของผูหญิงที่วาไมมีใครสามารถชวยเหลือเธอได เธอจึงเลือกสุมที่จะจัดการ
กับสภาพแวดลอม ใหปราศจากแรงกระตุนที่จะทําใหผูชายโกรธ หรือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่
รุนแรงสงผลใหเกิดความเปนอยูในความสัมพันธอยางระแวดระวัง ซึ่งหากในบางกรณีที่การจัดการ
สภาพแวดลอมประสบผลสําเร็จ จะทําใหพวกเธอมีความคิดที่บิดเบือนวาสิ่งที่พวกเธอทํานั้น
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สามารถลดความรุนแรงไดจริง แตการจัดการที่เกิดขึ้นนั้น เปนรูปแบบของการไมมีอํานาจที่แทจริง
ที่จะปองกันตัวเองจากการตบตี เธออาจจะประสบความสําเร็จในการควบคุมผลกระทบบางอยาง
จากความรุนแรงดวยอิทธิพลของเวลาและสถานที่ในแตละเหตุการณ แตการทํารายก็ยังคงปรากฏ
อยู (Walker, 1981)
หญิงที่ถูกทํารายเลือกที่จะอยูในความสัมพันธนี้ และพัฒนาทักษะการจัดการกับปญหา
เพื่อบางทีจะทําใหเธอเอาตัวรอดได แตเมื่อการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นนั้นใชไมไดผลในระยะยาวที่
จะปกปองเธอและลูกของเธอได ผูหญิงจะพยายามหลบหนี บางครั้งเธอก็คิดวาเธอจะหนีจาก
เหตุการณนี้ไดดวยการฆาสามีของเธอเทานั้น
2.1.1 สาเหตุที่ทําใหผูหญิงไมออกไปจากความสัมพันธ
1.ทัศนคติ คานิยมทางสังคม ดวยระบบทางสังคมที่ผูหญิงไดเขารับกระบวนการขัด
เกลามานั้นมีผลตอการกลับเขาไปอยูในชีวิตคูที่รุนแรง เนื่องจากการอบรมสั่งสอนที่ไดรับมานั้น
สงผลใหเธอมีความเชื่อวา เธอตองรับผิดชอบชีวิตคูของเธอ ชวยเหลือปกปองผูชายจากปญหาของ
เขา ซื่อสัตยในชีวิตคู ประคับประคองชีวิตคูที่ตองเผชิญกับความโชคราย รวมถึงรูสึกอายหากมีชีวิต
คูที่ลมเหลว ทําใหเธอพยายามประคับประคองชีวิตคูและปดบังความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ไมใหคนอื่นๆรับรู (Dutton, 1988; Walker, 1999)
2. ความผูกพันทางอารมณ (Emotional Attachment) เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูหญิงคง
อยูในความสัมพันธ พัฒนาการทางอารมณที่ทําใหความผูกพันระหวางบุคคล 2 คนมีความ
แข็งแกรง โดยคนหนึ่งทํารายอีกคนหนึ่งอยางไมสม่ําเสมอ
ความผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไมสม่ําเสมอนั้น ตลอดเวลา
ที่อยูในความสัมพันธจะมีชวงเวลาของความปรองดองและการทําราย สถานการณในลักษณะนี้
สงผลใหผูหญิงเพิกเฉยตอความรุนแรงที่เกิดขึ้น มองวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้เปนเรื่องแปลก
ประหลาด และยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตคู ในวงจรของการทํารายที่เกิดขึ้นผูหญิงจะมี
ปฏิกิริยาโตตอบแบบซ้ําๆ สายสัมพันธระหวางผูหญิงที่เกิดขึ้นนั้นจะมั่นคงเหมือนกับ “กาว
มหัศจรรย”(Miracle glue ) (Walker, 1979 อางใน Dutton, 1988) และจะไมมีการเคลื่อนไหวใดๆ
ปรากฏการณในลักษณะนี้จะสรางความรูสึกแปลกแยกออกไปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
หลังจากเหตุการณการทําราย ผูหญิงจะมีความเปราะบางเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก และมักจะตาม
ดวยความรูสึกผิดอยูเสมอ จากนั้นจะพยายามรักษาสถานการณโดยผานการยอมรับความรักจาก
เขา ซึ่งในชวงเวลานี้เขาจะเปนสามีที่ดีตามที่เธอคาดหวัง ลดพฤติกรรมที่กระตุนความรุนแรง ซึ่ง
เปนแรงเสริมใหผูหญิงอยูในความสัมพันธนี้ตอไป (Dutton, 1988) โดยมีการอธิบายถึงการเกิด
ความผูกพันในลักษณะดังกลาววา การสรางความสัมพันธที่เกิดขึ้นเมื่อแรงกระตุนที่รุนแรงหยุดลง
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ชั่วคราว ในกรณีของผูหญิงที่ถูกทําราย ดวยกลไกของการเสริมแรง ที่ปรับการรับรูใหเปนลักษณะ
เฉพาะที่เหมาะสมตอการกระตุน โดยทําใหเหตุการณความรุนแรงและผลกระทบที่ไดรับเกิดแรง
กระตุนที่ลดลงไปสูในรูปแบบที่นาพึงพอใจมากขึ้น (Kendrick & Cialdini, 1975 อางใน Dutton,
1988) ในวงจรที่ 3 เมื่อแรงเสริมทางลบปรากฏขึ้นอยางไมสม่ําเสมอ ในเวลาตอมา การตอบสนอง
ที่เกิดขึ้นเปนผลใหผูหญิงยังคงอยูกับผูชายและมีความสัมพันธที่เขมแข็งขึ้น (Dutton, 1988)
ดังนั้นพลังของแรงเสริมที่ไมสม่ําเสมอ ในความสัมพันธที่รุนแรงไมวาจะเปนชวงที่มี
ความรุนแรงอยางมาก และชวงที่ไมมีความรุนแรง ระบบการรักษาสมดุลทางการรับรูของรางกาย
จะจัดการใหเกิดการรับรูถึงแรงกระตุนอยูในระดับที่เหมาะสมในที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นอยาง
ซ้ํา จนในที่สุดความสมดุลที่สรางขึ้นไดสรางความผูกพันระวางชายและหญิง ทําใหโอกาสในการ
ออกไปจากความสัมพันธของผูหญิงลดลง (Solomon, 1980)
ความผูกพันทางอารมณ ยังมีเรื่องของการเชื่อมโยงกันทางอํานาจ ระหวางคนที่มี
อํานาจตางกัน โดยคนอํานาจนอยจะประเมินคาตนเองต่ํา ไมมีความสามารถในการคุมครอง
ตนเอง จึงตองพึ่งพาคนอื่น วงจรของการพึ่งพานี้จะนําไปสู สายสัมพันธระหวางคนที่มีอํานาจนอย
และคนที่มีอํานาจมาก ในขณะเดียวกันคนที่มีอํานาจมากกวาก็จะตองพึ่งพาคนที่มีอํานาจนอยใน
การสรางภาพพจนความมีอํานาจของตนเอง (Dutton, 1988)
นอกจากนี้แลวยังไดพบวา ดวยความกลัวเธอจะไมมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ และดวยความเชื่อวาเธอไมมีทางเลือกอื่น เธอจะพยายามอยูในความสัมพันธนั้น
และพยายามจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นเทาที่เธอจะสามารถทําได ( Walker, 1979 อางใน
Wallace, 1996)ในกรณีของผูหญิงที่ไดเดินออกจากความสัมพันธที่รุนแรงก็จะกลับมาดวย
ความรูสึกผูกพันที่มีตอคนรักปรากฏขึ้นอยางชัดเจน เกิดความใจออน ทําใหเธอตัดสินใจใหโอกาส
เขาและกลับมาอยูในความสัมพันธเชนนี้อีกครั้ง (Dutton and Painter, 1986 อางใน Wallace,
1996)
2.2. ภาวะทางอารมณและความรูสึก
ผูหญิงที่ถูกทํารายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเชนเดียวกับคนที่ถูกคุกคามในประเด็นอื่น เธอจะ
สูญเสียการควบคุม และสูญเสียความรูสึกที่มีตอรางกายขณะที่เธอถูกทําราย พวกเธอจะรูสึกวาไม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับรางกายเนื่องจากเธอไมสามารถควบคุมมันได และมีภาวะอารมณดังนี้
1.โกรธ ผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงมักจะมีบุคลิกภาพนิ่งเฉยและพึ่งพาผูที่ทํารายเธอ การ
แสดงทาทางนิ่งเฉยนั้น ไมไดหมายความวาเธอจะไมรูสึกโกรธ แตจะเปนการปกปดความรูสึกโกรธ
เอาไวโดยไมสามารถแสดงออกมาโดยตรงได เพราะกลัวตอเหตุการณความรุนแรงอื่นๆที่จะเกิดขึ้น
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ซึ่งความโกรธนั้นจะแสดงออกอยางไมตรงไปตรงมาเสมอ ผูหญิงที่ถูกทํารายเรียนรูวาเธอจะไดรับ
อันตรายไมมากหากเธอไมแสดงอารมณโกรธออกไปโดยตรง (Walker, 1981)
2. กลัว (Fear) จากการทํารายที่ผูหญิงไดรับและการขมขูวาจะทํารายเธออีกหรือทําราย
ครอบครัวของเธอหากเธอทําในสิ่งที่ผูชายไมพึงพอใจ จึงเกิดความหวาดกลัวตอผูที่ทํารายตน
โดยเฉพาะอยางยิ่งวาจะกลัววาตนเองจะถูกทํารายซ้ําอีก และกลัววาคนรอบขางของตนเชนคนใน
ครอบครัว บุตร เพื่อน จะไดรับอันตรายจากผูที่ทํารายตนดวย (Heirler, 1995)
3. รูสึกผิด (Guilt) ผูหญิงที่ผานเหตุการณรุนแรงจะมองวาตนเองมีสวนที่ทําใหเหตุการณ
รุนแรงเกิดขึ้น เนื่องจากบางครั้งผูที่ทํารายเธอจะบอกกับเธอวาเธอทําใหเขาไมพอใจ หรือมี
พฤติกรรมที่ไมดี เปนตนเหตุที่ทําใหเขาตองใชความรุนแรงกับเธอ นอกจากนี้ในสถานการณที่
เกิดขึ้นนั้นตนเองนาจะตอตานหรือจัดการตอเหตุการณนั้นไดดีกวานี้ ไมวาสถานการณที่เกิดขึ้นนั้น
เปนสถานการณที่ไมสามารถควบคุมตอสูหรือตอตานไดก็ตาม จากการคนควาวิจัยของ Frieze
(1978 อางใน Dutton, 1988) พบวาผูหญิงที่โทษตนเองนั้นเริ่มมาจากการทํารายมีความถี่มากขึ้น
ซึ่งการโทษตนเองที่เกิดขึ้นนี้มีความสัมพันธตอความซึมเศราและความสิ้นหวังเปนอยางมาก
ลักษณะของการโทษตนเองนี้เปนผลมาจาก ความเชื่อที่วาหากเธอมองวาตนเองมีสวนผิดจะมี
ความสามารถควบคุมเหตุการณในอนาคตได และรับผิดชอบตอสิ่งที่ทําในอดีต และโดยทั่วไปแลว
ความรูสึกกลัวและความรูสึกผิดจะเกิดขึ้นจะเปนสิ่งที่เชื่อมระหวางคนรักดวยกัน (Porter, 1983
อางใน Dutton, 1988)
การที่ผูหญิงและสมาชิกในครอบครัวที่มีการติดตอกัน ปดบังและซอนเรื่องราวความรุนแรง
ไมใหคนภายนอกรับรู เปนการแสดงความซื่อสัตยที่มีตอครอบครัว หากเปดเผยเรื่องราวใน
ครอบครัวจะรูสึกผิดเนื่องจากถือวาเปนการทรยศตอครอบครัว (Dutton, 1988)
4. โดดเดี่ยว (Loneliness) ผูหญิงที่ถูกทํารายมักจะถูกควบคุมโดยผูที่ทํารายตนโดยบีบคั้น
หรือกดดันไมใหผูหญิงมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ไมวาจะเปนครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงการ
เขาถึงทรัพยากรตางๆ เชน เงิน หรือไมสามารถเขาถึงแหลงที่จะใหการชวยเหลือได เชน
โรงพยาบาล เมื่อเหตุการณความรุนแรงไดเกิดขึ้นเธอจึงรูสึกวาตนเองโดดเดี่ยว ตองใชชีวิตตอสูอยู
เพียงลําพังไมสามารถพึ่งพาใครได( Heirler, 1995; Wallance, 1996)
5. สิ้นหวัง (Hopelessness) ความกลัว รูสึกผิด และภาวะโดดเดี่ยวจะสรางความรูสึกสิ้น
หวังใหกับผูหญิง (Wallance, 1996) ในขณะที่เธอหวาดกลัว ทําใหความสามารถในการปกปอง
ตัวเองลดลง เนื่องจากไมกลาที่จะตอตานรูสึกวาตนเองมีสวนผิดเปนสาเหตุของการทําราย และไมรู
วาจะไปขอความชวยเหลือที่ใด เธอจึงสิ้นหวังกับการดํารงชีวิตตอ และอยูในความสัมพันธกับคนรัก
โดยไมมีความหวังวาเธอจะสามารถหลุดออกไปจากสถานการณนี้ได หรือจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ภาวะนี้
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เกิดขึ้นจาก ประสบการณที่สูญเสียความสามารถในการควบคุมปกปองตนเองจากสถานการณที่
เปนอันตราย ไมนาพึงพอใจ รวมถึงการขาดแรงบัลดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม เปน
ภาวะที่ผูหญิงไมมีอิทธิพลใดๆตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และเมื่อเหตุการณลักษณะเดิมเกิดขึ้นซ้ํายิ่ง
สนับสนุนความคิดนี้ จากความสิ้นหวังทําใหผูหญิงรูสึกวา ตนเองไมมีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับปญหาไดอยางมีประสิทธิผล และไรประโยชนที่จะออกไปจากความสัมพันธที่รุนแรง โทษตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเองลดต่ําลง และยิ่งเธอโทษตนเองมากเทาใดก็จะยิ่งสรางภาวะซึมเศราและรูสึก
สิ้นหวังมากขึ้น ซึ่งความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่ทําใหเกิดความคิดที่วาตนเองไมสามารถออกไปจาก
ความสัมพันธได (Dutton, 1988; Walker, 1981)
6. อาย (Shame) รูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่นาอับอาย ไมประสบความสําเร็จในการมีชีวิตคู
อายตอสายตาของผูคนรอบขางที่มองมายังเธอ ที่มีรางกายที่ถูกรุกราน ไดรับบาดเจ็บ มีความดาง
พรอย (Herman, 1992)
7. เห็นคุณคาในตนเองต่ํา ( Low Self Esteem) จากการไดรับความรุนแรงผูหญิงจะรูสึกวา
ตนสูญเสียคุณคาในตนเอง เนื่องจากความรุนแรงที่ตนไดรับนั้นเปนการกระทําที่เปนการดูถูก ไมให
เกียรติ ทําลายคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนไป สงผลใหเธอเกิดความรูสึกวาตนเอง
เปนบุคคลที่ไมมีคุณคา ขาดความเชื่อมั่น เห็นวาสิ่งที่ตนจะทํานั้นไมมีคุณคาและมีความหมาย
พอที่จะแสดงออกมา(Herman, 1992) เธอจะมีการรับรูที่บิดเบือนความเปนจริงในเรื่องของ
ความสามารถและศักยภาพของตน และไมสามารถรับรูสถานการณตามความเปนจริงของตนได
(Dutton, 1988; Walker, 1981)
ผูหญิงจะเชื่อวาคนรักของเธอทํารายเธอเพื่อลบลางความผิดในการทําหนาที่ภรรยาที่
บกพรอง และจะสูญเสียความเชื่อมันและความศรัทธาในความสามารถที่จะหยุดความรุนแรง
รวมถึงสูญเสียการรับรูถึงความสามารถที่จะหลบหนีออกจากเหตุการณนี้ (Walker, 1989)
2.3 ผลกระทบที่ไดรับจากการทําราย
ผูหญิงที่ถูกทํารายทางรางกายนั้นจะไดรับผลกระทบจากการทํารายทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวตอรางกายและจิตใจ โดยจะมีปญหาดานสุขภาพ และมีระดับของสุขภาวะที่ลดลง กวาผูหญิง
ที่ไมมีประวัติการถูกทําราย (Moracco, 2007; กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ, 2547) ผลกระทบที่
ผูหญิงไดรับเนื่องมาจากถูกทํารายมีดังนี้
2.3.1 ผลกระทบตอรางกาย
ผูหญิงที่มีประวัติการถูกทํารายจะมีอาการบาดเจ็บทางรางกายภายหลังจากการทํา
ราย ซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนี้ก็ขึ้นอยูกับลักษณะของการทํารายและระดับของความรุนแรง
อาจจะมีรอยฟกช้ํา เปนแผลถลอก กระดูกหัก บาดแผลที่เกิดจากของมีคมบาดเจาะ จนถึงขั้นมี
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อาการบาดเจ็บทางศีรษะอยางรุนแรงจนหมดสติตองเขาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ( Heirler,
1995; Wallance, 1996, กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ, 2547)ในกรณีที่ผูหญิงถูกคูครองทําราย
นั้นสวนใหญจะมีลักษณะอาการบาดเจ็บ บริเวณศีรษะ ใบหนา ลําคอ หนาอก และชองทอง ซึ่งการ
ทํารายที่เกิดขึ้นไดนําไปสูปญหาทางดานสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในกรณีที่ถูก
ทํารายมาเปนระยะเวลายาวนานและมีภาวะจิตใจที่มีความตึงเครียด สงผลใหผูหญิงเหลานี้ยังคงมี
ปญหาดานสุขภาพอยางเรื้อรัง ไมวาจะเปนในเรื่องของระบบยอยอาหาร เกิดการยอยอาหารที่
ผิดปกติ โรคทางชองทอง อาจจะเกิดความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง โดยมีอาการช็อค
หมดสติ มีปญหาในระบบความดันโลหิต ระบบหลอดเลือดในหัวใจ การหลั่งฮอรโมนที่ผิดปกติ และ
ระบบภูมิคุมกันที่ลดลง (Kendall-Tackett, 2005)
2.3.2 ผลกระทบตอจิตใจ
ปจจัยที่มีผลตอผลกระทบทางจิตใจของผูหญิงที่ไดรับความรุนแรง (Dutton, 1988)
ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคลดานบุคลิกภาพของผูหญิง
2. ระดับของความรุนแรง และระยะเวลาที่ไดรับความรุนแรง
3. ปจจัยทางสภาพแวดลอมภายนอกในเรื่องของชุมชน คานิยม วัฒนธรรม
กฎหมายที่ใหความคุมครอง
จากเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูหญิงนั้นในขณะที่เกิดเหตุการณความรุนแรง
ผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจะรูสึกวาตนเอง ไรพลัง หมดหนทางในการตอสู (Flynn,
1986 อางใน Dutton, 1988) รูสึกตกใจ ไมเชื่อวาเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้น ปฏิเสธความจริง และเกิด
ความสงสัยกับเหตุการณที่เกิดขึ้น (Symond, 1980 อางใน Dutton,1988) หลังจากความรูสึกตกใจ
กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นผูหญิงก็จะพยายามควบคุมสถานการณความรุนแรงโดย การใหอภัย
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง และพยายามทําตามความตองการของผูที่ทํารายตนโดยหวังวา
เหตุการณความรุนแรงจะไมเกิดขึ้นอีก แตความรุนแรงนั้นก็ยังคงอยูตอไปและมีแนวโนมวาจะ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ( Wallance, 1996; วิลาสินี พนานครทรัพย, 2518) จากเหตุการณความรุนแรงที่
เกิดขึ้นสงผลตอจิตใจของผูหญิงโดยกอใหเกิดความรูสึกดังตอไปนี้
1. อาการ Stockholm Syndrome ผูหญิงจะมิลักษณะพึ่งพาผูที่ทํารายเธอเนื่องจาก
เปนการปรับตัวของผูหญิงเพื่อความอยูรอด เนื่องจากมีความรูสึกชวยเหลือตนเองไมได
(helplessness) เปนภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสูญเสียความปลอดภัยทางสังคมอยางสิ้นเชิง เมื่อบุคคลตก
เปนเหยื่อของเหตุการณที่เปนอันตรายตอตนเองและไมสามารถปองคุมครองตนเองได (Flynn,
1986 อางใน Dutton, 1988 ) โดยบุคคลจะมีลักษณะของการยอนกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง
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ลักษณะของการเรียนรูจะยอนกลับไปเปนระยะเด็กทารกตอนตนอีกครั้ง มีลักษณะของการยอม
จํานน ยอมรับและการประจบประแจง ทัศนคติดั่งเดิมจะถูกเปลี่ยนใหคลอยตามไปตามลักษณะ
และความคิดของผูทํารายซึ่งเปรียบเสมือนพอ แม หรือผูอบรมเลี้ยงดู ผลจากการยอนกลับไปเปน
เด็กเชนนี้ จะนําไปสูการใหความเคารพ ตอผูที่ทํารายตนและคอยๆ แยกตัวเองจากสังคมปกติทั่วไป
และคิดวาตนเองจะไดรับรางวัลกับบทบาทใหมจากผูที่ทําราย (Conway and Siegleman, 1978
อางใน Dutton, 1988) เหยื่อที่ถูกทํารายโดยคูครองเปนประจํา สงผลใหเกิดความคิดที่วาไมมี
ความหวังในเชิงบวกกับคูครองของตน และอาจจะโทษตนเอง จนทําใหในบางครั้งในขณะที่เปน
ฝายถูกกระทํา ผูหญิงจะมีทาทีเฉื่อยชาที่จะออกไปจากความสัมพันธ ซึ่งทาทีเชนนี้เปนอุปสรรคที่
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และออกไปจากความสันพันธที่รุนแรงได
2. ความชอกช้ําทางจิตใจ (Trauma) เปนความทุกขของสภาวะไรอํานาจ ในชวงเวลา
ที่เกิดเหตุการณวิกฤติ ผูที่อยูในเหตุการณจะอยูในภาวะที่หมดหนทาง รูสึกวาชวยเหลือตนเองไมได
อันเนื่องมาจากพละกําลังที่เขามาอยางทวมทน (ในกรณีที่เปนการกระทําจากมนุษยจะเรียกวาการ
กระทําที่ชั่วราย) เหตุการณสะเทือนใจจะเขามาครอบคลุมระบบของการรับรู ความรูสึกในการ
ควบคุม การติดตอสัมพันธและการใหความหมายของบุคคล (Herman, 1992)
ภาวะความชอกช้ําทางจิตใจที่ปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้น จะเขามาครอบคลุมระบบหรือ
การดําเนินชีวิตที่เปนปกติ เหตุการณสะเทือนใจนั้นจะเกี่ยวของกับการคุกคามตอชีวิตหรือรางกาย
ทําใหบุคคลตองเผชิญกับความรุนแรงที่เปนอันตรายตอชีวิต อยูในภาวะหวาดกลัวและหมดสิ้น
หนทาง ความรูสึกที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นจะเปนความหวาดกลัวที่รุนแรง รูสึกชวยเหลือตนเองไมได
และสูญเสียการควบคุม ซึ่งโดยปกติแลวเมื่อบุคคลตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤติดวยสัญชาตญาณ
ในการปกปองตนเอง พรอมกับระบบประสาทอัตโนมัติของบุคคลจะเตรียมรางกายใหพรอมที่จะ
ตอสูกับอันตรายที่เกิดขึ้น
ความชอกช้ําทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนผลเนื่องมาจากการตอบสนองของบุคคลตอ
เหตุการณที่เปนอันตรายนั้นไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถตอตานหรือหลบหนีอันตรายที่เกิดขึ้นมา
ได ระบบของการปกปองตนเองลมเหลว และจากเหตุการณวิกฤตที่กระทบกระเทือนตอจิตใจที่
เกิดขึ้น ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการตื่นตัวของรางกาย อารมณ ความคิด และความทรง
จํา บุคคลที่ผานเหตุการณวิกฤตอาจจะมีอารมณที่รุนแรงแตไมสามารถระลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
ไดอยางชัดเจน หรืออาจจะจดจํารายละเอียดของเหตุการณทั้งหมดไดแตปราศจากความรูสึกที่มี
ตอเหตุการณนั้น ในบางกรณีอาจพบวาตนเองนั้นมีความหวาดระแวงสูงหรือ ตื่นตัวไดงายโดยไมรู
สาเหตุ และผูที่มีความสะเทือนใจนั้นจะแยกตัวเองออกจากสังคม และใชชีวิตอยูตามลําพัง
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เหตุการณวิกฤติที่กอใหบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้น นั้นอาจสงผลใหเกิดอาการที่
เรียกวา Post Traumatic Stress Disorder ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลผานเหตุการณวิกฤติ หรือการ
สูญเสีย ที่กระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง ความรูสึกตกใจ หวาดกลัวอยางรุนแรง สงผลตอ
ภาวะจิตใจ ความคิด ความรูสึก ทัศนคติตอการมองโลก เปนระยะเวลายาวนาน โดยบุคคลที่อยูใน
ภาวะนี้จะมีความเครียด ความซึมเศราและความวิตกกังวลสูงมากกวาคนปกติทั่วไป ซึ่งสงผลตอไป
ยังการดําเนินชีวิต การปรับตัวในสังคมที่เหมาะสม
ลักษณะอาการของ Post Traumatic Stress Disorder มีลักษณะอาการสําคัญอยู 3
ลักษณะดังตอไปนี้ (Herman, 1992)
1. มีปฏิกิริยาไวในการระแวดระวังและการตอบสนองตอสิ่งเราที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณที่เกินระดับปรกติ (Hyperarosal) ภายหลังจากเหตุการณวิกฤติไดผานพนไปแลว ผูที่
ไดรับประสบการณจะรูสึกเหมือนกับวาเหตุการณวิกฤติที่จะเปนอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นมาอีกทุก
ขณะ รางกายจะไดรับการกระตุนจากสิ่งเรารอบตัวที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยงายอยาง
ตอเนื่อง จากระบบประสาทอัตโนมัติ เพื่อเตรียมตัวที่จะเผชิญกับอันตราย ภาวะนี้จะทําใหเกิด
ความหวาดระแวง การนอนหลับถูกรบกวน ตื่นขณะนอนหลับอยูบอยๆ
2. การยอนเห็นภาพเหตุการณ (Intrusion)ประสบการณที่ไดรับจากเหตุการณวิกฤติ
จะสงผลตอการระลึกถึงความทรงจํา สงผลใหการระลึกถึงความทรงจําผิดปกติไป โดย
ประสบการณที่ไดรับจากเหตุการณวิกฤติจะเขาไปรบกวนการเรียกความทรงจําตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณนั้น ซึ่งการระลึกถึงความทรงจําของบุคคลทั่วไปนั้นจะมีลักษณะที่เปนภาษาแตผูที่
ไดรับประสบการณในเหตุการณวิกฤตจะไมไดระลึกถึงความทรงจําในลักษณะที่เปนภาษา แตจะ
เรียกความทรงจําในลักษณะที่เปนรูปภาพซึ่งเหมือนกับลักษณะการเรียกความทรงจําของเด็ก อยู
กับภาพเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่ไมสามารถลบออกไปได อยูกับความรูสึกใดรูสึกหนึ่ง ลักษณะ
ของภาพที่ปรากฏขึ้นในความทรงจํานั้นจะเปนภาพที่ไมมีความสมบูรณไมมีความละเอียดในเรื่อง
บริบทตางๆที่เกี่ยวของ ภาพความทรงจําเหตุการณวิกฤตินี้จะเขามารบกวนจิตใจของผูที่ไดรับ
ประสบการณอยูเสมอ
นอกจากความทรงจําที่มารบกวนในขณะที่มีสติอยูแลว ขณะหลับความทรงจําเหลานี้
ก็จะเขามารบกวนในรูปแบบของความฝน เปนความฝนที่มีลักษณะไมเปนปกติ มักจะเปนฝนที่
ประกอบไปดวยประสบการณที่ไดรับความกระทบกระเทือนตอจิตใจ เปนภาพเหตุการณเปนตอนๆ
ที่ไมมีความละเอียดสมบูรณ ทําใหเกิดเกิดความรูสึกหวาดกลัวอยางฉับพลัน และในขณะที่ฝนก็
จะไดรับสัญญาณของศัตรูที่จะเขามาโจมตี ดังนั้นขณะที่ฝนก็เหมือนกับกําลังตื่นอยูเสมอ
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ขณะที่มีการยอนระลึกภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดง
บทบาทอยางใดอยางหนึ่งซ้ําๆ โดยที่พฤติกรรมนี้ไมเคยปรากฏขึ้นกอนที่จะเกิดเหตุการณสะเทือน
ใจ เชน ผูหญิงที่ประสบอุบัติเหตุและสงผลใหเกิดบาดแผลฉกรรจ ก็จะออกกําลังกายอยางหนักทุก
วัน กิจกรรมเหลานี้เปนความพยายามที่จะกลบเกลื่อนความรูสึกเจ็บปวดที่อยูในใจของตน(Scott,
2003)
3. การหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่ทําใหนึกถึงเหตุการณและหลีกเลี่ยงความรูสึกที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณ(Dissociation) เมื่อบุคคลอยูในภาวะที่ตนเองไรอํานาจในการตอสู ระบบของการ
ปองกันตนเองของบุคคลจะปดตัวลง และหากบาดแผลในใจไมไดรับการแกไขและยังคงอยูในความ
ตระหนักรูตลอดเวลา บุคคลจะสรางกลไกปองกันตนเองขึ้นมาโดยทําใหการรับรูของบุคคลนั้นอยู
ในภาวะเฉยชาหรืออยูในภวังคเหมือนกับการสะกดจิต หรือบิดเบือนความรูสึก หรือสูญเสีย
ความรูสึกเฉพาะอยางไป ในบางกรณีลักษณะของความทรงจําที่มีตอเหตุการณวิกฤติจะมี
ลักษณะที่เหมือนกับวาตนเองเปนผูที่มองดูเหตุการณ ไมไดเปนผูที่อยูในเหตุการณนั้น และไดแยก
ความรูสึกของตนเองออกไปจากเหตุการณนั้น ซึ่งภาวะของการตกอยูในความไมรับรูความรูสึกที่
เกิดขึ้นกับจิตสํานึกนี้เปนการปกปองตนเอง เปนความพยายามที่จะสรางความรูสึกปลอดภัยใหกับ
ตนเอง และเปนความพยายามที่จะควบคุมความรูสึกกลัวของตนเองเอาไว
สําหรับบุคคลบางคนที่จิตสํานึกของตนเองนั้นไมสามารถสรางความรูสึกเฉยชาขึ้นมา
ดวยตนเอง ก็ใชแอลกอฮอลและสารเสพติดเพื่อสรางความรูสึกเฉยชา ไมรับรูใหกับตนเอง นําไปสู
ภาวะของการติดยาเสพติดในที่สุด
ลักษณะของการไมรับรูเชนนี้ผูที่ไดรับประสบการณเหตุการณวิกฤติมักจะมองวาตน
จะมีชีวิตที่ไมยืนยาว ไมคาดหวังอนาคตของตนเอง สงผลตอการวางแผนการดําเนินชีวิตของบุคคล
ในอนาคต บุคคลจะนําชีวิตของตนนั้นไปอิงอยูกับสิ่งตางๆรอบตัว เชน นําชีวิตไปสูการพึ่งพิงเรื่อง
ไสยศาสตร ความเชื่องมงายตางๆ โดยมองวาใหชีวิตเปนไปตามสิ่งเหลานี้เปนผูกําหนด โดยที่
ตนเองจะไมวางแผนหรือลงมือปฏิบัติจัดการชีวิตของตน
ลักษณะอาการของความชอกช้ําทางจิตใจดังกลาวตามเกณฑวินิจฉัยอาการทางจิต
เวชหรือ Diagnostic Statistical Manual-IV-Text Revised (American Psychiatric Association,
2000) ที่ใชในปจจุบันยังคงใชเกณฑเดียวกับ DSM-IV Diagnostic Statistical Manual-IV-Text
Revised (American Psychiatric Association, 1997) ไดกําหนดอาการของ Post Traumatic
Stress Disorder ดังนี้
ก. บุคคลที่ประสบกับเหตุสะเทือนใจ ซึ่งประกอบดวยลักษณะสองขอดังตอไปนี้
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1. บุคคลที่ประสบอยูในเหตุการณ หรือเผชิญกับเหตุการณที่เกี่ยวของกับอันตราย
ถึงชีวิต หรืออาการบาดเจ็บอยางรายแรง หรือไดรับการคุกคามตอรางกายตนเองและผูอื่น
2. บุคคลที่มีการตอบสนองดวยความรูสึกหวาดกลัวอยางรุนแรง รูสึกชวยตนเอง
ไมไดหรือหวาดหวั่น ในกรณีที่เปนเด็กอาจมีการแสดงพฤติกรรมที่สับสนวุนวาย
ข. มีความรูสึกเหมือนไดรับความสะเทือนใจซ้ําๆ โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ตั้งแตหนึ่ง
ขอเปนตนไป
1. ระลึกถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความทุกข ประกอบดวยมโนภาพ ความคิด และ
การรับรู ในกรณีที่เปนเด็ก จะแสดงออกโดยการเลนซ้ําๆ และมีลักษณะของอาการสะเทือนใจ
ปรากฏออกมา
2. ฝนถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความทุกขบอยครั้ง ในกรณีที่เปนเด็กอาจจะฝนราย
โดยที่ไมสามารถระลึกถึงเหตุการณในฝนได
3. การกระทําหรือความรูสึกเสมือนกับวาประสบการณสะเทือนใจไดเกิดขึ้นซ้ําอีก
ประกอบดวยความรูสึกวาไดประสบกับเหตุการณนั้นอีกครั้ง, เกิดภาพลวงตา ประสาทหลอน
ขณะที่เห็นภาพประสบการณนี้จะมีลักษณะที่เหมือนจริงและเกิดขึ้นในขณะที่มึนงง ในกรณีที่เปน
เด็กเล็ก เหตุการณสะเทือนใจที่เปนลักษณะเฉพาะอาจจะปรากฏขึ้นมาอยางซ้ําๆ
4.ความทุกขใจอยางรุนแรง เมื่อประสบกับสิ่งที่กระตุน ที่มาจากภายในและจาก
เหตุการณภายนอก ที่มีสัญลักษณหรือลักษณะที่คลายคลึงกับเหตุการณสะเทือนใจ
5. ปฏิกิริยาการตอบสนองทางรางกายที่มาจากภายในและจากเหตุการณ
ภายนอกที่มีสัญลักษณหรือลักษณะที่คลายคลึงกับเหตุการณสะเทือนใจ
ค. หลีกเลี่ยงสิ่งเราที่เกี่ยวของกับเหตุการณสะเทือนใจ และการตอบสนองโดยทั่วไป
จะเปนลักษณะเฉยชา ซึ่งทั้งนี้จะไมพบลักษณะอาการเชนนี้กอนที่จะเกิดเหตุการณสะเทือนใจขึ้น
โดยบุคคลจะแสดงลักษณะดังตอไปนี้
1. พยายามหลีกเลี่ยงความคิด ความรูสึก หรือสนทนาเรื่องที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณสะเทือนใจ
2. พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรม สถานที่ หรือบุคคลที่จะกระตุนใหระลึกถึง
เหตุการณสะเทือนใจ
3. ไมสามารถระลึกถึงสวนสําคัญของเหตุการณสะเทือนใจได
4. ใหความสนใจและมีสวนรวมในกิจกรรมที่สําคัญลดลง
5. รูสึกแปลกแยกไมสนิทสนมกับคนอื่นๆ
6. จํากัดขอบเขตของความรูสึก เชน ไมสามารถเกิดความรูสึกรักใครได
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7. นึกถึงอนาคตในระยะเวลาที่สั้นลง เชน ไมคาดหวังวาจะมีงานทํา แตงงาน มี
บุตรหรือมีชวงชีวิตที่เปนปกติ
ง. อยูในภาวะที่ถูกกระตุนอยูตลอดเวลา ซึ่งจะไมพบลักษณะอาการเชนนี้กอนที่จะ
เกิดเหตุการณสะเทือนใจขึ้น โดยบุคคลมีลักษณะดังตอไปนี้ตั้งแตสองขอขึ้นไป
1. นอนหลับยาก
2. หงุดหงิดหรือแสดงอารมณโกรธอยางรุนแรง
3. ตั้งสมาธิยาก
4. ระแวดระวังภัยมากกวาปกติ
5. สะดุงหรือตกใจมากกวาปกติ
จ. ระยะเวลาของอาการ (อาการในขอ ก. ข. ค.) นานกวา 1 เดือน
ฉ. อาการเหลานี้กอใหบุคคลมีความทุกข สรางความเสียหายตอสังคม อาชีพ และ
ดานอื่นที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตที่เปนปกติ
ลักษณะอาการตามระยะเวลา
อาการเฉียบพลัน: หากระยะเวลาของอาการนอยกวา 3 เดือน
อาการเรื้อรัง: หากระยะเวลาของอาการตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
หรือ
อาการที่ไมไดเกิดขึ้นหลังเหตุการณทันที: หากมีอาการอยางนอย 6 เดือนหลัง
ความกดดัน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายผูวิจัยไดศึกษา
คนควาพบวางานวิจัยที่ผานมานั้นสวนใหญศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดและยุติความรุนแรง
กระบวนการของความรุนแรงจนกระทั่งการยุติความรุนแรงงานวิจัยดังกลาวมีผลการศึกษาดังนี้
วิลาสินี พนานครทรัพย (2545) ไดศึกษาความรุนแรงตอผูหญิงในชีวิตคู เนนที่กระบวนการ
ของความรุนแรงและวิธีการจัดการความรุนแรงของผูหญิง โดยใชแนวคิดเรื่องสตรีนิยม และความ
ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ เปนแนวคิดทฤษฏีเบื้องตน พบวา การทํารายจะมีการกระทําซ้ํา ผูหญิง
จะไมออกจากความสัมพันธในความรุนแรงครั้งแรก แตจะเกิดความรูสึกตกใจไมคาดคิดมากอนวา
การทํารายจะเกิดขึ้น พยายามหาสาเหตุของการทําราย คํานึงถึงความรัก การสํานึกผิด และคํามั่น
สัญญาของสามี ทําใหเชื่อวาเขาจะไมทํารายอีก รวมทั้งผูหญิงไดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองโดยหวังที่จะยุติการทําราย แตการทํารายไมไดยุติลงแตกลับเพิ่มความถี่และความรุนแรง
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มากยิ่งขึ้นและผูหญิงก็ตระหนักไดวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสามีของเธอ ผลการศึกษา
ดังกลาวนั้นคลายคลึงกับการศึกษาของโชติมา กาญจนกุล (2540) ที่ไดศึกษาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในกรณีการทํารายรางกายภรรยา ศึกษาถึงกระบวนการเกิดความรุนแรงในครอบครัว
เงื่อนไขที่ทําใหความรุนแรงคงอยู และปจจัยที่กอใหเกิดการยุติความรุนแรง ผูหญิงจะรูสึกตกใจ ไม
คาดคิดวาจะเกิดเหตุการณการทํารายขึ้น ใหโอกาสสามีดวยความคาดหวังวาจะดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบวาจุดเริ่มตนความรุนแรงคือการเผชิญปญหาของครอบครัว การมีทรัพยากรในครอบครัวนอย
การมีปฏิสัมพันธกับภายนอกนอยสงผลใหการแกไขปญหาอยูในวงจํากัด ผูหญิงจะรูสึกตกใจตอ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น บางรายมักโทษวาตนเองมีสวนผิด ในครั้งแรกของการทํารายผูหญิงจะให
อภัย ไมบอกใคร สงผลผูกระทําไมไดรับการลงโทษ จึงกอใหเกิดการเรียนรูวาตนไมไดทําสิ่งที่ผิด
การยุติการทํารายมี 4 ลักษณะคือการหลบหนีออกมาจากครอบครัว การพึ่งพิงกฎหมาย สรางแรง
กดดันทางสังคมใหกับสามี และการลงมือฆาสามีตนเอง
สุภา หมั่นแควน(2546)ศึกษาความรุนแรงตอสตรี บุคลิกลักษณะของผูที่เขามารับบริการ
ของโรงพยาบาลลาดกระบัง พบวาผูหญิงกลุมนี้จะมีแนวโนมที่จะพึ่งพาผูอื่น วิตกกังวล กังวลเรื่อง
เพศ เก็บกด ไมมีความมั่นคงทางจิตใจ แยกตัวและตอตานสังคม สาเหตุของความรุนแรงที่สําคัญ
ไดแก ปญหาทางเศรษฐกิจ สัมพันธภาพที่ไมดี และมีที่พักอาศัยอยูในชุมชนแออัด
ในเรื่องของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรุนแรง ปนอนงค เครือชา (2547) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรุนแรง พบวาการแตงงานที่มีการจดทะเบียนสมรส รายไดเฉลี่ย
รายไดของสามี มีความสัมพันธกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยในกรณีที่เคยมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัวเดิม เลนการพนัน พฤติกรรมการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสามี ประวัติความเจ็บปวย
ทางรางกายของภรรยา บอยครั้งมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดความรุนแรงสูงเชนเดียวกับ ภควดี ศรี
ประเสริฐ (2548) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงในครอบครัว พบวา อายุ อาชีพ รายไดของ
ภรรยา สัมพันธภาพของคูสมรสเปนปจจัยที่มีผลตอความรุนแรง และสุนันทา สิริประภาพล (2545)
ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการคงอยูหรือยุติความสัมพันธกับสามีของภรรยาที่ถูกทําราย พบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการคงอยูหรือยุติกับสามี คือการรับรูความสามารถของภรรยา การมี
บุตรที่ตองเลี้ยงดู ระยะเวลาที่อยูกับคูสมรสมากกวา 7 ป คานิยมเกี่ยวกับชีวิตสมรสวาตองมีการ
แตงงานครั้งเดียว ตองมีการจดทะเบียน ครอบครัวตองมีสมาชิกพรอมพอแมลูก คุณคาของภรรยา
อยูที่การมัดใจสามีใหอยูกับตนได สามารถตอบสนองความตองการทางเพศไดและการมีคูครองที่มี
หนามีตา มีผลใหผูหญิงคงอยูในความสัมพันธกับสามีที่ทํารายตนตอไป
วีรภรณ ชัยเศรษฐสัมพันธ (2543) ไดศึกษาประสบการณการถูกทํารายและความตองการ
การชวยเหลือของภรรยาที่ถูกทําราย โดยเนนที่ปรากฏการณที่เกิดขึ้นและการแกปญหาพบวา
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ความรูสึกของผูหญิงจะเปลี่ยนไปเมื่อถูกทํารายซ้ําหลายครั้งและระดับของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ผูหญิงจะพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองกอน จากนั้นจึงไปบอกเรื่องราวกับ
บุคคลภายนอก แจงผูมีอํานาจใหเขามาชวยเหลือ พวกเธอตองการการชวยเหลือในดานความ
ปลอดภัย ดานกฎหมายที่เขามาคุมครองและลงโทษผูกระทําผิด คําปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตองการกําลังใจ ความเห็นใจ ความเปนอิสระ นอกจากนี้กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ (2547) ยัง
พบวาผูหญิงจะไมบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะความเชื่อวาเปนเรื่องสวนตัว ความกลัว และความ
อาย แตถาเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นมากจนทนไมไหวก็จะบอกเลาใหเพื่อนสนิทหรือคนที่เคย
ประสบกับเหตุการณใกลเคียง ในกรณีขอความชวยเหลือจะเกิดขึ้นเมื่อไมสามารถทนไดอีกตอไป
และเกรงวาจะไดรับอันตรายถึงชีวิต โดยที่ที่ผูหญิงเขาไปขอความชวยเหลือมากที่สุดก็คือสถานี
ตํารวจและโรงพยาบาล ซึ่งสวนมากก็จะพึงพอใจกับการชวยเหลือที่ไดรับ นอกจากการขอความ
ชวยเหลือแลวผูหญิงก็เลือกที่แกไขปญหาและยุติความรุนแรง ดวยการหนีออกจากบาน หรือขอ
แยกทางจากสามี
เรื่องของผลกระทบตอสุขภาพของเพศหญิงนั้น กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ (2547)
พบวาผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือทางเพศ จะมีอาการปวดศีรษะ
บอย เบื่ออาหาร นอนไมหลับ ตกใจงาย มือสั่น วิตกกังวล เครียด รองไหมากกวาปกติ รูสึกไมมี
ความสุข ไมสนใจสิ่งรอบขาง รูสึกวาตนเองไมมีคุณคามากกวาผูหญิงที่ไมไดรับความรุนแรง
ประสบกับปญหาดานสุขภาพในเรื่องของการใชชีวิตประจําวัน โดยมีปญหาที่พบสูงสุด คือ อาการ
วิงเวียน มึนงง มีปญหาในเรื่องของความจําและขาดสมาธิ มีอาการอึดอัดเจ็บปวดไมสบายใจ
ปญหาดานการทํากิจวัตรประจําวัน และปญหาดานการเดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนที่สุด
คือผลกระทบทางดานจิตใจ ผูหญิงจะมีความเครียด คิดมากจนอาจเปนโรคกระเพาะ บางคน
อาจจะมีอาการทางประสาทหรือเกิดอาการหลงลืม อาการทางจิตใจที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการเก็บ
กดที่ไมสามารถเลาเรื่องใหใครฟงได จากทั้งความอายและความกลัว จากความกดดันและ
สุขภาพจิตที่เสื่อมโทรมทําใหผูหญิงกลุมนี้เกิดความคิดอยากจะฆาตัวตาย นอกจากนี้ยังทําใหขาด
สมาธิในการทํางาน และสิ่งสําคัญที่ทําใหผูหญิงยอมทนอยูกับสามีตอไปก็เพื่อลูก พวกเธอไม
ตองการใหลูกมีปมดอยหากขาดพอ และยังมองเห็นวาผูชายยังมีความรับผิดชอบที่ดีอยู
สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ Mary Ellsberg Rodolfo Pena Andres Herrera
Jerker Liljestrand และ Anna Winkvist (2000)ไดศึกษาประสบการณความรุนแรงของผูหญิงใน
นิคารากัว พบวา ความหึงหวง และการพยายามควบคุมเปนสาเหตุที่สําคัญของความรุนแรง เมื่อ
ลูกของเธอถูกทํารายเปนไปไดที่เธอจะมีความเสียใจมากกวาที่ตัวเองถูกทําราย ผูหญิงจะถูกปลอย
ใหโดดเดี่ยวโดยการจํากัดการติดตอระหวางเธอกับเพื่อน ครอบครัวซึ่งเปนการปดกั้นเธอจาก
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ทรัพยากรและการสนับสนุนในดานตางๆ และเมื่อพวกเธอพยายามที่จะแสวงหาความชวยเหลือ
เธอจะไดรับการปฏิเสธและถูกตอวา วาเรื่องเหลานี้เปนเพียงเรื่องเล็กนอย ยิ่งทําใหผูหญิงโทษ
ตนเอง และคิดวาตัวเองไมสามารถออกไปจากความสัมพันธนี้ได
จากการศึกษาขางตนจะเห็นวาปจจัยสวนบุคคลในดาน อายุ อาชีพ รายได การรับรู ปจจัย
ทางสังคมในเรื่องของคานิยม และการมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกสัมพันธภาพของสามีภรรยา
มีผลตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเปนผลใหยุติความสัมพันธหรือคงอยูในความสัมพันธ เมื่อเกิด
เหตุการณความรุนแรงขึ้น ผูหญิงจะใหอภัยและคาดหวังวาคนรักจะปรับตัว พยายามที่จะ
แกปญหาดวยตนเองกอน และเมื่อเธอตระหนักไดวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตัวสามีซึ่งเธอ
ไมสามารถจะแกไขได จึงนําเรื่องราวของตนไปขอความชวยเหลือกับบุคคลภายนอกหรือองคกร
ภายนอก และเธอยุติความรุนแรงโดยการหลบหนีออกมาจากครอบครัว ขอความชวยเหลือ
ทางดานกฎหมาย หรือการลงมือฆาสามี แตในบางกรณีผูหญิงก็ยังคงอยูในความสัมพันธนั้นตอไป
ดวยเหตุผลที่วาทําเพื่อลูกและมองเห็นความดีที่มีอยูในตัวสามี
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย” เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) โดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูล มีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
1. ประชากรเปาหมายและพื้นที่ศึกษา
1.1 ประชากรเปาหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก ผูหญิงที่มีประสบการณถูกทําราย
รางกายโดยสามีหรือคนรักที่ใชชีวิตคูอยูรวมกัน และไดเขามาพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรีฯ จํานวน 9 ราย อายุต่ําสุด19 ป อายุสูงสุด 39 ป ระดับการศึกษาตั้งแต
ประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ถึงระดับปริญญาตรี จดทะเบียนสมรส 6 ราย และอยูกินกับสามีไมจด
ทะเบียนสมรส 3 ราย ประกอบอาชีพรับจาง 3 ราย ทําธุรกิจสวนตัว 1 ราย คาขาย1 ราย พนักงาน
บริษัท 1 ราย และไมไดประกอบอาชีพ 3 ราย มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคเหนือ 3 ราย ภาคกลาง 3
ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต 1 ราย มีบุตรแลว 7 ราย และยังไมมีบุตร 2 ราย
พักอยูในบานพักฉุกเฉินกอนทําการสัมภาษณตั้งแต 1 สัปดาหจนถึง 7 เดือน อยูกินกับสามีหรือผูที่
ทํารายตนเอง ตั้งแต 2 เดือน ถึง 18 ป รายละเอียดของผูใหขอมูลทั้ง 9 ราย ซึ่งในขณะนี้ไดแยกทาง
จากสามีหรืออยูในชวงดําเนินการหยา แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนตัวของผูใหขอมูลรายบุคคล
ผูให
อายุ การศึกษา
การจด
อาชีพ
ขอมูล
(ป)
ทะเบียนสมรส
คนที่
1
35
ป.6
จด
รับจาง
2
37
จด
รับจาง
3
27
ม.6
ไมจด
ทําธุรกิจสวนตัว
4
37
จด
5
39
จด
6
19
ม.2
ไมจด
7
33
ป.4
จด
คาขาย
8
28
ปริญญาตรี
ไมจด
พนักงานบริษัท
9
39
จด
รับจาง

ภูมิลําเนา(ภาค)

จํานวนบุตร

ฐานะ
ครอบครัว

ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ใต
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
กลาง
เหนือ
กลาง
เหนือ

3

ยากจน
ปานกลาง
ปานกลาง
ยากจน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ยากจน

2
2
1
3
1
2

ระยะเวลาที่
อยูกินกับ
สามี
10 ป
17 ป
4 ป
4 ป
4 ป
2 เดือน
17 ป
3 ป
18 ป

ระยะเวลาที่
อยูบานพัก
ฉุกเฉิน
2 เดือน
2 เดือน
1 เดือน
2 เดือน
7 เดือน
1 สัปดาห
1 เดือน
2 สัปดาห
2 สัปดาห
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ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีเกณฑในการเลือกดังนี้
1. เปนผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายโดยคูรักและเขามาพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉินสมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรีฯ
2. มีความเต็มใจและพรอมที่จะบอกเลาถึงประสบการณที่ถูกทํารายรางกาย โดยสามารถที่
จะใหรายละเอียดของขอมูลอยางชัดเจนและเปนขอมูลในเชิงลึกเพียงพอตอการนําไปวิเคราะห
เจาหนาที่ที่ใหการดูแลผูหญิงกลุมนี้ จะเปนผูคัดกรองผูใหขอมูลวามีความพรอมที่จะเขารับ
การสัมภาษณจากผูวิจัยหรือไม ดังนั้นกอนที่จะคัดเลือกผูใหขอมูล ผูวิจัยจะตองสอบถามขอมูล
ของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายและเขามาพักพิงในบานพักฉุกเฉินจากเจาหนาที่ที่กอนวา ผูให
ขอมูลคนใดมีความพรอมที่จะเขามาสัมภาษณ โดยเจาหนาที่จะคัดเลือกจากผูหญิงที่ผานการทํา
แบบทดสอบความเครียดแลวไมมีภาวะความเครียดสูง และดูจากลักษณะพฤติกรรมการมี
สัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกับผูอื่นที่อยูในบานพักฉุกเฉินดวยกัน เมื่อเจาหนาที่เลือกผูใหขอมูล
แลว ผูวิจัยก็จะทําการสรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูลคนนั้นดวยการพูดคุยอยางไมเปนทางการ
กอนวันที่ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลประกอบ ผูวิจัยขอความรวมมือจากเจาหนาที่บานพักฉุกเฉิน ที่มีหนาที่ดูแล
ผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัว โดยสอบถามประวัติขอมูลความเปนมาเบื้องตน เพื่อนํา
การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ รวมถึงขอมูลตารางกิจกรรม ความเปนอยู เวลาที่สะดวกในการ
สัมภาษณ พรอมทั้งกฎระเบียบตางๆในการทําวิจัยในบานพักฉุกเฉิน
1.2 พื้นที่ศึกษาวิจัย
บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตั้งอยูเลขที่ 501/1 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานครเปนองคกรการกุศล กอตั้งขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2523 โดย แมชีคุณหญิง
กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีระยะเวลาดําเนินการถึงปจจุบันจํานวน 29 ป ใหความชวยเหลือผูหญิงและ
เด็กที่ประสบปญหาทองไมพรอม ติดเชื้อHIV/AID ความรุนแรงในครอบครัวโดยมีวัตถุประสงคและ
การชวยเหลือดังนี้
วัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับสตรีและการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานตางๆ
2. สงเสริม ชวยเหลือใหสตรีไดรับความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม
3. สงเสริมความรูความสามารถของสตรีในการประกอบอาชีพ และมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
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4. สนับสนุนสตรีทั่วไป สงเคราะหสตรี เด็ก และเยาวชนที่ดอยโอกาสใหไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ใหความรวมมือประสานกับหนวยงานรัฐบาลและองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานคลายคลึงกันทั้งในและตางประเทศ
การใหบริการความชวยเหลือ
1 กลุมผูหญิงที่ติดเชื้อ HIV/เอดส จัดใหมีที่พักอาศัย อาหาร การดูแลดานสุขภาพรางกาย
และจิตใจโดยการใหคําปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ใหยาตานไวรัสแกผูติดเชื้อ
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคแทรกซอน วัณโรค และโรคอื่นๆ จัดกลุมใหความรูเรื่องสุขภาพ
นันทนาการ ศิลปะบําบัด ดนตรีบําบัดและการเสริมสรางศักยภาพโดยการฝกอบรมทักษะชีวิต
2. กลุมผูหญิง/เด็กที่ทองไมพรอม จัดใหมีที่พักอาศัย อาหารและ การดูแลสุขภาพ การฝาก
ครรภและการดูและสุขภาพจิตโดยนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ใหคําปรึกษาแนะนําแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกผูหญิง รวมถึงจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนคลอดและ
หลังคลอด การวางแผนคุมกําเนิด อบรมทักษะชีวิตและการฝกวิชาชีพตามความสนใจ ในกรณีผูที่
มีอายุต่ํากวา 18 ปมีความประสงคที่จะศึกษาตอ จะจัดใหเขาเรียนระบบการศึกษานอกโรงเรียน
พรอมจัดสรรทุนเพื่อใหสามารถดูแลลูกเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. กลุมผูหญิง/เด็กที่ถูกทํารายรางกาย จัดใหมีที่พักอาศัย อาหาร การดูแลสุขภาพ การดูแล
ดานจิตใจโดยนักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการดําเนินชีวิตแก
ผูหญิง และใหคําปรึกษาในดานกฎหมายการดําเนินคดีกับผูที่ทํารายตนเอง
4. กลุมเด็กแรกเกิด ซึ่งเปนเด็กที่เกิดจากผูที่ตั้งครรภไมพึงประสงค จะมีบริการที่พักและ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเหลานี้ในระยะเวลา 6 เดือน หรือในกรณีที่แมของเด็กยกเด็กใหกับทางบานพัก
ก็จะดําเนินการหาพอแมอุปถัมภใหแกเด็กเหลานี้
5. กลุมเด็กเล็ก ใหบริการเลี้ยงดูเด็กในชวงอายุ 2-6 ป ซึ่งเปนบุตรของผูเดือดรอนที่เขามา
พักในบานพักฉุกเฉิน นอกจากการเลี้ยงดูแลวยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการและการสอนหนังสือ
ใหกับเด็กเหลานี้เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัย
6. บริการการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทแกบุคคลภายนอกที่โทรเขามาสอบถามในเรื่องของ
กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนและในกรณีที่บานพัก
ฉุกเฉินไมสามารถชวยเหลือผูเดือดรอนไดโดยตรงก็จะแนะนําหนวยงานอื่นที่มีความเหมาะสม
บริเวณในบานพักฉุกเฉินจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ตึกหนา วีเทรน และบานพักฉุกเฉิน
ตึกหนาจะเปนอาคารสําหรับฝกอบรมอาชีพ ดานการทํางานฝมือไมวาจะเปนเรื่องการเย็บปกถัก
รอย การทําดอกไมประดิษฐ และการทําการบูรดับกลิ่นในตูเสื้อผา
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วีเทรนเปนอาคารที่อยูตรงกลางระหวาง ตึกหนากับบานพักฉุกเฉิน ขางๆ จะเปนโรงยิม
สําหรับเลนกีฬา และสระวายน้ํา ภายในอาคารนี้จะถูกจัดเปนหองพักสําหรับแขกที่ตองการมาพัก
มีหองประชุมสําหรับการจัดฝกอบรม และเปนโรงเรียนเสริมสวยในชั้นลาง
บานพักฉุกเฉินเปนบริเวณที่อยูดานในสุด บริเวณสวนนี้จะมีบานเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก
ในชวงอายุ 2-6 ป เนอรสเซอรรี่สําหรับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน และบริเวณสวนที่เปนบานพัก
สําหรับผูเดือดรอน ไมวาจะเปนหญิงตั้งครรภไมพึงประสงค ผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย ผูปวยเอดส
สวนบานพักนี้จะมีอาคารสามอาคาร ไดแก อาคารไมดานลางเปนใตถุนมีโรงครัวสําหรับทําอาหาร
และที่รับประทานอาหาร อาคาร 5 ชั้น ชั้นลางเปนสํานักงานที่ทํางานสําหรับเจาหนาที่ ชั้นบนเปน
หองพักสําหรับผูเดือดรอนเชนกัน และอาคารชั้นเดียวอยูดานขางของอาคาร 5 ชั้นที่ครึ่งหนึ่งเปน
สถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด ครึ่งหนึ่งเปนที่พักของหญิงตั้งครรภที่ใกลจะคลอดบุตร
ผูหญิงที่เขามาขอรับความชวยเหลือจากบานพักฉุกเฉิน แรกเขาจะไดรับการสอบประวัติ
โดยนักสังคมสงเคราะห หรือนักจิตวิทยา การสอบถามประวัตินี้จะเปนการประเมินสภาพจิตใจใน
เบื้องตนไปดวย จากนั้นก็จะทําการทดสอบความเครียดจากแบบประเมินทางจิตวิทยา หากผู
เดือดรอนคนใดมีความเครียดสูงก็จะถูกสงตัวไปพบกับจิตแพทยที่โรงพยาบาลวชิระ
การเขามาพักพิงของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย จะมีทั้งกรณีที่เธอเขามาดวยตนเอง การสง
ตอมาจากมูลนิธิที่ใหการชวยเหลือผูหญิงอื่นๆ รวมถึงการไดรับการสงตอมาจากโรงพยาบาล เมื่อ
ผูหญิงกลุมนี้เขามาเธอจะไดรับการชวยเหลือในดานปจจัยการดํารงชีพ ที่อยูอาศัย การจัดการเรื่อง
โรงเรียนของลูก การใหกําลังใจ และคําปรึกษาทางดานกฎหมาย พรอมกับการปกปองคุมครองเธอ
จากการคุกคามของคนรัก
นอกจากคําแนะนําและการชวยเหลืออยางเปนทางการจากเจาหนาที่แลว ยังมีเรื่องของ
กิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมในสวนที่เปนหนาที่ที่ตองทํา ไดแก การแบงเวร ทําความสะอาดที่พัก
ทําอาหาร ลางภาชนะที่ใสอาหาร ที่ตองผลัดเวรกันทําทุกวัน และยังมีเรื่องของการฝกอาชีพ ไดแก
การเรียนเสริมสวย การเย็บปกถักรอยการทําดอกไมประดิษฐ แลวแตความสนใจของแตละคน โดย
พวกเธอจะไปรับการฝกอาชีพที่ตึกหนา และเรียนเสริมสวยที่ วีเทรน สําหรับงานฝมือที่ทํานั้น
ผลิตภัณฑเหลานั้นจะไดนําออกจําหนายใหแกบุคคลทั่วไป โดยพวกเธอก็จะไดรับรายไดจากกการ
จําหนายผลิตภัณฑเหลานี้สวนหนึ่ง ไมมีเพียงแตการจัดกิจกรรมของบานพักฉุกเฉินเทานั้นยังมีการ
จัดกิจกรรมโดยแขกที่มาบริจาคหรือเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมีทั้งกิจกรรมนันทนาการที่ใหความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และการใหความรูพรอมทั้งใหกําลังใจแกพวกเธอ
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ในกรณีที่พวกเธอตองการหารายไดอยางอื่นนอกจากการทํางานฝมือก็จะมีงานแมบานทํา
ความสะอาดบานเด็ก ซึ่งเธอจะไดรับคาตอบแทนวันละ 100 บาน สวนใหญผูเดือดรอนที่เตรียมตัว
จะออกไปจากบานพักฉุกเฉินก็จะหารายไดจากตรงจุดนี้ เพื่อเก็บเงินเปนคาใชจายในวันขางหนา
ดวยความที่บานพักฉุกเฉินมีผูหญิงที่ไดรับความเดือดรอนมาอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมากและ
ปญหาที่หลากหลายพวกเธอจึงไดแบงปนประสบการณซึ่งกันและกันใหไดทราบ การแบงปน
เหลานนี้ไดเปนผลใหพวกเธอไดผอนคลายความเหงาความเศราที่ไดรับจากปญหาที่พวกเธอได
ประสบมาพอสมควร จากการรับรูประสบการณความทุกขของคนอื่น เมื่อพวกเธอไดเขามาพักฟน
เยียวยารักษาสภาพจิตใจแลวเธอก็พรอมที่จะออกไปใชชีวิตขางนอก โดยมีเปาหมายที่จะทําตอไป
เหตุผลที่ทําใหผูวิจัยเลือกบานพักฉุกเฉินเปนที่เก็บขอมูลเนื่องจาก
1. เปนสถานที่ที่มีผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายเขาไปพักอาศัยอยู
2. เปนสถานที่ที่สามารถติดตอเพื่อขอเก็บขอมูลที่สะดวก
3. เปนสถานที่ใหความชวยเหลือผูหญิงระยะยาว ทําใหผูวิจัยมีชวงเวลาในการเก็บขอมูล
ไดอยางครบถวน
ผูวิจัยทําหนังสือเขาขอเก็บขอมูลเพื่อขออนุญาตทําการวิจัยจากคณะจิตวิยา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และนําหนังสือไปมอบใหแกบานพักฉุกเฉินพรอมกับพูดคุยชี้แจงรายละเอียดกับ
เจาหนาที่ที่ดูแลในสวนนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จากนั้นก็เขาทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
จํานวน 2 ราย และทําหนังสือเขาขอเก็บขอมูลอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2552 จากนั้นเขาไปเก็บ
ขอมูลจากผูใหขอมูลจํานวน 7 ราย การเขาไปสัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยจะตองขออนุญาตกับ
เจาหนาที่บานพักฉุกเฉินทุกครั้ง
2. การเก็บขอมูล
2.1 เครื่องมือในการเก็บขอมูล
2.1.1 ตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจาก
เปนผูสัมภาษณในการเก็บขอมูลจนกระทั่งนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและอภิปรายผล ผูวิจัยจึง
เตรียมตัวเองใหเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดี ดังนี้
2.1.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่อง ผูหญิงที่ถูกทําราย
รางกาย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
2.1.1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา
และทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพไมวาจะเปนเรื่องการสัมภาษณ การสังเกตและจดบันทึก โดยการ
ลงทะเบียนเรียนวิชา การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการพยาบาล (3600626) ในภาคตนปการศึกษา
2551
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2.1.2 เครื่องอัดเสียง
2.1.3 สมุดบันทึกขอมูล
2.2 วิธีการเก็บขอมูล
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดย
กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะเปดเผยบทบาทของตนเองในฐานะที่เปนผูวิจัย (Overt Role) แกผูให
ขอมูลสําคัญ โดยผูวิจัยจะกําหนดโครงสรางของคําถามที่อยูในขอบเขตการวิจัย โดยมีลักษณะของ
คําถามในลักษณะขอมูลทั่วไป อายุ อาชีพ จํานวนบุตร ภูมิหลัง และคําถามเจาะลึกในเรื่องของ
ความรูสึกนึกคิด การเรียนรูจากประสบการณการถูกทํารายรางกาย ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูให
ขอมูลคนละ 2 – 3 ครั้ง แตละครั้งใชระยะเวลาในการสัมภาษณ ประมาณ 60 – 90 นาที ขณะที่
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญผูวิจัยก็จะใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกบทสัมภาษณนั้นไว
2.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลเปนเวลา 5 เดือน โดยแบงเปน 2 ชวงเวลา ชวงที่1 ระหวาง
เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2551 และชวงที่ 2 ระหวางเดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม 2552
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูล
3.1.1 ผูวิจัยถอดเทปจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ แบบคําตอคําประโยคตอประโยค
(Verbatim)
3.1.2 ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการถอดเทป แบบพิจารณา
คําตอคําพรอมกับฟงน้ําเสียงที่ไดมาจากการสัมภาษณ และทําดัชนีขอมูล (Indexing) โดยการนํา
บทสัมภาษณที่ไดมานั้นมาทํารหัส (Coding) จัดเปนหมวดหมูของขอมูล
3.1.3 นํารหัสที่ไดมาทําการรวบรวมจัดเปนหมวดหมูใหไดประเด็นหลัก (Theme)
เชน
“พอเจอหนาเคาใจก็สั่นแลว บางทีก็ไมอยากคุย มันอยางเงี๊ยะอยูเปนไง ก็ถาม
คําตอบคํา” (ปทุม)
“คิดดูนอนอยูกับเคาทุกวัน 10 ปมาพี่ผวานะผวาวาถาเกิดเคาเดินมาเคาจะเตะกู
ตอนไหน จะตีกูตอนไหน พี่บอกตรงๆพี่นอนหลับกับลูกไดยินเสียงรถมาจอดปุบพี่
ผวาละ” (หนู)
Coding:

กลัวและระแวง
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Theme: ความรูสึกที่ตองถูกทําราย
การวิเคราะหขอมูลใน 3 ขั้นตอนนี้แสดงในภาคผนวก ข
3.1.4 หลังจากที่ผูวิจัยไดประเด็นหลักหมวดหมูแลว ผูวิจัยจะประมวลความคิดและ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆเขาดวยกันโดยการลองเขียนเปนประโยค (Statement) เพื่อใหไดขอสรุปใน
เบื้องตน
3.1.5 สรางบทสรุป (Drawing Conclusion) จากขอคนพบและการวิเคราะหขอสรุปใน
เบื้องตนที่ไดมา ผูวิจัยจะนําประเด็นหลักเหลานั้น มาวิเคราะหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ มา
เขียนในเชิงพรรณนาเพื่อตอบคําถามการวิจัย
3.2 การตรวจสอบขอมูลและความนาเชื่อถือ
3.2.1 การตรวจสอบความครบถวนของขอมูล เพื่อดูวาขอมูลที่ไดมานั้นมีความครบถวนใน
ทุกประเด็นหรือสามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางครอบคลุมหรือไม โดยพิจารณาดูวาไมมี
ประเด็นใหมเกิดขึ้นจากการซักถามคําถามเดิม หรือจากการสังเกตพฤติกรรมตางๆในรูปแบบเดิม
ผูวิจัยจะถามซ้ําคําถามเดิม กับผูใหขอมูลในชวงเวลาที่ตางกันและเปลี่ยนรูปประโยคคําถาม เชน
ทําไมพี่ไมเลิกกับแฟนพี่แลวออกมาจากเขา เปลี่ยนคําถามเปน อะไรทําใหพี่ทนอยูกับแฟนพี่คะ
3.2.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูล (Cross
check) โดยการซักถามผูใหขอมูลซ้ําในประเด็นเดียวกันหลายๆครั้ง และผูวิจัยจะบอกถึงการรับรู
ของตนที่มีตอผูใหขอมูลสําคัญ ใหผูใหขอมูลสําคัญไดทราบเพื่อเปนการยืนยันวาขอมูลที่ไดนั้น
ตรงกันกับขอมูลที่ผูใหขอมูลใหมา เชน ถามผูใหขอมูลกลับไปวา ที่พี่ไมออกมาจากความสัมพันธ
แลวยังอยูกับแฟนพี่เปนเพราะลูกใชไหมคะ
3.2.3 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหขอมูลทําโดยการนําผลการ
วิเคราะหใหผูมีความรูทางจิตวิทยาการปรึกษาและผูมีความรูทางการวิจัยเชิงคุณภาพอานและ
ประชุมพิจารณารวมกันถึงความถูกตองเหมาะสม (Peer Debriefing) โดยการนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูที่เคยผานการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพตรวจสอบ
4. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
เนื่องจากแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยครั้งนี้เปนผูใหขอมูลที่มีความ
เปราะบาง มีความเสี่ยงตอการไดรับการกระทบกระเทือนทางจิตใจสูงผูวิจัยจึงจะทําตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยอยางเครงครัดดังนี้
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1. ผูวิจัยใหขอมูลที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
ดําเนินงานวิจัยแกผูใหขอมูล เพื่อผูใหขอมูลจะไดรับรูขอมูลอยางเพียงพอในการตัดสินใจที่จะให
ขอมูลในการวิจัยหรือไม
2. ในการสัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยจะตองขออนุญาตและไดรับการยินยอมในการใหขอมูล
จากผูใหขอมูลดวยความเต็มใจทุกครั้ง และหากผูใหขอมูลไมสะดวกที่จะตอบคําถามบางคําถามก็
สามารถที่จะไมตอบคําถามขอนั้นได หรือในกรณีที่ผูใหขอมูลไมสะดวกติดธุระก็สามารถยกเลิก
การสัมภาษณในครั้งนั้น หรือหากตองการจะถอนตัวจากการสัมภาษณผูใหขอมูลมีสิทธิที่จะถอน
ตัวออกจากการวิจัยไดโดยไมเกิดความเสียหายแกผูใหขอมูล
3. ผูวิจัยจะปกปดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่จะระบุถึงตัวผูใหขอมูลได
4. ในกรณีที่ผูใหขอมูลมีความเปราะบางทางดานอารมณในขณะที่กําลังสัมภาษณอยูนั้น
หากผูใหขอมูลมีความรูสึกสะเทือนใจ จากการสัมภาษณผูวิจัยจะหยุดการสอบถามขอมูล และให
การชวยเหลือการปรับสภาพจิตใจ โดยการใหคําปรึกษาตามวิธีการทางจิตวิทยาการปรึกษา
จนกวาผูใหขอมูลจะมีสภาพจิตใจดีขึ้นสามารถสัมภาษณตอได หรือหากไมสามารถสัมภาษณตอ
ไดก็จะทําการสัมภาษณในครั้งตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูใหขอมูล และ
หลีกเลี่ยงการเสี่ยงตอการเปนอันตรายและการไดรับผลกระทบจากการวิจัย
5. ขอจํากัดในการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยที่ไดครั้งนี้เปนประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายที่ไดมาจาก
การระลึกถึงเหตุการณในอดีต ขณะที่พักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
เทานั้น
5.2 การวิจัยนี้ผูวิจัยไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากผูใหขอมูลไดทุกประเด็น
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาการสัมภาษณ และไมสามารถติดตามผูใหขอมูลไดภายหลัง
ออกจากบานพักฉุกเฉิน
จากรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยขางตนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลจากการวิจัยเรื่อง “ประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย” เก็บขอมูล
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลจํานวน 9 ราย เปนการเก็บ
ขอมูลจากเรื่องราวและประสบการณที่เกิดขึ้นของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย และไดเขามาพักใน
บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ สามารถแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2
สวน ไดแก สวนที่ 1 ประสบการณชีวิตของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย และสวนที่ 2 ผลการ
วิเคราะหประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย โดยชื่อในขอมูลที่ปรากฏนี้จะเปน
ชื่อสมมติทั้งหมด
สวนที่ 1 ประสบการณชีวิตของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย
ปทุม
ปทุมมีบานเกิดอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เธอเขามาทํางานรับจางในกรุงเทพ ไดรูจักกับสามีโดยใชระยะเวลาคบหาดูใจกันในระยะเวลา 3
เดือน แลวจึงตัดสินใจใชชีวิตคูอยูรวมกับเขาดวยรักแบบวัยรุน ประกอบกับผูชายมีฐานะ ชาติ
ตระกูลที่ดี จึงคาดหวังวาเมื่อไดมาอยูกับผูชายคนนี้แลวจะทําใหชีวิตมีความสุข แตขณะที่อยู
รวมกับสามีไดประมาณ 3- 4เดือน เขามึนเมาสุราและลงมือทํารายเธอ ปทุมคิดไมถึงเลยวาเขาจะ
มีพฤติกรรมรุนแรงเชนนี้เนื่องจากรากฐานครอบครัวดั่งเดิมเปนครอบครัวที่ดี
จากการทํารายในชวงแรก ปทุมพยายามหาสาเหตุของการทํารายที่เกิดขึ้นโดยมองวาเธอ
ไดทําสิ่งใดผิดไปโดยที่ไมรูตัวหรือเปลา จึงพยายามปรับปรุงตัวเองทํานาที่แมบานและภรรยาที่ดี
แตความรุนแรงไมไดลดลง สามีของเธอทํารายเธอบอยครั้งขึ้นจนคิดวาเขานาจะเปนโรคประสาท
ชนิดหนึ่งและเคยบอกใหเขาไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแตก็ไมไดรับความสนใจ
นอกจากพฤติกรรมทํารายภรรยาแลวสามีของปทุมยังมี อาการมึนเมาอาละวาดทําลาย
ขาวของ และทํารายลูก จากภาวะความเปนอยูเชนนี้ปทุมจึงมีภาระเพิ่มขึ้น นอกจากในทุกๆวันของ
เธอจะเริ่มตนดวยการตื่นแตเชาดูแลลูกใหไปโรงเรียนแลว บางครั้งในชวงเวลานี้เขาก็จะมีอาการมึน
เมาและอาละวาด ปทุมจึงตองจัดการกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยพยายามปองกันไมใหลูกไดรับ
อันตรายจากการทําราย แลวพาลูกไปสงที่โรงเรียนใหได โดยที่ตนเองตองหลบเลี่ยงการถูกทําราย
ดวยเชนกัน ปทุมอับอายกับเรื่องราวเหลานี้มากไมตองการใหเพื่อนบานรับรู ทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องขึ้น
เธอจะพยายามไมโตตอบนิ่งเฉย และพยายามเอาอกเอาใจทําเขาถูกใจมากที่สุด เพื่อที่เขาจะหยุด
อาละวาดและโวยวาย
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ชีวิตความเปนอยูในทุกๆวันจึงตองพบเจอกับเหตุการณเดิม เธอเบื่อกับความเปนอยูอยาง
นี้มากและตองการที่จะออกไปจากความสัมพันธนี้ ปทุมเคยหนีไปจากสามีหลายครั้งแตเขาก็รูและ
ตามเจอและงองอนจนเธอกลับมาทุกครั้ง หรือไมเธอก็ตองกลับมาเพราะความเปนหวงลูก กลัววา
ผูชายจะพาลูกของเธอไปตกระกําลําบาก เมื่อกลับมาชีวิตความเปนอยูก็เหมือนเดิม เธอถูกตอย
แตะ ใชวัตถุตี ไดรับบาดเจ็บตั้งแตฟกช้ํา ไปจนถึงหัวแตก ซึ่งทุกครั้งที่เกิดบาดแผลเธอไมเคยไป
รักษาที่โรงพยาบาล แตจะปลอยใหหายเอง ปทุมมีชีวิตอยูเชนนี้ มาประมาณ 7 ป แตดวยความ
เปนอยูอยางเปนทุกขและมีภาวะเครียดอยูตลอดเวลาที่อยูดวยกัน ประกอบกับการทํารายที่ไมมี
ทาทีวาจะยุติลง ความตองการที่อยากจะยุติความสัมพันธระหวางกันมีมากขึ้น แตติดตรงที่วาเธอ
ไมรูวาจะจัดการเรื่องลูกอยางไร ในที่สุดปทุมก็ไมยอมทนที่จะมีชีวิตอยูเชนนี้อีกตอไป จึงตัดสินใจ
พาลูกทั้ง3 คนออกมาขอความชวยเหลือกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และไดมาพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน
ขณะที่เธออยูในบานพักฉุกเฉิน เธอไดทํางานเปนแมบานทําความสะอาดบานเด็ก ได
คาตอบแทนวันละ 100 บาท และในขณะนี้สามีของเธอไดโทรศัพทเขามาพูดคุย หรือมาหา
บอยครั้ง เพื่อมาตามตัวเธอไปอยูกับเขาเหมือนเดิม แตเธอไมตองการที่จะทําเชนนั้น สิ่งที่เธอ
ตองการจากสามีตอนนี้คือ เธอตองการที่จะหยาขาดกับเขา แตเขาก็ไมยอม เธอจึงปรึกษากับ
เจาหนาที่วาจะทําอยางไร จากคําแนะนําที่ไดรับ ทําใหรูวาเธอมีสิทธิที่จะฟองหยา และมีความ
มั่นใจตออนาคตที่จะไมตองใชชีวิตรวมกับสามีมากขึ้น และเริ่มวางแผนอนาคตของตนเอง โดย
หลังจากที่ออกไปจากบานพักฉุกเฉินแลว เธอไดติดตอเพื่อนของเธอชวยหาหองเชา เพื่อรับจางทํา
อาชีพเดิมของเธอ และเธอก็กําลังมองหาสถานรับเลี้ยงเด็กสําหรับลูกคนเล็กของเธอ หากเธอหาที่
อยูและที่เลี้ยงเด็กไดแลว เธอก็จะออกไปจากบานพักฉุกเฉิน เพื่อทํางานและเลี้ยงดูลูกของเธอ
ตอไปโดยไมคิดที่จะมีครอบครัวใหม
กลวย

กลวย อายุ 37 ป มีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคเหนือและไมเคยใชชีวิตที่อื่นมากอน เธออยู
รวมกับสามีมาประมาณ 17 ป มีบุตรดวยกัน 2 คน สามีของเธอเปนคนภาคกลางที่ไปทํามาหากิน
ในทองถิ่นที่เธออยู จากนั้นจึงพบรักและใชชีวิตครอบครัวอยูรวมกัน เขาเปนคนทํางานหารายได
หลักและรับผิดชอบครอบครัว ซึ่งจากการทํางานเก็บเงินทําใหเขาสรางบานหนึ่งหลังบนที่ดินของ
แมกลวย สวนตัวกลวยจะเปนแมบานทําหนาที่ดูแลบาน ดูแลสามี และหารายไดใหกับตัวเธอเอง
โดยใชเวลาวางจากการทํางานบาน รับจางทํางานทั่วไปในทองถิ่นที่เธออาศัยอยู
สามีของเธอเปนคนชอบดื่มสุราหลังจากเลิกงานในตอนเย็นทุกวัน ซึ่งเธอก็ไมเคยหามปราม
และยอมรับตอพฤติกรรมนี้ของสามีได ในขณะที่สามีของเธอดื่มสุราอยูหนาบานเธอจะเปนผู
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จัดเตรียมกับแกลมใหเขาอยูเสมอ จนมาพักหลังสามีของเธอดื่นสุราและมีอาการมึนเมาที่รุนแรงขึ้น
เขาจะบนและตอวาเธอ และในขณะที่นอนหลับเขาจะกรนเสียงดังจนทําใหเธอรําคาญ จากนั้น
การเมาสุราเริ่มนําไปสูการอาละวาดพูดจากาวราวที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเธอยอมรับไมได จึงแยก
หองนอนกับสามี
หลังจากที่เธอแยกหองนอนกับสามี ทําใหสามีของเธอเกิดความไมพอใจตอตัวเธอเปน
อยางมาก สามีของเธอไดดื่มสุราหนักขึ้น พรอมกับตอวาและพยายามบีบบังคับใชกําลัง เพื่อจะ
รวมหลับนอนกับเธอแตเธอไมเคยยินยอมตอสูและขัดขืนมาตลอด ในชวงเวลานี้จะมีการทําราย
รางกายเกิดขึ้น โดยจะเปนลักษณะของการกระชากผม ตบตีตามใบหนาและรางกาย ในชวงเวลา
นี้เธอพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลบไปอยูบานแม ซึ่งอยูบานติดกันและรับรู
เรื่องราวความรุนแรงในบานกลวยอยูตลอด ขณะที่อยูบานแม กลวยจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหแม
ไดทราบเพื่อปรับทุกขในบางครั้ง แตการที่แมตองรับรูถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นสรางความไมสบาย
ใจ และรูสึกผิดใหแกกลวยเปนอยางมาก เนื่องจากเธอมองวาแมมีอายุมากแลว แลวตัวเธอก็เปน
ผูใหญแลว นาจะดูแลตัวเองไดโดยไมตองใหแมมากังวลคอยเปนหวง
สถานการณเชนนี้มีมาเรื่อยๆ กลวยคิดที่อยากจะเลิกกับสามีอยูตลอด แตเธอก็ไมรูวาหาก
เลิกจากสามีแลวจะไปอยูที่ไหน ในเมื่อบานแมของเธออยูตรงนี้ และที่ดินที่สามีเธอปลูกบานก็เปน
ที่ดินของเธอ กลวยไมมีที่ไปจริงๆ จึงตองทนอยูกับการกดขี่ขมเหงตอไป
ในที่สุดจุดแตกหักระหวางกลวยกับสามีก็เกิดขึ้น เมื่อชวงเวลาเย็นของวันหนึ่งขณะสามี
เมาสุราและพยายามที่จะขืนใจเธอ แตไมยินยอม จนเกิดการทะเลาะวิวาททํารายรางกาย ในชวง
เวลาที่วิ่งหนี เขาใชมีดขวางใสหลังเธอ พรอมกับไลเธอออกจากบาน กลวยหลบจากการทํารายครั้ง
นี้ไดอยางหวุดหวิด ดวยความหวาดกลัวจึงออกจากบาน นั่งรถโดยสารเขามาในกรุงเทพโดยที่เธอก็
ยังไมรูวาเธอจะไปไหน ในชวงเวลานั้นเธอมีเงินติดตัวอยู 500 บาท ตอนแรกเธอคิดวาจะหางาน
ทํา แตเมื่อคิดอีกทีก็คิดวาควรที่จะหาที่พักอาศัยกอน จึงโทรศัพทขอความชวยเหลือจากมูลนิธิ
เพื่อนหญิงซึ่งเปนองคกรที่ใหความชวยเหลือผูหญิงที่รูจักผานทางโทรทัศน จากนั้นไดเดินทางไปยัง
มูลนิธิ และถูกสงตัวมาพักที่บานพักฉุกเฉิน ซึ่งการออกจากบานในครั้งนี้เปนจุดแตกหักระหวาง
กลวยกับสามีอยางเด็ดขาด เธอจะไมกลับไปอยูกับสามีอีกแลว ไมใชเพราะวากลัวตายแตไม
ตองการกลับไปเผชิญกับปญหาเดิมๆอีก
ในชวงเวลาที่เธออยูบานพักฉุกเฉิน กลวยไดทํางานเปนแมบานทําความสะอาดบานเด็ก
ไดคาตอบแทนวันละ 100 บาท เธออยูในบานพักฉุกเฉินดวยความเปนหวงแมและลูกที่อยูบาน ซึ่ง
หลังจากที่เธอมาอยูในบานพักฉุกเฉินเธอไมไดติดตอพวกเขาเหลานั้นเลย และไมรูวาขณะนี้เธออยู
ที่ไหน แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร เมื่อพักฟนเยียวยาจิตใจไดประมาณ 2 เดือน กลวยไดวางแผนสิ่งที่
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จะทําในอนาคตคือ จะพยายามหาทางออกที่จะกลับไปดูแลแม โดยการหางานทําเก็บเงินแลวไป
ลงทุนทํามาคาขายแถวบาน
เอื้อง
เอื้องอายุ 27 ป มีภูมิลําเนาเดิมอยูภาคใต เมื่อเรียนจบในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดเขามาหา
งานทําในกรุงเทพ เปนลูกจางบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ซึ่งเปนที่ที่เธอไดมาพบรักกับสามี ดวย
ลักษณะที่เปนคนสุภาพคอยดูแลเอาใจใสเธออยูตลอด หลังจากคบหาดูใจกันประมาณ 2 เดือน จึง
ตัดสินใจใชชีวิตคูอยูรวมกับโดยไมแตงงาน ซึ่งแมกับนองสาวที่อยูตางจังหวัดไมทราบ
เอื้องกับสามีใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุขในชวงเวลา 3 ป เธอและเขาชวยกันทํางาน
เก็บเงินและเปดธุรกิจสวนตัวรวมกัน ทั้งสองคนชวยกันดูแลกิจการ ในขณะที่ธุรกิจกําลังดําเนินไป
ดวยดี มีชีวิตคูทีมีความสุข เมื่อกาวเขาสูปที่ สามีเริ่มใชยาเสพติด ตัวเอื้องเองก็เคยทราบมาวาเขา
เคยใชสารเสพติดแตไดเลิกไปแลว ไมคิดวาเขาจะหวนกลับมาใชมันอีก เมื่อเริ่มใชยาเสพติดใน
ชวงแรกก็ไมไดมีผลตอพฤติกรรมของเขามากนัก แตพอมาในชวงหลังเขาเพิ่มปริมาณในการเสพ
มากขึ้น จนทําใหเกิดอาการประสาทหลอน คิดวามีคนมาคอยตามอยูตลอดเวลา และคิดวาเอื้อง
นอกใจเขาไปมีสัมพันธกับผูชายคนอื่น หวาดระแวงอยูตลอด เปนผลใหเขาหึงหวงเธออยางมาก
คอยควบคุม จับตาตาดู อยูดวยกันในทุกชวงเวลา ในบางครั้งก็กักขังไมใหเอื้องออกไปไหน
อาการประสาทหลอนของเขารุนแรงมากขึ้นจากเพียงแคการจับตามองกักขัง ก็มาสูการทํา
รายรางกาย เพราะเขาคิดวาเธอไปมีคนอื่นเขาจึงโกรธแคนเธอมาก โดยรูปแบบการทํารายรางกาย
ที่เธอไดรับจะเปนลักษณะตบ ตีอยางรุนแรง สาดดวยน้ํารอน ตัดผมเพื่อทําใหเธอเสียโฉม ซึ่งเอื้อง
ไมคาดคิดมากอนวาเขาจะทํารายเธอดวยความทารุณเชนนี้ ในชวงแรกที่มีความรุนแรง เอื้องก็ได
พยายามพูดคุยขอรองเขาใหเขาเลิกยาเสพติด แตเขาก็ไมยอมเลิกและยังเสพยาตอหนาเธอดวย
ทําใหเอื้องทั้งหวาดกลัวและเปนหวงสุขภาพของเขาเปนอยางมาก
เมื่อรูแลววาเขาไมสามารถเลิกใชยาเสพติดได และยังคงถูกทํารายอยูเรื่อยมา เอื้องจึงรอง
ขอความกรุณาเห็นใจวาอยาทํารายกันเลย หากรูสึกไมพอใจอะไรก็ใหพูดจากันดีๆ แตเขาก็ไม
ยอมรับฟง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทํารายเอื้องจึงตองปรับตัวเอง พยายามคลอยตาม ไมทําในสิ่งที่ขัด
ใจเขา เธอจึงตองอยูในสภาวะที่ตื่นตัวตอการแกไขสถานการณเฉพาะหนา หวาดกลัว และ
หวาดระแวงวาจะถูกสามีหาเรื่องมาทํารายอยูตลอดเวลา
ในชวงที่เขาลงมือทํารายอยางรุนแรง เอื้องหลบหนีออกไปหลายครั้ง แตเขาก็ตามจนพบขอ
โทษ และใหคํามั่นสัญญาวาจะไมทํารายเธออีก ดวยความใจออน และความรักที่มีตอเขาอยาง
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มากเธอจึงใหอภัย ใหโอกาสและกลับไปกับเขาทุกครั้ง ซึ่งตัวเอื้องก็ยังโทษและมองวาตัวเองโงมาก
ที่ยอนกลับไปอยูกับเขาและตองเปนฝายถูกทํารายเชนเดิม
เอื้องเคยไปแจงความกับตํารวจในขอหาสามีทํารายรางกาย ดวยความหวังวาจะไดรับการ
ชวยเหลือคุมครองไดบาง แตก็ไดรับการปฏิเสธการแจงความ สรางความผิดหวังใหเธอเปนอยางยิ่ง
นอกจากที่ไมไดรับการปกปองคุมครองตามที่หวังไวแลว เมื่อเธอกลับไปบานเธอก็ยังถูกทําราย
หนักกวาเดิมพรอมกับจับขังไมใหออกไปไหนอีก เอื้องทั้งเสียความรูสึก ทั้งเสื่อมศรัทธา กับ
เจาหนาที่ตํารวจและกระบวนการยุติธรรมเปนอยางมาก และไมรูวาตอไปนี้จะพึ่งพาใครที่ไหนได
จะบอกเลาปญหาใหแมที่อยูตางจังหวัดรับทราบก็ไมกลาเพราะกลัววาทานจะเปนหวงเปนกังวล
เอื้องยังอยูในความสัมพันธนี้ดวยความอดทนตอความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ความรักที่เคยมี
มากถูกบั่นทอนลงโดยมีความเกลียดเขามาทดแทน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกเขาทํารายรางกาย
ดวยการทุบตีอยางหนักดวยความกลัวและทนตอความเจ็บปวดไมไหว จึงไดวิ่งหนีออกมาโดยมีคน
รักวิ่งตามขณะที่เธอกําลังจะขึ้นรถแท็กซี่ ก็กระชากตัวออกมาและใชมีดคัตเตอรกรีดบริเวณศีรษะ
จนเปนบาดแผลฉกรรจในเวลานั้นเธอไมรูสึกวาเจ็บ รูแตวามีเลือดไหลออกมาจากศีรษะเปนอยาง
มากแลวก็หมดสติไป เขาไดนําตัวเธอไปสงที่โรงพยาบาลและหลบหนีไป
จากการทํารายในครั้งนี้ถือเปนจุดจบความสัมพันธระหวางเขาและเธออยางเด็ดขาด เอื้อง
ไมเคยคิดมากอนวาคนรักจะโหดรายถึงขั้นจะลงมือฆาเธอไดและอางคําถามวา “ เขายังมีความ
เปนคนอยูอีกหรือเปลา” ทั้งๆที่ผานมาก็ทําแตสิ่งที่ดีๆใหกับเขาตลอด ดังนั้นคัตเตอรที่กรีดลงบน
ศีรษะก็ถือวาเปนการตัดขาดความรัก ความผูกพัน และความรูสึกตางๆที่มีตอกัน เธอมองวาในเมื่อ
พยายามทําดีทุกอยางแลวไมไดดีก็ตองปลอยไป จบกันไป ไมตองยุงเกี่ยวกันอีกเลย และเธอ
ตองการใหผูชายไดสํานึก รับผิดชอบ ในสิ่งที่เขาลงมือทําใหคนอื่นตองเจ็บปวดอยางแสนสาหัส
เอื้องจึงแจงความดําเนินคดีตามกฎหมายและจะเดินหนาเอาเรื่องใหเขาใหถึงที่สุด สวนตัวเอื้องเอง
หลังจากพักฟนรักษาอาการบาดเจ็บแลวไดปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห และเขามาพักเยียวยา
รักษาจิตใจของตนในบานพักฉุกเฉิน
เอื้องเกือบจะจบชีวิตลง แตเธอก็ฟนตัวขึ้นมาได การมีสติอีกครั้งทําใหไดระลึกถึงคนที่เธอ
รักและรักเธออยางแทจริงนั้นคือแมและนองสาว เมื่อคิดไดเชนนั้นจึงเกิดความตระหนักในคุณคา
ชีวิตของตนเองที่จะตองดูแลรักษาและยืนอยูตอไป เพราะการไดมีชีวิตอยูไมไดมีความหมายเพื่อ
ตัวเองเทานั้นแตยังมีคุณคาและมีความสําคัญตอคนอื่นๆอีกหลายคน ไมควรจะเสี่ยงเอาชีวิตมาทิ้ง
กับคนที่ไมเห็นคุณคาและย่ํายีกับชีวิตของเธออีก
ในชวงที่อยูบานพักฉุกเฉินเอื้องไดรับคําปรึกษาในเรื่องตางๆกับเจาหนาที่ พูดคุยแบงปน
ประสบการณกับผูหญิงคนอื่นๆ รวมทั้งทํากิจกรรมเย็บปก สิ่งเหลานี้ไดชวยมีมุมมองในการมอง
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โลกที่กวาง และดานบวกมากขึ้น ยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหเปนบทเรียนสอนตนเองใน
วันขางหนา เมื่อเธอไดพักฟนเติมพลังทั้งรางกายและจิตใจจนพรอมที่จะออกไปใชชีวิตขางนอกได
แลว ก็จะออกไปหางานทําและใสใจดูแลแม และนองใหมากขึ้น
กอย
กอยอายุ 37 ปไมไดประกอบอาชีพใดที่ชัดเจน มีภูมิลําเนาเดิมอยูที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานะทางบานคอนขางดี เมื่อมาอยูกรุงเทพไดแตงงานกับสามีชาวตางชาติ
และมีลูกดวยกัน 1 คน มีฐานะทางครอบครัวคอนขางดีมาก ใชชีวิตอยูอยางหรูหรา ใชจายอยาง
ฟุมเฟอย ชีวิตของเธอในชวงนี้เต็มไปดวยความสุขสบาย มีเกียรติมีหนามีตาในสังคม แตดวย
ความที่ชอบเที่ยวกลางคืนเปนประจํา จึงไดไปรูจักกับผูชายคนหนึ่งที่เปนนักรองอยูในผับที่เที่ยวอยู
เปนประจํา จากความไมระมัดระวังตัวดวยอาการมึนเมาสุรา กอยไดไปมีความสัมพันธกับผูชาย
คนนี้ หลังจากเหตุการณนี้เกิดขึ้นเธอก็ยังคงกลับไปอยูกับสามีตามเดิมดวยความหวังวาเรื่องราว
ทุกอยางจะจบ แตทุกอยางไมไดเปนเชนนั้นชายคนนี้ไดนําเรื่องความสัมพันธระหวางเธอกับเขาไป
บอกเลาใหคนอื่นๆรับรู จนทําใหสามีของเธอไดรับทราบเรื่อง และเลิกรากันในที่สุด
กอยอยูรวมกับผูชายคนที่เธอมีความสัมพันธดวยฉันสามีภรรยา ขณะที่มาอยูกับเขาก็ถูก
ทํารายตั้งแตชวงแรก ดวยการตบตี เมื่ออยูรวมกันมาได 2 เดือนเธอไดตั้งครรภ และยังถูกเขาทํา
รายรางกาย กอยไมสามารถที่จะทนอยูตอไปไดจึงหนีไปอยูกับนองชาย แตดวยความที่ตั้งครรภ
ไมสามารถประกอบอาชีพหารายได ตัวเธอจึงตกเปนภาระของนองชาย ดังนั้นจึงรูสึกเกรงใจ และก็
ตองกลับมาอยูกับสามีอีก เนื่องจากไมรูวาจะไปอยูที่ไหน ประกอบกับชวงที่กลับมาผูชายไดกลาว
คําขอโทษ แสดงความสํานึกผิด ใหสัญญาวาจะประพฤติตัวใหมเปนคนดีจะไมใชความรุนแรงอีก
แสดงออกตอเธอดวยทาทางที่สุภาพ กอยจึงเชื่อมั่นในการแสดงออกเหลานั้นคาดหวังวาชีวิตความ
เปนอยูจะดีขึ้น และเมื่อคลอดลูกแลวก็จะชวยกันทํามาหากินสรางครอบครัวที่ดีดวยกัน
แตเมื่อกลับมาอยูไดไมกี่วันกอยก็ถูกทํารายอีก จนทนไมไหวและหนีไปคลอดลูกที่บานพอ
แมในตางจังหวัด แตเขาก็ตามไปพบพรอมกับขมขูเธอใหจดทะเบียนสมรสกับเขาและบังคับให
กลับมาอยูดวยกันตามเดิม จากนั้นชีวิตของเธอก็กลายเปนแมลูกออนที่ไมไดทํางานแตใชจายดวย
เงินและทรัพยสินที่ไดจากการแยกทางจากสามีคนเดิม ซึ่งมีมูลคารวมเปนเงินจํานวนมาก ประกอบ
กับถูกคนรักขมขูเอาเงินจํานวนนี้ไปใชอยางฟุมเฟอย ในเรื่องการดื่มสุราและเสพยาเสพติด หาก
ไมใหก็จะถูกทํารายอยางหนัก เธอกลาววา “จะใหเสียทั้งเงินแลวโดนตีหรือเสียแตเงินโดยไม
โดนตีละ” จึงจําเปนตองยอมใหเขาทุกครั้งไป จนในที่สุดก็หมดตัว จากชีวิตที่หรูหราสุขสบาย
เคยไดในสิ่งที่ตองการเสมอ มาสูความอับจนคนแคน ไมมีแมแตเงินที่จะไปซื้อหาปจจัยในการดํารง
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ชีพ และยังถูกบังคับใหไปขอยืมเงินกับญาติพี่นอง ซึ่งเธอยอมทําตามที่เขาสั่งทุกครั้งเนื่องจากกลัว
วาจะถูกทํารายอยางรุนแรง จากความหมดตัวกลายเปนการมีหนีสินลนพนตัว ตองนําสวนแบงเปน
มรดกที่ไดรับจากพอแมมาใชหนี้ใหกับญาติพี่นองของเธอ และหมดแหลงที่พึ่งทางการเงินไป
ชีวิตความเปนอยูที่อับจน จากสุขสบายอยางเปนที่สุด มีหนามีตาทางสังคมมีลูกนอง
จํานวนมาก กลับตองมาอยูอยางทุกขทรมานและถูกทํารายรางกายอยูเปนประจํา กอยเคยหนีไป
จากเขาหลายครั้งหลายหนแตสุดทายก็ถูกตามไปพบและกลับมาดวยความเชื่อตอทาทางการขอ
โทษที่วาเขาสํานึกผิดแลว หรือไมก็ถูกขมขูบังคับใหกลับมาตลอด หรือไมก็ดวยความที่เปนแมลูก
ออน ไมมีเงิน ไมมีที่ไป ไมสามารถพึ่งพาตัวเองไดจําเปนตองพึ่งพาเขา
ในชวงที่ถูกทํารายลักษณะการทํารายที่ไดรับนั้นคือการการทุบตีอยางรุนแรงทั้งดวย
รางกายและอาวุธ ผลจากการทํารายคืออาการฟกช้ํา บวม และบาดแผลฉกรรจ กอยไมเคยไดไป
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล เนื่องจากถูกขังไวในบานไมใหเธอออกไปไหน มีหลายครั้งที่เธอถูกทํา
รายอยางหนักและพยายามหนีจาการทํารายดวยการไปแจงความกับตํารวจที่เธอพบเห็น แตเธอก็
ไดรับการปฏิเสธการใหความชวยเหลือดวยทาทีที่ไมสนใจเพียงแคใหลงบันทึกประจําวันโดยที่ไมได
ลงโทษเขา กอยไมรูจะทําอยางไรตอไปจึงไดแตกลับบาน เมื่อไปถึงก็ตองถูกโดนทํารายหนัก
กวาเดิม โดยถือเปนการลงโทษที่หลบหนีหรือไปแจงความ ในชวงนั้นกอยจึงเสื่อมศรัทธา หมด
ความเชื่อถือในตัวตํารวจอยางมาก
ตลอดระยะเวลาในชวงที่อยูในความสัมพันธ กอยไดพยายามหาที่พึ่งพิงที่จะทําใหเธอไดไป
จากสามี จนในที่สุดไดพบกับแหลงที่ชวยเหลือเธอองคกรหนึ่ง ไดทํางาน และพักอาศัยอยูที่นี่กับลูก
โดยไมบอกสามีใหทราบ เธอมีความเปนอยูที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได แตไมนานเธอก็ไดไปพบกับคน
รักดวยความบังเอิญ และเขาขอโทษพรอมกับแสดงทาทีสํานึกผิด ดวยความใจออน เธอก็ยอมให
เขามาอยูกับเธอในองคกรนี้ ซึ่งเมื่อไดกลับมาอยูรวมกันไมนานเขาก็ลงมือทํารายตบตีเธออีก
ทรัพยสินเงินทองที่เธอหามาไดก็ถูกเขาขมขูและนําไปใชจนหมด เธอตองตกอยูในภาวะอับจน
หนทางอีกครั้ง
การกลับมาอยูดวยกันในครั้งนี้ กอยหมดความอดทน หมดความเชื่อถือ และไมสามารถทน
อยูในสภาพนี้ตอไปอีกไดแลว เธอจึงคิดหาหนทางหลบหนีจากเขาอยูตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง
สามีของเธอถูกตํารวจจับในขอหาเกี่ยวกับยาเสพติด เธอจึงไดหนีออกมาและไดเขามาขอความ
ชวยเหลือและพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉินซึ่งเปนที่ที่สามีไมสามารถเขามาคุกคามเธอได แตถึง
อยางไรเขาก็พยายามที่จะโทรศัพทมางองอนเพื่อใหเธอกลับไป แตในครั้งนี้เธอจะไมใจออน
หลงเชื่อ ไมกลับไปใชชีวิตอยูดวยความทุกขทรมานกับเขาอีก และจะไมมีโอกาสสําหรับผูชายคนนี้
อีกตอไป กอยไดเห็นแลววาหากกลับไปอยูกับเขาเธออาจจะไมมีชีวิตรอด หรือเจ็บปวยเปนโรค
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ประสาทไป ไมคุมคาที่จะตองเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเชนนั้น เธอยังมีลูกที่จะตองดูแลและตองมีชีวิต
อยูตอไปเพื่อทําหนาที่ของแมที่ดีในวันขางหนา
ขณะที่อยูบานพักฉุกเฉินกอยไดรับการดูแลจิตใจโดยจิตแพทย เธอเรียนเสริมสวยในศูนย
ฝกอาชีพ วางแผนวาจะออกไปทํางานดานเสริมสวยเก็บเงินสรางเนื้อสรางตัวใหมีฐานะที่มั่นคง
เลี้ยงดูลูกและหาโอกาสที่จะพาลูกสาวคนโตมาอยูดวยกัน 3 คนแมลูก
มาลี
มาลีอายุ 39 ป ใชชิวิตอยูเพียงลําพังในกรุงเทพไมมีญาติพี่นอง กําพราพอแม ชวงเวลาที่
คนรักไดเขามาในชีวิตคือ ชวงเวลาที่เธอเจ็บปวยไมสบาย เขาไดเขามาดูแลเธอ ดวยลักษณะบุคลิก
ความเปนผูใหญ ประกอบกับที่เธอไมมีพอและตองการที่จะไดรับรักความอบอุนจากพอเสมอ จึง
รูสึกวาผูชายคนนี้ทําใหอบอุน ใหความรูสึกที่โหยหามานาน เธอประทับใจในตัวผูชายคนนี้เปน
อยางมาก และรักเขามาก ถึงแมรูอยูวาเขามีครอบครัวอยูแลวแตก็ยอมไปอยูกินกับสามีในฐานะ
ของภรรยานอย โดยไดจดทะเบียนสมรสกับสามี
ขณะที่เธออยูบานในฐานะของภรรยานอย เธอรูตัวดีวาเธอต่ําตอย และภรรยาหลวงไมชอบ
จึงพยายามทําหนาที่เปนภรรยาที่ดี ดูแลสามี ภรรยาหลวงและคนอื่นๆในครอบครัว ชวยทํางาน
บางเปนครั้งคราว ในชวงเวลานี้เอง มาลีไดมารับรูวาสามีเสพยาเสพติด ซึ่งไมเคยรูมากอน แตก็
ไมไดตอวาหรือคัดคานใดๆ เนื่องจากเธอไดเขามาเปนภรรยาของเขาแลว จึงยอมรับไดหมดทุก
อยาง และก็ไมคิดวาพฤติกรรมนี้จะเปนปญหาตอเธอ
มาลีเปนแมบานอยูกับบานไมไดทํางานเนื่องจากสามีไมตองการใหทํา จึงถูกจับผิด และ
ถูกกลาวหาจากภรรยาหลวงวามีความประพฤติที่ไมดี ไมทํามาหากิน มีความประพฤติที่กาวราว
ประกอบความที่ไมสบายเจ็บปวยบอยจึงสรางความรําคาญใหกับสามีของเธอจนในที่สุดก็เปน
ตนเหตุที่ทําใหเขาเกิดความไมพึงพอใจและลงมือทํารายรางกายเธอบอยครั้ง รูปแบบการทําราย
คือการทุบตีดวยมือและดวยวัตถุ บาดแผลที่เกิดขึ้นบางครั้งก็รุนแรง จนเธอตองไปรักษาที่
โรงพยาบาล หรือบางครั้งหากเล็กนอยก็จะปฐมพยาบาลดวยตนเอง
การทํารายที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่มาลีไมคาดคิดมากอน เพราะสามีเคยบอกวาเขาไมชอบทําราย
ผูหญิง มาลีจึงมักจะโทษตนเองเสมอวาไดทําอะไรผิดไปหรือเปลา ทําอะไรที่ทําใหสามีไมพอใจ
และอาจจะไมรูตัว จึงหาทางที่จะสรางความพึงพอใจใหกับสามีและภรรยาหลวงดวยการออกไป
ทํางานนอกบาน เพื่อที่เธอจะไมเปนภาระของสามีมากเกินไป แตก็ถูกไประรานคอยจับผิดในที่
ทํางานอยูเปนประจํา สรางความอับอายตอเพื่อนรวมงานเปนอยางมาก ในที่สุดก็ตองลาออกมา
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จากที่ทํางานกลับมาเปนแมบานเชนเดิม ซึ่งก็ไมไดชวยใหสถานการณดีขึ้น เขายังคอยหาเรื่องอยู
เสมอ จนตัวเธอเองก็ไมเขาใจวาไปทําอะไรหนักหนาถึงตองมีเรื่องใหทํารายกันไดตลอดเวลา
เมื่ออยูรวมกันไดประมาณ ปกวามาลีไดตั้งครรภ เมื่อมีลูกเธอคิดวาลูกที่เกิดขึ้นมานั้นจะ
ชวยใหเขาลดความรุนแรงไมทํารายเธอ คิดวาเขาจะเห็นแกลูกบาง แตความจริงก็ไมเปนเชนนั้น
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังคงดําเนินตอไป แนวโนมของความรุนแรงไดเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นพยายาม
ที่จะใชอาวุธทําราย จนมาลีตองเขาไปขอความชวยเหลือกับพี่สาว และแมของสามีที่อยูบานขางๆ
ซึ่งก็ชวยหามปรามไมใหเกิดการทํารายที่รุนแรงในครั้งนี้ได แตก็ไมใชการแกปญหาในระยะยาว
มาลียังคงถูกทํารายในครั้งอื่นอีกเรื่อยมา มาลีมีความตองการออกไปจากความสัมพันธที่รุนแรงนี้
เปนอยางมาก แตก็ทําไมไดเพราะลูก ที่ทนอยูกับผูชายคนนี้ตอเพราะวามาลีไมตองการใหลูกเปน
กําพราใครคนใดคนหนึ่งไป เหมือนกับตัวเธอซึ่งเขาใจถึงความทุกขจากการอยูอยางไมมีพอแมเปน
อยางดี จึงไมอยากใหลูกตองมาเปนเชนนั้น แมวาจะถูกทํารายมีความทุกขมากเทาใดก็ตาม มาลี
เฝาบอกกับตัวเองวาที่ทนอยูตอไปก็เพื่อลูกเทานั้น
ครั้งสุดทายที่ถูกทําราย มาลีถูกตีดวยแทงเหล็กเปนผลใหเลือดออกกระเพาะปสสาวะ เธอ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล และไดรับคําบอกกลาวจากพยาบาลที่รักษาดวยกันเปนประจํา แนะนํา
ใหเลิกกับสามีซึ่งมาลีก็ใหเหตุผลของการทนอยูแกพยาบาลคนนั้น และเธอก็ไดรับคําบอกกลาว
กลับมาวา “ลูกคุณแคคนเดียวคนอื่นลูกเคาเปนโหลเคาเจอเหตุการณอยางนี้ถึงจะไมหนัก
เทาคุณเคายังไมทนเลยนะ แตคุณลูกแคคนเดียวแลวก็ลูกชาย คุณคิดเองแลวกันคุณโต
แลว” มาลีจึงไดคิดทบทวนและตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธอยางเด็ดขาด ไมคิดที่จะกลับไป
ใชชีวิตอยูรวมกับสามีอีกตอไป โดยที่เธอไมไดบอกแกสามีหรือคนในบานและใหลูกไดอยูกับผูชาย
และหวังวาดวยความเปนพอเขาจะดูแลลูกเธออยางดี
หลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาล เมื่อไมกลับบานมาลีก็ไมรูวาจะไปไหน นั่งอยูปายหยุด
รถโดยสารประจําทางซื้อนิตยสารฉบับหนึ่งที่เธอไมเคยคิดที่จะซื้อมาอาน และก็ไดรูจักกับบานพัก
ฉุกเฉิน ซึ่งเปนหนวยงานใหความชวยเหลือผูหญิงจากนิตยสารเลมนั้น เธอไดโทรศัพทติดตอ และ
เขามาพักพิงอยูที่นี่ในที่สุด
ระหวางที่อยูในบานพักฉุกเฉินนั้น สามีของเธอพยายามที่จะเขามาทําราย แตดวยระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีเขาจึงทําอะไรเธอไมได ในชวงเวลานี้เธอมีอิสระสามารถทําในสิ่งที่อยาก
ทําโดยที่ไมตองแครความรูสึกใคร หรือหวาดระแวงวาจะทําใหใครไมพอใจ มาลีไดรับการดูแล
คําปรึกษาแนะนําเรื่องตางๆจากเจาหนาที่ ไดฝกอาชีพดวยการเรียนเสริมสวย ซึ่งกําลังขอทุนเพื่อ
ออกไปเรียนเพิ่มเติม โดยวางแผนวาในอนาคตเธอจะออกไปทํางานเสริมสวยเก็บเงิน แลวเปดราน
เสริมสวยเปนของตัวเอง และหวังวาในเวลานั้นลูกจะไดมาอยูดวยกัน
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ดาว

ดาวเปนเด็กวัยรุนอายุ 19 ป มิภูมิลําเนาอยูที่ภาคตะวันออก เขามาอยูในกรุงเทพกับแม
เลี้ยงและพี่สาวตั้งแตอายุไดประมาณ 8-9 ขวบ โดยที่พอสาบสูญไปไมรูวาอยูที่ไหน มีพี่สาวและแม
เลี้ยงเปนผูดูแลเลี้ยงดูมาตลอด ดาวรักความสนุกสนาน ไมสนใจในเรื่องการศึกษาเลาเรียน เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชชีวิตดวยการเที่ยวเลนกับเพื่อนตามประสาเด็กวัยรุน ไมไดทํางานเปน
หลักแหลง จากการเที่ยวเลนกับเพื่อนทําใหไดรูจักกับผูชายคนหนึ่งที่มีความสุภาพออนโยน มี
หนาที่การงานที่ดี จึงเกิดความประทับใจ และคบหาดูใจกับเขา ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
และไดไปใชชีวิตคูรวมกันที่บานของผูชาย การเขาไปใชชีวิตรวมกับผูชายคนนี้ แมและพี่สาวไมเห็น
ดวยเปนอยางยิ่ง พยายามพูดจาหามปรามเธอ และใหขอมูลวาผูชายคนนี้เปนคนไมดีจะทําใหไม
มีความสุขในอนาคต แตเธอก็ไมเคยเชื่อฟงคําพูดของคนทั้งสอง ดื้อรั้นที่จะไปอยูกับเขาในที่สุด
เมื่อเธอตัดสินใจเชนนี้พี่สาวและแมของเธอจึงไมขัดขวางอีกตอไป
โดยในชวงแรกของการอยูรวมกันนั้นชีวิตคูราบรื่นและมีความสุข แตเมื่ออยูรวมกันมาใน
ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 1 เดือน คนรักของเธอมีพฤติกรรมดื่มสุรา และมีกริยากาวราวดวยการใช
วาจาที่ไมสุภาพ หยาบคายตอวาเธอเวลาที่เมา หรือเกิดความไมพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่
ดาวไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง เธอจึงพยายามที่จะไมออกไปพูดคุยพบปะกับใครมากนักเพื่อจะ
ไดไมสรางความขุนของหมองใจตอกัน ความกาวราวของเขายังคงมีมาอยางตอเนื่องแตยังเปนการ
กระทําที่ยอมรับไดอยูดาวจึงไมใสใจที่จะแกไขตอปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ทําใหยังคงอยูใน
ความสัมพันธลักษณะนี้ตอไป
จนกระทั่งวันหนึ่งคนรักของเธอเมาสุราอยางหนักไดลงมือทํารายดาว ดวยการจับโยนใส
ผนังบานพรอมกับจับหัวเธอโขกกับฝาผนัง เปนผลใหมีอาการฟกช้ําบริเวณศีรษะ และขา
เหตุการณในวันนี้ไดสรางความตกใจ ช็อคใหกับเธอเปนอยางมากเนื่องจากไมเคยคาดคิดวาเขาจะ
ทํารายเธอขนาดนี้ ซึ่งถึงแมวาอาการบาดเจ็บทางรางกายจะไมรุนแรงแตมันก็ไดเขามาสราง
บาดแผล สรางความกระทบกระเทือนตอจิตใจเปนอยางมาก เธอโกรธแคนอยากจะเอาคืนแตก็ทํา
ไมได เธอนิ่งเฉยเพื่อคิดแกไขตอสถานการณที่เกิดขึ้นอยูพักหนึ่ง ในชวงเวลานี้ไดคิดทบทวน
เรื่องราวความสัมพันธระหวางเขาและเธอตลอดระยะเวลาที่ผานมา มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่รุนแรงมากขึ้น และเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็โหดรายมากสําหรับเธอ เปนพฤติกรรมที่ไม
สามารถยอมรับได และคิดวาหากมีการกระทําเชนนี้ในครั้งแรกก็จะมีครั้งตอๆไป เมื่อไดคิดจึง
ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธกับเขาในทันที่ โดยในขณะเขาหลับจากฤทธิ์สุราจึงไดหลบหนี
ออกมาอยูที่บานแม
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หลังจากที่ไดออกมาจากเขาแลวดาวก็ตัดสินใจอยางแนวแนวาจะไมกลับไปอยูกับเขาอีก
และไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล จากการรักษาทําใหเธอไดรูวาเธอติดเชื้อ HIV จากเขา
ทําใหเธอรูสึกชอคและตกใจเปนอยางมากอีกครั้ง เมื่อคนในครอบครัวรับรูเรื่องนี้ ความโกรธแคน
ตอผูชายก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พี่ชายของเธอพยายามที่จะแจงความเพื่อแกแคน แตดาวไมตองการเชนนั้น
เพราะกลัววาเรื่องที่เธอไดรับเชื้อจะถูกเผยแพรและสรางความอับอาย เธอตองการใหเรื่องราว
ระหวางเขาจบสิ้นลงอยางเด็ดขาด อยางเงียบที่สุด ไมตองการพบเจอยุงเกี่ยวและนึกถึงอีกตอไป
ซึ่งในชวงนี้ผูชายก็ไดพยายามที่จะโทรมางองอน แตก็ถูกปฏิเสธที่จะพูดคุย และปฏิเสธที่จะให
โอกาสเขาอีกตอไป
ดาวรูสึกผิดตอแมมากที่เตือนเธอแลว แตก็ยังดื้อรั้นไมรับฟง ตองมาเสียใจทอแทผิดหวัง
ตอเรื่องราวที่เกิดขึ้น และทายที่สุดถึงแมวาแมจะโศกเศรากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากแคไหน แมก็
เปนคนที่ดูแลเธอในชวงเวลาแหงความยากลําบากนี้ นอกจากนี้เธอจึงโทษและสมน้ําหนาตัวเองที่
โงหลงไปเลือกใชชีวิตอยูกับคนที่ไมดี ที่ไมเพียงแตสรางความทุกขใหแกเธอเทานั้นยังสรางความ
ทุกขใหคนอื่นๆในครอบครัวอีกดวย
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแมและพี่สาวเปนหวงดาวมากมาก พวกเขากลัววาเธอจะเครียดมาก
เกินไป จึงหาวิธีการที่จะทําใหเธอไดผอนคลาย โดยการพามาอยู ที่บานพักฉุกเฉิน ดวยหวังวา
สถานที่แหงนี้จะชวยเยียวยารักษาสภาพจิตใจที่บอบช้ําของเธอได ขณะที่อยูบานพักฉุกเฉินดาวได
พบปะพูดคุยกับเจาหนาที่ เพื่อนๆ พี่ๆ ที่อยูในบาน ชวยใหทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีกําลังใจ
มองโลกในแงบวกมากขึ้น และคิดเริ่มตนชีวิตใหมดวยการทําสิ่งที่ดีเพื่อคนที่เธอรัก โดยเธอได
วางแผนในอนาคตวาจะศึกษาเลาเรียนตอใหถึงระดับปริญญาตรีเพื่อใหแมและพี่สาวเกิดความ
ภาคภูมิใจ
มน

มนอายุ 33 ป จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูชนเผาหนึ่งของทางภาคเหนือ ซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่วาหากผูหญิงที่ไมไดเรียนตอจะตองแตงงานออกเรือน จึงแตงงานกับสามีตั้งแตอายุ 16
ป ดวยเหตุผลที่วาผูชายคนนี้เปนคนสุภาพออนหวาน พูดจาไพเราะหนาตาดี หลังจากที่ไดแตงงาน
กับเขาแลว เธอและเขาไดเขามาขายอาหารในกรุงเทพ ทั้งสองคนชวยกันทํามาหากิน และมีลูก
ดวยกัน 3 คน รายไดจากการคาขายของเธอนั้นคอนขางดี ความเปนอยูในครอบครัวของเธอจึงไม
ลําบาก
ในระหวางที่อยูในความสัมพันธหลังจากแตงงานอยูดวยกันประมาณ 1 อาทิตย สามีของ
เธอไดเริ่มแสดงกริยาอาการกาวราวดวยการใชคําพูด และเปนเชนนี้ตอมาเรื่อยๆ เมื่อเธออยูตอ
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หนาเพื่อนฝูงสามีของเธอก็จะแสดงกริยาไมสุภาพตอเธอดวยการใชถอยคําที่หยาบคายตอเธอ ดัง
คําพูดของเธอที่วา “ชอบตะคอกใสเราเวลาพาเพื่อนฝูง เวลาที่ทําอะไรที่เคาไมชอบเคาก็
เคาชอบเรียกเราวาเหมือนตัวอะไรซักอยางที่นารังเกียจ” ซึ่งเธอไมชอบใจเปนอยางมาก แตก็
ไมตอวาหรือตอบโตแตอยางใด นอกจากนี้เขายังไมยอมรับการแสดงออกทางความคิดของเธอ ดู
ถูกความคิดของเธอวาเปนความคิดที่ไมไดเรื่อง ซึ่งเธอพูดวา “พูดเวลาปรึกษากันอยางนี้ ไมเกิน
3 คําทะเลาะกันแลว หาวาเรางี้เงา” คําพูดตอวาดูถูกไมใหเกียรติตางๆนานาที่มนไดรับไดสราง
ความนอยเนื้อต่ําใจยิ่งนัก แตเธอก็ไมรูจะทําอยางไร ไดแตนิ่งเฉย
สามีของมนเปนคนเจาชู นอกใจไปมีสัมพันธกับผูหญิงอื่นเปนประจํา เหตุการณเชนนี้ได
สรางความเจ็บปวดใหเธออยางมากมายแตก็ไมสามารถทําอะไรไดเชนกัน การทํารายเริ่มเกิดขึ้น
เมื่อผูชายไปมีความสัมพันธกับผูหญิงคนหนึ่ง และรวมกันกลาวหาวาเธอไปมีสัมพันธกับผูชายคน
อื่น เขาเชื่อตอถอยคํากลาวหาเหลานี้ แลวจึงหันมาทํารายเธอเพื่อลงโทษ รวมถึงการคอยจอง
จับผิดเธออยูตลอดเวลาไมวาเธอจะทําอะไรก็ตาม ตั้งแตเกิดเหตุการณนี้ขึ้นมนก็จะถูกทํารายเปน
ประจํา
จากความคิดของสามีที่วา มนมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากเดิมเนื่องจากไปมีคนอื่น
ดังนั้นไมวาเธอจะทําอะไรก็เปนความผิดในสายตาของเขาไปหมด เธอจึงพยายามที่จะโตเถียงเพื่อ
ปฏิเสธวาไมไดเปนอยางที่ถูกกลาวหาแตการโตเถียงยิ่งทําใหเธอถูกทํารายรางกายหนักขึ้น
มนใชชีวิตอยูในความสัมพันธนี้ดวยความอดทน พยายามทําหนาที่ของภรรยาที่ดีที่สุด ใน
แตละวันเธอตองออกไปทํางานตั้งแตเชา หลังจากเลิกงานก็ตองมาเผชิญกับสถานการณความ
รุนแรงที่บานอีก ในบางวันที่ถูกทํารายมีหนาตาที่บวมบอบช้ํา แตก็ตองออกไปทํางานขายของดวย
ความอายผูคนที่พบเห็น ตองนํากอเอี๊ยะมาปดบังบาดแผลเอาไว และหาขออางบอกกับคนอื่นวา
ประสบอุบัติเหตุอะไรสักอยาง
มนรูสึกเหนื่อยและทรมานกับการใชชีวิตแบบนี้มาก เธออยากจะหนีหายไปอยูที่อื่น ที่ที่ไม
มีเขา แตก็ทําไมได เนื่องจากเธอแตงงานอยูกินกับเขามานาน เขาเปนผูชายคนแรกและคนเดียวที่
เธอรัก ความผูกพันที่มีตอผูชายจึงมีมาก และที่สําคัญที่สุดคือมนทนอยูเพื่อลูก เธอตองการอยูดูแล
ลูก ตามประเพณีบานเกิดหากสามีภรรยาแยกทางกันลูกจะตองอยูกับพอ เธอจึงยอมรับไมไดหาก
วาเลิกกับสามีแลวลูกจะไมไดอยูกับเธอ มนจึงพยายามหาทางออกดวยการปรึกษากับพอแม แต
พอกับแมของเธอก็ไดแตบอกใหเธอ อดทน อดทน ตอไปเพียงเทานั้น เธอจึงไมรูวาจะตองทํา
อยางไรไดแตกมหนากมตารองรับพฤติกรรมของสามีตอไป
วันหนึ่งเธอโดนทุบตีและไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไดรับคําแนะนําจากนักสังคมสงเคราะห
ในโรงพยาบาลใหเธอเขามาขอความชวยเหลือ พรอมกับการพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน เธอไดชั่ง
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ใจวาควรจะทําเชนไร ระหวางจะกลับไปอยูกับสามีเชนเดิม หรือออกมาจากเขา ดวยความที่เธอ
เห็นวาลูก 2 คนแรกของเธอโตพอที่จะดูแลตัวเองไดแลว จึงไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองทนอยูอีก
ตอไปในที่สุดเธอก็ตัดสินใจวาจะไมกลับบาน มนและลูกคนเล็กไดพากันเขามาพักพิงอยูในบานพัก
ฉุกเฉิน และบอกกับลูกคนโตวาจะไมกลับไปหาพอของเธออีกแลว
ในขณะที่เขามาพักในบานพักฉุกเฉินมนรูสึกถึงความเปนอิสระโลงใจ เนื่องจากไมตองมา
วิตกกังวลกับการแกไขปญหาสถานการณในครอบครัว เธอไดรับคําปรึกษาตางๆจากเจาหนาที่
ทํางานฝมือประเภทเย็บปก การมาอยูในบานพักฉุกเฉินครั้งนี้ถือวาไดผอนคลายจากชีวิตที่เหน็ด
เหนื่อยทรมานมานาน และเมื่อไดเติมพลังในการดําเนินชีวิตตอไปในวันขางหนาแลว เธอก็วางแผน
ในอนาคตตอไปวา เมื่อออกไปจากที่นี้เธอจะทํามาหากินโดยการขายกับขาวเชนเดิม พรอมกับดูแล
ลูกคนเล็กตอไป
วันเพ็ญ
วันเพ็ญอายุ 28 ป เปนพนักงานในบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง ไดพบกับคนรักจากการทํางาน
ดวยความสุภาพออนโยน เปนคนดีคอยดูแลเอาใจใสเธอหลังจากคบหากันไดประมาณ 1 ป เธอก็
ตัดสินใจมาใชชีวิตคูอยูรวมกับเขาโดยไมไดจดทะเบียนสมรส ชวงเวลาที่อยูรวมกันมาในชวงแรก
เธอมีชีวิตคูคอนขางราบรื่นมีความสุข คนรักของเธอมีพฤติกรรมการดื่มสุราบาง แตก็ไมไดเปน
ปญหาสําหรับชีวิตคูของเธอ เขายังไมมีพฤติกรรมกาวราวใดๆกับเธอ แตเมื่อเธอตั้งครรภ
ความสัมพันธของทั้งสองเริ่มมีปญหา จากที่เคยมีความขัดแยงกันในเรื่องเล็กนอยๆ ในกรณีที่ความ
คิดเห็นไมตรงกันและตางฝายก็ตางเลือกที่จะเงียบ ไมไดมีการจัดการกับปญหาอยางชัดเจน
เรื่องราวความขัดแยงกันเหลานี้ คอยๆเพิ่มพูนมากขึ้น ประกอบกับการดื่มสุราของคนรักที่มี
ปริมาณมากขึ้น และในขณะที่เขามีอาการมึนเมา ก็มักจะหาเรื่องเธอโดยนําเรื่องที่เคยทะเลาะกัน
แลวยังไมไดสะสางนั้น มาชวนเธอทะเลาะดวยทาทางที่กาวราว เธอพยายามที่จะหลบเลี่ยงการ
พูดคุยในขณะที่เขามีอาการมึนเมา แตเขาก็มักจะตามรังควานเธออยูเสมอ จนทําใหเกิดการตบตี
กันบางในบางครั้ง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับวันเพ็ญเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิดมากอนวาจะเกิดเหตุการณเชนนี้ใน
ครอบครัว เธอเคยคิดวาครอบครัวที่สรางขึ้นจะเปนครอบครัวครัวที่สมบูรณอยูดวยกันพรอมหนา
พรอมตา และมีความสุข เมื่อมีความขัดแยงขึ้นในครอบครัวตัวเธอจึงพยายามที่จะแกไขดวยการ
พูดคุยกับผูชายบอยครั้ง ซึ่งการพูดคุยในแตละครั้งนอกจากจะเปนการจัดการปญหาที่คางคากัน
แลวยังเปนการขอรองใหเขาเลิกพฤติกรรมการดื่มสุรา แตก็ไมประสบผลสําเร็จ เขาก็ยังคงมี
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พฤติกรรมเชนเดิม จนเธอเบื่อหนายที่จะเจรจากันอีกตอไป ทุกครั้งที่เกิดปญหาความขัดแยง การ
ทะเลาะตบตีกันวันเพ็ญก็เลือกที่จะเงียบดีกวา
ปญหาที่ยังไมไดรับการแก จากเรื่องเล็กๆนอยๆรวมกันหลายเรื่องก็กลายมาเปนปญหา
ใหญนําไปสูการทะเลาะที่รุนแรงมากขึ้น มีการลงไมลงมือบอยครั้งขึ้น เหตุการณเหลานี้ไดบั่นทอน
ความรูสึกรักที่มี โดยมีความรูสึกโกรธแคน เกลียดชังเขามาแทนที่ ซึ่งเธอก็ไมอยากใหเกิด
ความรูสึกแบบนี้กับคนที่เธอรัก เธอกลาววา “คือเพราะเรารักเคา แตเหมือนเคาทําแบบนี้ทํา
ใหเราโกรธทําใหเราเกลียด แตความรักเคายังอยู ความรักมันมีอยูเต็มก็เลยพยายามทํา
ใจใหมันหายไป” เธอยังคงตองการรักษาความรูสึกที่ดีๆ ตองการรักษาความรักที่เธอมีตอเขา ซึ่ง
เปนผูชายในอุดมคติของเธอ ในชวงเวลาที่เกิดปญหาวันเพ็ญก็จะนึกถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทําใหเธอ
เพื่อประคับประคองความรูสึกและความสัมพันธตอไป
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไมไดเกิดกับวันเพ็ญเทานั้น ในเวลาที่เกิดความขัดแยงเขาพยายามหา
วิธีการที่จะทําใหเธอรูสึกเจ็บปวดมากขึ้นดวยการขมขูวาจะทํารายลูกที่เธอรักที่สุด และทวีความ
รุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจะเอาชีวิต ดวยความเปนหวงความปลอดภัยของตัวเองและลูก และความ
โกรธเคืองจากการทะเลาะเบาะแวงที่เพิ่มมากขึ้น จนเธอกลัววาอารมณที่รุนแรงนี้จะสงผล ใหเธอ
กับเขาฆากันตายไดในซักวันหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธนี้ และอยางนอยการ
แยกทางกันในครั้งนี้ก็ยังทําใหวันเพ็ญหลงเหลือความรูสึกดีๆกับเขาอยูบาง
หลังจากแยกทางออกมาแลววันเพ็ญลาออกจากงาน ใชเงินที่เคยเก็บไวเชาอพารทเมนตอยู
กับลูก ทํางานเล็กๆนอยๆ ซึ่งในระหวางนี้เธอขอคําปรึกษาในเรื่องการเลี้ยงดูลูกกับมูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว จนกระทั่งระยะเวลาผานไป 3-4 เดือน เงินสําหรับคาใชจายเริ่มที่จะหมด จึงขอ
คําปรึกษาจากมูลนิธิเครือขายครอบครัววาจะทําอยางไร และไดรับคําแนะนําใหมาพักอยูที่บานพัก
ฉุกเฉิน
เมื่อมาอยูบานพักฉุกเฉินในขณะนี้เปนชวงเวลาที่วันเพ็ญกําลังปรับตัว กับการใชชีวิตที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยมีความเปนอยูแบบเปนสวนตัว มีขาวของเครื่องใชอํานวยความสะดวก
อยางครบครัน ตองมาอยูในที่ที่เปนสวนรวมไมมีความเพียบพรอมสะดวกสบายอยางที่เคยเปน ซึ่ง
เธอตองเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปนอยางมาก จึงพยายามที่จะทําใจยอมรับกับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น พยายามอยูรวมกับคนในบานพักใหไดดวยการพูดคุย เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
จากกิจกรรมที่ไดทําในบานพักฉุกเฉินในเรื่องของการสวดมนต นั่งสมาธิ ชวยใหวันเพ็ญ
รูสึกผอนคลาย และยอมรับกับสิ่งตางที่ผานมามากขึ้น ความโกรธ ความเกลียดที่รุนแรงไดลงลง
เมื่อตั้งหลักไดมีจิตใจที่เขมแข็ง ก็จะวางแผนวาจะทําอะไรตอไปในอนาคต โดยจะมีลูกเปนตัวแทน
ของคนที่เธอรัก และทุกอยางที่เธอจะทําตอไปก็จะทําเพื่อลูกคนนี้
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หนู

หนูอายุ 39 ป มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือ เขามารับจางทํางานในกรุงเทพ เชาบานอยูโดยที่
เธออยูชั้นบนและผูชายอยูชั้นลาง ในชวงเวลานั้นเธอไมสบาย และไมรูจักใคร ดวยความที่เขาเปน
คนตางจังหวัดเชนเดียวกัน ไมรูจักใครเหมือนกันจึงไดเขามาดูแลเธอ การแสดงความเขาอกเขาใจ
เห็นอกเห็นใจกอใหเกิดความสัมพันธระหวางกัน จนในที่สุดทั้งสองก็มาใชชีวิตคูฉันทสามีภรรยา
รวมกัน ชวยกันทํามาหากิน โดยหนูทํางานเปนนักรองในเวลากลางคืนและรับจางในเวลากลางวัน
สวนสามีก็ เปนพอครัวในรานอาหาร สองคนสามีภรรยาชวยกันสรางฐานะจนสามารถเปด
รานอาหารเปนของตัวเองได ซึ่งตอนนั้นลูกคนโตของเธอก็มีอายุไดประมาณ 8 ป
ดูเหมือนวาฐานะทางครอบครัวของจะดีขึ้น รานอาหารมีกิจการคอนขางรุงเรือง มีลูกคา
มากมาย แตในขณะเดียวกันพฤติกรรมของสามีกลับเลวรายลง เขาดื่มกินมากขึ้น ชอบเอาแตใจ
ตัวเอง แสดงพฤติกรรมกาวราวตอเธอเพื่อใหไดในสิ่งที่ตองการ และเวลาที่ไมพอใจหรือไมไดดั่งใจก็
จะลงมือทํารายภรรยาและลูก ไมวาจะเปนเรื่องเพียงเล็กนอยหรือเรื่องใหญโตก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นได
สรางความเจ็บช้ําและเสียใจตอหนูเปนอยางมาก ความเลวรายที่เกิดขึ้นในครอบครัวแยลงไป
เรื่อยๆนอกจากการเขาจะทํารายเธอแลว ยังใชจายฟุมเฟอยดวยการพาเพื่อนฝูงมาเที่ยวกินในราน
โดยที่ไมตองออกเงิน ไมชวยดูแลกิจการ จนกิจการรานอาหารตองปดตัวลงไปในที่สุด
หนูพยายามทําใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น และเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเธอจึงตองไปทํางานอยาง
หนักทั้งกลางวันและกลางคืน โดยตอนกลางวันเธอรับจางเปนแมบาน ตอนกลางคืนเธอก็ออกไป
ทํางานที่รานอาหารเปนแมครัว ทั้งหมดที่ทําก็เพื่อรับผิดชอบดูแลครอบครัว ลูกสองคน โดยสามี
ไมไดเขามารวมรับผิดชอบกับเธอเลยแมแตนิดเดียว นอกจากการทํางานอยางหนักแลวเธอยังตอง
ทําหนาที่ของภรรยาอยางดีที่สุด เปนแมบานแมศรีเรือนดูแลลูก และสามีเอาอกเอาใจเปนอยางดี
อยางไมใหมีขาดตกบกพรอง โดยหวังวาจะไมตองมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับสามีอีก แตเธอก็ยังถูก
กลาวหาจากสามีวามีพฤติกรรมที่ไมดี และยังคงถูกทํารายอยู การทํารายเริ่มมีความถี่มากขึ้นจาก
เดือนละไมกี่ครั้ง มาเปนอาทิตยละสามถึงสี่ครั้ง จนในที่สุดก็เกือบทุกวัน ตามแตเขานึกจะทําตอน
ไหนหรือวันไหน ดังคํากลาววา “สามรอยหกสิบหา วัน สิบวันที่มันไมตีเรา” หนูก็ไมรูวาจะทํา
อยางไร ไดแตเพียงทําหนาที่ของภรรยาที่ดีตอสามี แมที่ดีของลูกตอไป
หนูมีชีวิตที่ทุกขทรมานเปนอยางยิ่ง เธอเหน็ดเหนื่อยออนลาตอภาระหนาที่ที่ตองจัดการ
ดูแล และการทํารายที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน เธออยากอออกไปจากความสัมพันธนี้ แตก็ไมรูวาจะไป
ไหน จะอยูอยางไร เธอเคยออกไปอยูกับลูกแลวครั้งหนึ่งชีวิตสามแมลูกก็เกือบจะอดตาย จึงตองโซ
ซัดโซเซกลับมาอยูกับสามีและถูกทํารายเชนเดิม ชวงเวลาที่อยูดวยกันบางครั้งเธอก็มีความโกรธ
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แคนอยากจะฆาเขาใหตาย แตก็ทําไมได เพราะหวงลูกกลัวลูกจะไมมีคนดูแลหากเธอตองติดคุก
หนูจึงจําตองอยูดวยกับผูชายคนนี้ดวยความอดทนอยางที่สุด
บางครั้งที่มีอาการบาดเจ็บจากการถูกทําราย หนูก็ยังคงออกไปทํางานดวยความหนาชื่น
อกตรม ไมสามารถหยุดพักและหาทางออกใหกับชีวิตได จนกระทั่งวันหนึ่งสามีมีอาการมึนเมา
นอนหลับไป อยูๆก็ตื่นขึ้นมาดวยความโมโหไมพอใจ และเอามีดฟนหัวเธอโดยที่เธอเองยังไมทันตั้ง
ตัวเลยดวยซ้ํา ชวงเวลานั้นเธออยูบานกับลูกคนเล็ก หลังจากที่โดนทํารายอยางหนักในครั้งนี้ เขาก็
กักขังไมใหไปไหน เธอและลูกจึงหาจังหวะโอกาส และหลบหนีออกมาดวยการปนหลังคาบานและ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในขณะที่เธอหลบหนีออกมานั้นในใจเธอคิดวาการกระทําของเขาในวันนี้
มันมากเกินไปแลว และจะเปนจุดสิ้นสุดความสัมพันธระหวางเธอกับเขาอยางเด็ดขาด จะไมหวน
กลับไปทนอยูกับผูชายคนนี้ โดยใหเลือดที่ที่ไหลออกมาเต็มตัวเธอ เปนสิ่งชะลางเวรกรรมที่เคยมี
ตอกันมาชะลางความเกี่ยวของระหวางกัน ตอไปนี้จะไมมีวันกลับไปยุงเกี่ยวหรือไดพบไดเจอกันอีก
หลังจากที่เธอพักฟนที่โรงพยาบาล ไดปรึกษากับเจาหนาที่พยาบาลเพื่อหาที่พักพิง ซึ่งทาง
เจาหนาที่ไดติดตอกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และไดสงตัวหนูพรอมกับลูกมายังบานพักฉุกเฉิน หลังจาก
ไดพักรักษาเยียวยาจิตใจ จัดการเรื่องการศึกษาของลูกแลว เธอวางแผนในอนาคตตอไปวาเธอจะ
หางานทํา เลี้ยงตัวเองและลูกตอไปดวยความสามารถที่เธอมีอยูในตัว
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย แบง
ออกเปน 6 ประเด็นหลัก ไดแก
1. ความรูสึกที่ตองถูกทําราย
1.1 ไมคาดคิด-สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อถูกทําราย
1.2 กลัวและหวาดระแวง
1.3 อายไมอยากใหคนอื่นรับรู
1.4 เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตที่ยากลําบาก
1.5 นอยใจ
1.6 โกรธแคน
1.7 เกลียดชัง
1.8 ตองการสิ้นสุดความสัมพันธ
2. เหตุผลของการคงอยูในความสัมพันธ
2.1 รัก-เขาคือคนที่เธอรัก
2.2 คาดหวังวาผูชายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
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3.

4.

5.

6.

2.3 อดทนเพื่อลูก
2.4 โดดเดี่ยวหมดหนทางที่จะไป
ความรูสึกของการทนอยูในความสัมพันธ
3.1 โทษและสมน้ําหนาตัวเอง
3.2 อดทนตอความเจ็บปวดดวยทาทีนิ่งเฉย
3.3 ใชชีวิตอยูไปวันๆเหมือนกับตายทั้งเปน
จุดแตกหัก
4.1 หมดความเชื่อมั่นและความคาดหวังในตัวสามี
4.2 หมดความอดทน
ความรูสึกที่ตกคางจากการถูกทําราย
5.1 คิดวาที่ผานมาเปนเวรกรรมที่ตองชดใช
5.2 กลัวและระแวงวาจะเกิดเหตุการณเดิมอีก
5.3 ผิดหวังและเสียดายกับชีวิตครอบครัวที่ลมเหลว
5.4 เจ็บปวดตอชีวิตที่ตกต่ํา
จิตใจที่ไดรับการฟนพลัง
6.1 มีกําลังใจพรอมที่จะกาวตอไป
6.2 ตระหนักในคุณคาของตัวเอง
6.3 สรางบทเรียนใหตัวเองวาตอไปตองใชชีวิตอยางรอบคอบ

1. ความรูสึกที่ตองถูกทําราย
1.1 ไมคาดคิด – สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อถูกทําราย
ดาวและมน อยูกินกับคนรักตั้งแตตนเองยังอยูในชวงวัยรุน ดวยความรักตามประสาหนุม
สาว เนื่องจากเห็นวาผูชายคนนี้หนาตาดี ฐานะดี สุภาพออนโยน จึงใชเวลาไมนานในการตัดสินใจ
มาอยูกับเขา คาดวาเขาจะรักเธอไมทําใหเธอเสียใจ และจะสรางครอบครัวที่ดีมีความสุขรวมกันไป
ตลอดชีวิต แตแลวความจริงที่เกิดขึ้นไมไดเปนตามที่คิด หลังจากอยูรวมกันไดสองเดือนดาวถูกคน
รักทํารายเธอดวยการตบตีและกระชากศีรษะไปชนกับกําแพง สวนมนนั้นถูกคนรักใชความรุนแรง
หลังจากแตงงานกับเธอไดสองอาทิตย เหตุการณนี้ทําใหเธอตกใจ ช็อค ไมคิดวาผูชายคนที่เลือก
คนที่เห็นวาสุภาพออนโยนและไมมีลักษณะที่บงบอกวาชอบใชความรุนแรงจะทํารายเธอเชนนี้
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“ไมคาดคิดเลย ไมมีวี่แวว มันไมมีเกณฑมากอนเลยวาเคาจะทําเรา ไมรูเลยไมมี
วี่แววเลย” (ดาว)
“จากรูปรางหนาตาก็ดีพูดจาก็ดีอยางนี้คะ ก็ไมคิดวาเคาจะเปนแบบนี้ สุภาพสุภาพ
แคเปลือกมันไมใชความจริง เคาเลนไดตลอดทุกทาทีเคามี เคาเปนคนปากหวาน”
(มน)
กรณีของวันเพ็ญ เธอมาใชชีวิตรวมกับสามี ดวยความที่เขาเปนคนที่เธอรักอยางแทจริง เธอ
รูถึงพฤติกรรมการกินดื่มของเขา แตเธอก็ยอมรับได และเขาก็ไมเคยแสดงกริยากาวราวตอตัวเธอ
เลย เธอใชชีวิตคูอยางมีความสุขจนกระทั่งเธอเริ่มตั้งครรภ สามีของเธอไดเมาอาละวาดจนกระทั้ง
ทํารายเธอดวยการตบตี ซึ่งไมเคยคิดมากอนเลยวาชายผูเปนคนที่รักและใชชีวิตรวมกันอยางมี
ความสุขตลอดระยะเวลากวา 1 ป จะรุนแรงกับเธอได
“ก็พอทราบบางแตก็ไมคิดวาจะรุนแรงขนาดนี้ ก็รูวาเคาทานเหลาแตวาไมไดเปน
เยอะขนาดนี้” (วันเพ็ญ)
ในสวนกรณีของมาลีนั้นกอนที่เธอจะเขามาอยูบานของสามีในฐานะของภรรยานอย เธอไม
รูมากอนเลยวาสามีติดสารเสพติด แตเมื่อรูเรื่องนี้เธอก็ยอมรับได เพราะรักและเห็นวาเขาเปนคนดี
สุภาพออนโยน เปนผูใหญ ไมมีทางที่จะทํารายเธออยางแนนอนโดยมีถอยคํายืนยันวาเขาไมชอบ
ทํารายผูหญิง แตการทํารายที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นกับเธอเมื่อเธอเขามาอยูในบานของสามีไดไมนาน
“ไมคิดนะ ไมคิดนะวาเคาจะเปนอยางนี้ แตวาพอเริ่มอยูไปอยูมาก็เริ่มรูแลวละวาเคา
ติดสารเสพติดแตไมคิดวาเคาจะทํากับเรา เพราะวาเคาพูดกับเราเสมอวาเคาไมชอบ
ทํารายผูหญิง” (มาลี)
หลังจากเกิดเหตุการณไมคาดคิด ผูหญิงก็ยังคงนิ่งเฉยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ชวงเวลาที่เกิดความรุนแรงในทุกกรณีจะเปนชวงที่สามีเกิดอาการมึนเมาสุรา หรือเกิดอาการ
ประสาทหลอนจากการใชสารเสพติด จึงคิดวาเรื่องที่เกิดขึ้นคงจะไมมีความรุนแรงมากไปกวานี้
หากกลุมอาการเหลานี้ลดลงเขาคงกลับมาเปนคนปกติ เปนผูชายที่ดีเชนเดิม
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1.2 กลัวและหวาดระแวง
การทํารายที่ผูหญิงคิดวาจะยุติลง จะไมเกิดขึ้น แตเมื่อถูกทํารายในครั้งแรกแลว ก็มีครั้ง
ตอๆมาโดยที่บางครั้งผูหญิงก็ไมทันตั้งตัว ชีวิตความเปนอยูของพวกเธอจึงเต็มไปดวยความ
หวาดกลัวคนรัก ตองใชชีวิตอยูรวมกับเขาดวยความกลัว แมกระทั่งเวลาที่ไมมีการทํารายเกิดขึ้น
พวกเธอก็ยังกลัวสามีของตัวเอง
“พอเจอหนาเคาใจก็สั่นแลว บางทีก็ไมอยากคุย มันอยางเงี๊ยะอยูเปนไง ก็ถาม
คําตอบคํา” (ปทุม)
“มันก็มีชวงที่เขาอารมณดีรูสึกดีมันก็มี แตคนเรามันเคยโดนทุบตีอยางนี้มันก็ทําให
กลัว เหมือนเขาเดินมาขางหลังมันก็ทําใหแบบตกใจเลยกลัว” (เอื้อง)
“มันก็เริ่มรูสึกหลังๆเราเริ่มกลัวเคา กลัวกับอารมณของเคา บางทีเคาถือมีดบางก็มี
กรรไกรอยางนี้จะมาแทงเรา มันยิ่งทําใหเรากลัวเคาเราแบบวา ถาอยูตอไปนี่เรามี
สิทธิ์ตายไดนะนี่” (มาลี)
จากความเปนอยูที่ถูกสามีหาเรื่องทํารายไดตลอดเวลา ถึงแมวาเธอจะดําเนินชีวิต
ตามปกติแตเธอก็มักจะถูกจับผิดและยัดเยียดขอกลาวหาวาไปทําสิ่งไมดีไมงามเปนผลใหเธอถูก
ทํารายเปนประจํา ดังนั้นไมวาจะทําอะไรจะดําเนินกิจวัตรประจําวันอยางไร ก็ตองคอยระแวงสามี
จะหาเรื่องอะไรมาทํารายเธอ ชีวิตจึงดําเนินไปดวยความระแวงมีแตความเครียดไมสบายใจ
“อยูกับเคาแลวมันเครียด บางครั้งเราออกไปขางนอกก็คือระแวงละวามันจะเมา
กลับมาหาเรื่องแนเลย ลุกลี้ลุกลนละจะไมเปนสุขจะกังวลวามันจะกลับมาหาเรื่อง
แนๆเลย” (กอย)
“เราไปขายของ ขายของเสร็จกลับบานวันนี้สามีจะมีเรื่องอะไรอีก เจอแตสามีหาเรื่อง
แบบนี้เจออะไรหลายๆอยาง วันนี้เราตองเจออะไร หรือบางทีเคากลับบานดึกวันนี้เคา
จะหาเรื่องอะไรคือไมสบายใจไมมีความสุข” (มน)
ความเครียดความกดดันตางๆนานาไดเพิ่มมากขึ้นพวกเธอตองอยูดวยความอึดอัด
ระมัดระวังไมสามารถเปนอยูอยางอิสระทําตามความตองการของตัวเองไดอยางเต็มที่ แมกระทั้ง
จะบอกกลาวเรื่องราวใหคนอื่นไดรับรู หรือขอคําปรึกษาก็ทําไมไดดวยความอาย จึงไดแตเพียงเก็บ
ซอนเรื่องราวทั้งหมดเอาไวในใจ
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1.3 อายไมอยากใหคนอื่นรับรู
เมื่อเหตุการณรุนแรง การทํารายรางกายเกิดขึ้น ปทุม หนู ก็เลือกที่จะทําตัวเปนปกติ
แมกระทั่งพยายามจะไมโตเถียงเหมือนกับไมมีอะไรเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะ พวกเธอไมอยากใหผูคน
แถวนั้นรับรูเรื่องราวความขัดแยงในครอบครัว พวกเธอมองวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปนเรื่องเสียหาย เปน
เรื่องที่ไมดีไมงามของครอบครัว รูสึกอายหากคนภายนอกจะเขามารับรูเรื่องพวกนี้ กลัววาจะถูก
นําไปติฉินนินทา หรือบางคนอาจจะสมน้ําหนากับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงพยายามปดบัง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเทาที่จะทําได โดยไมบอกกลาวแกใคร
“เวลาทะเลาะกันพี่ก็ทําตัวเปนปกติ เพราะวาบางทีเราอายชาวบาน เราก็รูจักคน
ระแวกแถวนี้เยอะ เราแบบวาก็ผัวเมียทะเลาะกันตีกันอยางเนี๊ยะ เราก็อายเพื่อน”
(ปทุม)
“บางทีมันตีพี่พี่ก็เงียบ พี่ไมเถียงวามันผิดนะ ที่พี่ไมเถียงเพราะพี่ไมอยากใหชาวบาน
เคารับรู อายเคา แลวเวลาเราเจ็บแลวเราระบายใหใครฟงบางครั้งก็ เคาอาจจะ
สมน้ําหนาเพราะวาคนเราเห็นหนาไมเห็นใจใชไหม บางครั้งเคาอาจจะมองแบบ
สมน้ําหนา บางครั้งเคาอาจจะมองแบบสมเพชอยางนี้ บางครั้งอาจจะสงสารเรา เลย
ไมบอกใครดีกวา” (หนู)
ไมวาจะอับอายตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว และไมอยากใหคนภายนอกรับรูมาก
เทาใดก็ตาม ในกรณีของมนที่มีความจําเปนตองออกไปทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองคนใน
ครอบครัว ถึงจะมีบาดแผลจากการถูกทํารายแตเธอก็ตองไปทํางานและพบปะผูคนแถวนั้น ดวย
ความที่ตองการปกปดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอจึงตองพยายามทุกวิถีทางไมวาจะจะเปนการโกหก หรือ
อําพรางบาดแผล ไมวาจะลําบากใจหรือทรมานเพียงใดก็จําเปนตองทําเพื่อไมใหมีใครรูถึงเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเธอ
“แลวก็ตื่นเชาขึ้นมาถึงแมจะมีหนาตาบอบช้ําเนื้อตัวเปนยังไงเราก็ตองไปทํามาหากิน
ใชไหม ถาเราไมไปเราก็ไมมีกินใชไหม ถาเราไปเราก็อายเพื่อนบางครั้งเราตองทน เรา
ก็ตองเอากอเอี๊ยะอะไรมาแปะหนาเพื่อเพื่อนถามเราก็บอกวาเออปวดฟน บางครั้ง
โกหกเพื่อนวาลมมันทรมาน ทรมานมาก” (มน)
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ถึงจะอับอายตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายเทาใดดวยความเชื่อทัศนคติคานิยมวาเรื่องราว
ในครอบครัวไมควรที่จะนําออกไปพูดยิ่งเปนเรื่องที่ไมดีดวยแลวยิ่งไมควร พวกเธอจึงพยายามที่จะ
รักษาภาพลักษณของครอบครัวตัวเองวาเปนครอบครัวที่ดี ไมมีความแตกแยก
1.4 เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตที่ยากลําบาก
การใชชีวิตดวยความกดดัน หวาดกลัว ระแวง จากสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นแลว
ยังมีหลายกรณีที่ผูหญิงตองทํางานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว งานของเธอเริ่มตนตั้งแตตื่นนอน จน
กระทั้งเขานอน ในกรณีของหนูหลังจากเลิกงานประจําในชวงกลางวัน เธอตองทํางานหารายได
พิเศษในตอนกลางคืนดวย เมื่อกลับบานยังตองทําหนาที่แมบานแมเรือนที่ดีดูแลลูกและสามี ซึ่ง
ในชวงเวลานี้ก็เปนชวงที่เธอตองเจอกับความรุนแรง เธอจึงพยายามอยางหนักที่จะเอาใจสามีดวย
การทําใหเขาเกิดความพอใจกับการทําหนาที่ภรรยา โดยทําใหเกิดขอบกพรองนอยที่สุด แตไมวา
เธอจะทําดีแคไหนก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงการทํารายได ก็ไดแตพยายามทําใหดีตอไปดวยความ
เหน็ดเหนื่อยออนลา ตรากตรําเพื่อประคับประคองความสัมพันธ และเพื่อปากทองของคนใน
ครอบครัว
“ตอความเลวรายตอทุกอยางไมมีอะไรที่จะกระเตื้องขึ้นหรือดีขึ้นเลย มีแตคําวาเหน็ด
เหนื่อยใจ เคาหาเรื่องมาใหเรา มันก็เลยเหนื่อย เหนื่อยทุกๆทาง เราเปนแมบานเปน
แมศรีเรือนอยูกับบาน ถูบานทํากับขาวใหกินเตรียมน้ําใหกิน น้ําก็เตรียมไวใหอาบ
เคาก็ยังไมวาดี” (หนู)
มนเปนผูหญิงอีกคนหนึ่งที่ตองทํางานอยางหนัก เลี้ยงดูครอบครัว การเผชิญกับความ
รุนแรงภายในบานไดสรางความเหน็ดเหนื่อยใหเธออยางมากเชนกัน แตเธอก็บอกกับตัวเองวาเธอ
จะตองอดทนใหถึงที่สุด จะตองทําหนาที่ของภรรยาใหดีที่สุด เธอจะตองประคับประคองชีวิต
ครอบครัวของเธอเอาไวใหไดเพื่อลูก แมวาจะตองใชความพยายามทากเทาใดก็ตาม เมื่อใดที่เธอ
รูสึกหมดกําลัง ทอแทเธอก็จะมีลูกเปนกําลังใจใหเธอพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางใหดีตอไป
“เหนื่อยนะ คือเหนื่อยมากเลยเราตองมองลูกเวลาเราคิดอะไร เราตองมองตาลูกมอง
ลูกเปนสิ่งสําคัญที่สุดเราตองบอกวา เราตองบอกวาเราตองทน ทําใหดีที่สุด อดทน
ใหถึงที่สุด เพื่อลูกนะอยางนี้เราทนไว” (มน)
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เอื้องไมมีปญหาในเรื่องปากทอง เนื่องจากมีการงานที่มั่นคงและมีรายไดคอนขางดี แตก็
ใชวาเธอจะไมเหน็ดเหนื่อยกับการใชชีวิตคูกับสามีที่ใชแตความรุนแรงเสมอ เธอตองพยายาม
ปรับตัวใหเขากับเขา ตองพยายามละเวนสิ่งที่เขาไมชอบ และเอาใจดวยการทําแตสิ่งที่เขาชอบ สิ่ง
ที่ทําใหเขาพอใจ แมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็ตองคลอยตามเขาเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆแลว
บางอยางก็ไมใชความตองการแตก็จะฝนใจที่จะทําตามเขา
“แตเมื่อมันเปนไปไมไดก็ไมตองเปน ก็ยิ่งพยายามปรับเขาหาเขา เขาก็ยิ่งออกหางมัน
ก็เหนื่อย ถาเราปรับหาเขาฝายเดียว” (เอื้อง)
กับความอดทน และความพยายามประคับประคองที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย แตดูเหมือนวายิ่ง
อดทนมากขึ้นความรุนแรงก็จะมากขึ้นตามไปดวย และไมมีทาทีวาจะยุติลง
1.5 นอยใจ
ความนอยใจที่เกิดขึ้นกับผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย มาจากความคิดที่วาเธอทํางานหนักใน
ฐานะของเสาหลักครอบครัว ดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัว ทําหนาที่ของภรรยาที่ดีเพื่อเอาอกเอา
ใจสามี ถึงขั้นปรับเปลี่ยนตัวเอง ทําในสิ่งคิดวาดีที่สุดสําหรับครอบครัวไมใหมีชองวางหรือบกพรอง
ตอภาระหนาที่ในทุกๆดาน อดทนอดกลั้นตอการถูกทํารายรางกาย แตผลลัพธจากการรับผิดชอบ
และทําหนาที่ของเธออยางเต็มที่ก็ยังคงเปนการทํารายจากสามีเชนเดิม ซึ่งตัวของผูหญิงเองก็ไม
เขาใจวาเธอไดทําผิดอะไรมากมายจนตองมือทํารายกัน
“พี่ก็แบบไมใหแกมีชองวางมาวาพี่ไดเลย ก็ทํางานบานทุกอยางเรียบรอยสะอาด
สะอาน ก็ไมใหมีชองวางมาตอวาเราได บางครั้งก็นอยใจเหมือนกันนะวาจะเอาเรื่อง
อะไรมาทะเลาะกับพี่หนักหนา” (กลวย)
“ทุกครั้งที่อยูดวยกันเคาจะชอบหาเรื่องตลอด จะโมโหตลอด ดาลูกมั่งดาอะไรมั่ง ดา
คําหยาบๆคายๆ พูดกาวราวไมใหเกียรติเรา มันก็เลยเสียอารมณวา เราอาจจะยิ้ม
เหมือนเดิมแตใจเราเริ่มหงุดหงิดแลวเริ่มแบบนอยใจละ รูสึกนอยใจละ ไมมีความสุข
เราก็ตองฝน” (มน)
ในกรณีของเอื้องความนอยใจเกิดจาก เธอรูสึกวารักผูชายคนนี้มากจนกระทั่งยอมเขาในทุก
เรื่อง ทําดีกับเขาทุกๆอยาง ซึ่งที่ทําเชนนี้ก็เพราะความรักที่มีตอเขาอยางแทจริง แตเขากลับตอบ
แทนความรักที่เธอมอบใหดวยการทํารายรางกาย
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“ก็รูสึกเสียใจและก็นอยใจวาทําไมเขาตองมาทํารายเราแบบนี้ดวย เราก็รักเขาแตก็คือ
เขาทํากับเราแบบนี้”(เอื้อง)
บางครั้งระดับของความนอยใจก็เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนสิ่ง
กระตุนใหผูหญิงเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ยิ่งความรุนแรงเกิดขึ้นมากเทาใดเธอยิ่งพยายาม
อยางหนักที่จะปรับปรุงตัวเองใหเปนที่พึงพอใจของสามีมากขึ้น ดวยหวังวาสามีจะไมทํารายเธออีก
แตความพยายามของเธอนั้นก็ไมเปนผล การทํารายยังคงเดิมหรืออาจจะรุนแรงกวาเดิม ยิ่งเธอทํา
ดีเทาใดคนรักของเธอก็ไมใสใจตอความดีที่เธอทํา แตกลับหาชองวางหาขอบกพรองจากสิ่งที่ทํา
มาเปนขออางในการทําราย การตอบสนองจากสามีเชนนี้ ไดสรางความคิดตอผูหญิงที่วา เธอไมรู
วาที่ทําดีอยูทุกวันนี้ทําไปเพื่ออะไร เพื่อใคร ทําไปก็ไมมีใครมองเห็นจนบางครั้งความนอยใจตอ
สามีที่เกิดขึ้นก็ทําใหไมอยากจะมีชีวิตอยูตอไป
“รูสึกนอยใจ นอยใจวาเออเราทําดีแลวแตเคากลับหาวาเราไมดี หาวาเราเปนอยาง
นูนอยางนี้ แลวเราจะทําดีเพื่ออะไร เพื่อใคร”(หนู)
“ตอนนั้นถึงขั้นไมอยากมีชีวิตอยูเลยเพราะเราไมเขาใจเคาวาทําไมเคาตองมาทํากับ
เรา ทําใหเราคิดวาถาไมมีเราซักคนนี่อะไรๆมันก็คงดีขึ้นนะ” (เอื้อง)
“แลวก็มาวันหนึ่งคิดวาไมเอาแลว เสียใจที่สามีเปนอยางนี้ ไมไหวแลว ตายดีกวา ทุก
ครั้งที่ทะเลาะกันอยูใกลสะพานจะกระโดดแตก็มีความคิดที่แบบวา ความคิดวูบ
ขึ้นมาวาอยานะอยา” (มน)
การคิดฆาตัวตายยังคงเปนเพียงแคความคิดตอไป ดวยภาระหนาที่และความสํานึกผิด
ชอบทําใหไมสามารถลงมือตามความคิดได พวกเธอจะตองมีชีวิตอยูตอไป
1.6 โกรธแคน
การมีชีวิตอยูรวมกับสามีตอไปนั้น พวกเธออยูดวยความโกรธแคนตอสิ่งที่สามีทํามากขึ้น
เมื่อผูหญิงคนหนึ่งที่ไมไดทําอะไรผิดแลวถูกทํารายถึงแมวาคนคนนั้นจะเปนคนที่เธอรัก จนในที่สุด
ที่เคยใหอภัย ไมรูสึกอะไรก็กลับกลายเปนความโกรธเกลียด ตองการที่จะแกแคนเอาคืน ทําใหเขา
ไดเจ็บ หรือรูสึกไมมีความสุขบาง
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“ตอนนั้นรูสึกโกรธมากเกลียดมาก โกรธและเกลียดอยางรุนแรงก็เลยแบบจะทํายังไง
คือตอนนั้นแบบจะทํายังไงคือตอนนั้นแบบอารมณชั่ววูบแบบอยากจะฆาอยางนี้”
(ดาว)
“ชวงแรกแยมากเลยโกรธแคนตลอดเวลา ในใจคิดวาในเมื่อเราไมมีความสุขเราก็
ตองทําใหเคาไมมีความสุขเหมือนกัน” (วันเพ็ญ)
ถึงแมวาความโกรธความแคนจะประทุในอารมณ ความคิดที่อยากจะทํารายสามีมีมาก
เทาใด สิ่งเหลานั้นก็อยูแตในจิตใจ ไมไดลงมือกระทําเนื่องจากไมวาจะเปนผูหญิงคนไหนๆ ลวนแต
ไมไดอยูตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ พวกเธอยังมีลูก พอ แม ญาติพี่นองในครอบครัวที่ตองคํานึงถึง
ความรูสึก และรับผิดชอบดูแล หากลงมือฆาสามีจะตองมีคดีติดตัวและรับโทษโดยการไปอยูในคุก
บุคคลเหลานี้จะทําเชนไร ความคิดอันเกิดจากสติจึงหยุดยั้งการทําความผิดของพวกเธอเอาไว
“ก็ตอนที่อยูกับเคา ที่เคาทําเรามากๆ เราเหลืออดคิดวาอยากจะเอามีดมาแทงเคาให
ตาย แบบติดคุกก็ติดอะไรอยางนี้ เปนฆาตกรก็เปนมันเหลืออดแลวมันสุดๆแลว แต
ทําไมได พอหันไปเห็นลูกแลวเราก็ทําไมได เพราะวาถาเราทําเคาตาย แลวเราติดคุก
ลูกเราจะทําอยางไร” (มาลี)
“พี่เจ็บช้ํา แคนนะแคน บางครั้งถือมีดนอนหลับอยูแลวถือมีดจองหนามันกูจะเสียบ
มึงดีไหม ลูกก็ไมอยูลูกไปเลนกูจะเสียบมึงใหตายตรงนี้ กูทําไดนะ โอกาสกูมีเยอะแต
กูไมทํากับมึงเพราะลูกบอกวาถาแมเปนอะไรไปแลวหนูจะอยูกับใครละ” (หนู)
กรณีของเอื้อง ในชวงเวลาที่เธอกับสามีอยูดวยกัน ขณะที่ถูกทําราย กักขัง เธอไมเคยมี
ความคิดที่จะแกแคนหรือตอบโตดวยการทํารายสามีเลย ไดแตจํายอมปลอยใหเคาทํารายอยูฝาย
เดียว ตัวเธอเองไดแตอดทนตอความเจ็บปวดทางรางกาย เสียใจตอการกระทําของคนที่เธอรัก แต
ความรุนแรงที่เขากระทําตอเธอในครั้งสุดทายที่ทําเธอจนเกือบจะเอาชีวิตไมรอดนั้น เอื้องเลือกที่จะ
ตอบโตเอาคืนโดยการแจงความดําเนินคดีกับตํารวจอยางถึงที่สุด เพื่อใหเขาไดตระหนักรับรู และ
รับผิดชอบตอสิ่งที่ทําไวกับเธอ
“มันเหมือนกับเราแคนๆอยางนี้สะสมมาเรื่อยๆเหมือนครั้งแรกเรายังไมคิดถึงวาแบบ
แกไขไดประมาณเนี๊ยะ ถือวาเขาแบบคงโมโหเรา พออยูไปมันไมใชแลวมันไมใชจริงๆ
ก็เลยแจงความเอาเรื่องใหถึงที่สุดก็แลวกัน” (เอื้อง)
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ดูเหมือนวาความรูสึกที่ไมดีที่กอตัวขึ้นในใจของผูหญิงมีความเขมขนมากขึ้นตามลักษณะ
การทํารายที่ไดรับ ซึ่งความรูสึกเหลานี้บั่นทอนความรูสึกที่ดีที่เคยมีใหกัน แตไมวาความรูสึกจะเปน
อยางไร แตความเปนอยูของผูหญิงกลุมนี้ก็ดําเนินไปในรูปแบบที่ถูกกระทําเชนเดิม
1.7 เกลียดชัง
แมวาผูหญิงจะมีความรักตอผูชายคนหนึ่งมากแคไหนก็ตาม แตดวยความรุนแรงที่เธอ
ไดรับ ในลักษณะตางๆ ความถี่ที่บอยขึ้น จากเดือนละครั้ง สูอาทิตยละครั้ง สองสามวันครั้ง
จนกระทั่งนึกอยากจะตีวันไหนก็ตีนั้นคอยๆกัดกรอนความรักความรูสึกที่ดีที่พวกเธอมีตอสามีลงไป
เรื่อยๆ โดยมีความเกลียดชังเขามาทดแทนความรูสึกที่ดีเหลานั้น และความเกลียดชังที่เขามานี้ก็
ทําใหความรักที่เธอมีตอเขาคอยๆลดลงไปจนไมหลงเหลืออีกตอไป
“เหมือนกับวาแกวที่มันราว มันแบบไมสามารถมาตอใหเหมือนเดิมได ใจเราแบบไม
สามารถคือ ใจเรามันแบบเหมือนไมเต็มรอย เมื่อกอนแบบรักเขามากแตพอเขามาทํา
รายเรายิ่งไมรัก เหมือนกับเกลียดไปเลย” (เอื้อง)
“ก็คือความรูสึกแยที่รูสึกกับเคาตอนที่เคาเมา มันมากลบความรูสึกดีๆที่เคาทําตอพี่
หมดแลวคือเพราะเรารักเคา เคาทําแบบนี้ทําใหเราโกรธทําใหเราเกลียด” (วันเพ็ญ)
ในกรณีของกอยความทุกขทรมานที่เธอไดรับจากการถูกทํารายไดสรางความเจ็บปวดให
เธอทั้งรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัส ความเกลียดชังที่มีอยูในใจของเธอนั้นจึงมีอยูอยาง
มากมายจนถึงรูสึกอยากใหผูชายตายไปจากชีวิตเธอแลวเธอคิดวา หากไมมีเขาชีวิตของเธอจะมี
ความสุขมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น แตทั้งหมดก็เปนเพียงแคความปรารถนาที่อยูในใจของเธอ
“เกลียดมาก ความรูสึกคือรูสึกเกลียดเกลียดมากเลย พูดถึงถาเคาตายจะดีใจมาก
เลย เคยคิดถาเคานาจะตายไปเลยเราจะทําอะไรก็ทําได” (กอย)
มนก็รูสึกไมตางจากกอยมากนัก ความโกรธเกลียดที่อยูในใจ ทําใหไมแมกระทั่งอยากจะ
มองหนาสามี ผูชายคนแรกและคนเดียวที่เคยรักอีกตอไป แตเมื่อตองอยูดวยกันตอไปเธอก็ตองจํา
ใจและอดทนที่จะตองอยูรวมกัน
“รูสึกโกรธนะ โกรธและโมโห รูสึกเกลียดเคามากเลย เกลียดแบบไมอยากมองหนาแต
เราก็ตองทนเอา” (มน)
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ความรูสึกความรักที่ถูกบั่นทอน ลงเรื่อยๆ สงผลใหชีวิตคูมีแตความอึดอัดและความทุกข
ทรมานของการอยูรวมกัน ตอนนี้พวกเธออยากที่จะออกไปจากความสัมพันธนี้และไมอยากจะอยู
ตอไปอีกแลว
1.8 ตองการสิ้นสุดความสัมพันธ
ความเปนอยูและความรูสึกที่ผูหญิงมีตอผูชายนับวันก็ยิ่งเลวรายลง ทั้งลักษณะการทําราย
ที่ไดรับมีแตความรุนแรงมากขึ้น อาการบาดเจ็บก็สาหัสขึ้น การแสดงออกของสามีก็แทบจะไม
หลงเหลือการใหเกียรติกันอีกเลย พวกเขาทํากับเธอเหมือนทาสที่ตองคอยรับใชและทําตามความ
ตองการ หากไมถูกใจแมกระทั่งเรื่องเล็กนอยก็จะทํารายอยางรุนแรง การกระทําทั้งหมดไดแตสราง
ความโกรธแคน เกลียดชังจนในที่สุดผูหญิงก็เกิดความรูสึกที่ทนไมไดและตองการออกไปจาก
ความสัมพันธนี้เสียที
“ก็ตอนนั้นเหรออยากจะหนีไปใหไกลแสนไกล อยากหายจากโลกนี้ไป ไมอยากจะ
เห็นหนา แตก็ทําอะไรไมไดบางทีอยากจะหายไปเลย คือไมอยากอยูไมอยากทนไง”
(มน)
“ก็เคยมีแบบวาอารมณโมโหก็ไมใช มันอารมณที่แบบวาไมอยากอยูดวยกันแลว
เวลาที่เกิดความรุนแรงก็คือไมอยากอยู...ถาถามวาพี่อยากอยูแบบไหน พี่อยากจะ
แยกทาง อยูกับแมกับลูก อยากจะมีชีวิตอยูแบบนั้นไมอยากมีเขาอยูรวมดวย”
(กลวย)
ในชวงหลังๆของการอยูรวมกันเอื้องและกอยถูกทํารายอยางหนัก ดังนั้นในหวงความคิด
ของทั้งสองจึงมีแตการเฝามองหาจังหวะและโอกาสที่จะหลบหนีไปจากสามีใหไดอยูตลอดเวลา
พวกเธอเลิกใสใจในความรูสึกตางๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ สิ่งที่ทําตอกันลวนทําไปดวยความ
เปนหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเทานั้น
“พอชวงหลังๆ เราก็คือไมรูสึกอะไรกับเขาเลยคือทํายังไงใหเราหนีออกไปจากเขาให
ได คือหาโอกาส” (เอื้อง)
“รูสึกวาตองหาทางหนีออกมาใหไดแลวก็ไปเชาหองอยู อยูกับญาติพี่นองอยูกับใคร
ไมไดแลว เชาหองอยูไปทํางานทําการดีกวา” (กอย)
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แตการจะไปจากสามีคนที่เคยรัก มีความผูกพัน ใชเวลารวมกันมานานก็ไมใชเรื่องที่จะทํา
ไดงายๆ มีเงื่อนไขและปจจัยหลายอยางที่ทําใหผูหญิงยังคงอยูในความสัมพันธตอไป ถึงแมวาพวก
เธอจะรูอยูแกใจวาอยูกับผูชายคนนี้ตอไปก็จะมีแตความทุกข แตก็ยินยอมที่จะอยูในความทุกขนี้
2. เหตุผลของการคงอยูในความสัมพันธ
2.1 รัก-เขาคือคนที่เธอรัก
ไมวาสามีของพวกเธอจะทํารายรางกายเธอดวยความรุนแรงอยางไมมีเหตุผลบนพื้นฐาน
ความจริง บางเวลาผูหญิงก็ตองการออกไปจากความสัมพันธอันโหดรายนี้ หรือแมกระทั่งเคยแยก
ทางจากไป แตแลวก็ตองหวนกลับมาอยูกับเขาตามเดิม เนื่องจากผูหญิงหลายคนยังคงใหอภัย
โดยมีเหตุผลวายังรัก และรูสึกดีๆกับเขาอยู หรือไมเขาก็ยังมีสวนที่ดีใหนึกถึง อยางในกรณีของ
เอื้องที่เธอยังทนอยูกับคนรักที่ทํารายเธออยางรุนแรงหลายรูปแบบ ก็เพราะความรักความผูกพันที่
เขาและเธอไดมีประสบการณรวมกัน ฟนฝาอุปสรรคดานการงานมาดวยกันอยางยากลําบาก
รวมถึงการกระทําที่ผูชายไมเคยทํารายหรือใชความรุนแรงมากอน สิ่งเหลานี้เปนความดีของคนรัก
ที่ทําใหเอื้องระลึกถึงเสมอและไมสามารถไปจากสามีของเธอได
“ก็จะมาชวงนี้ชวงปลายเดือนจะทะเลาะกันในระยะเดือนนึง ปกติอยูดวยกันไมเคย
ทะเลาะ ไมเคยตบตีกันอยูดี รักกันดีตลอด มันก็คือความสุขชวงนึงของชีวิต เราเคย
อยูดวยกันเคยลําบากดวยกัน ตอนเราลําบากเราก็ไมมีตอสูดวยกันจนมาถึงจุดนี้ พูด
ถึงมันก็ยากแลวเราก็อยากกลับมาเปนเหมือนเดิม” (เอื้อง)
กรณีของวันเพ็ญไมวาการทะเลาะเบาะแวงจะเกิดขึ้นบอยเทาไร แตผูชายคนนี้เปนคนที่เธอ
รักมาก เปนผูชายในอุดมคติที่เธอตามหาดังนั้นไมวาเขาจะไมดีตอเธออยางไรเธอก็จะอดทนดวย
ความรักและ มองแตในสวนที่ดีของเขา
“เพราะวาเรารักเคาและคิดวาตัวเองยังทนอยูได เพราะขอดีของเคาก็มีไมใชวาไมมี
เลย” (วันเพ็ญ)
กรณีของมนที่แตงงานอยูกินกับสามี ตั้งแตอายุ 16 เขาเปนผูชายคนแรกและคนเดียวที่
เธอตกหลุมรัก จนกระทั่งทุกวันนี้เธออายุได 33 ป จากวันนั้นชีวิตเธอก็มีแตเขาและใชชีวิตอยู
รวมกับเขามาเปนระยะเวลายาวนาน กาลเวลาที่ทั้งสองอยูดวยกันนี้มันมากพอที่จะสรางสายใย
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ความผูกพันที่ทําใหมนยังคงอยูกับสามีที่ใชความรุนแรงตางๆนาๆ กับเธอเกือบทุกวัน เคยคิดที่จะ
แยกทางจากเขา แตก็เปนเพียงความคิด เธอไมเคยพยายามที่จะหลบหนีจากเขาจริงๆเลยซักครั้ง
ยังคงยึดมั่นที่จะทําหนาที่ของภรรยาที่ดีตอไปไมวาสามีจะปฏิบัติตอเธอเชนไรก็ตาม
“คือรักสามีนี่เราก็รักดวย คือวาสามี เรามีเคาคนเดียวตั้งแตอายุ 16 ปเรายังไมเคย
เจอผูชายคนไหน เราก็มาอยูกับเคาเราก็มีเคาคนเดียว แลวเราแตงงานกับเคา คือก็
อยูกับเคาแลวเราไมสามารถกลับไปใชชีวิตอยูกับพอแมได คือเราก็รักเคาทั้งรักเคา
แลวก็ลูก” (มน)
นอกจากความรักความผูกพันที่มีตอเขาแลว ผูหญิงยังมีความรูสึกและความทรงจําที่ดี
เกี่ยวกับตัวเขาอยู ซึ่งสิ่งเหลานั้นยังคงทําใหมองเห็นภาพแงมุมดานบวกในตัวสามีของเธอ
2.2 คาดหวังวาผูชายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ความหวังที่วาคนรักจะปรับปรุงตัว เปลี่ยนแปลงไมใชความรุนแรงอีก พวกเธอคิดวาเขาจะ
สํานึกตอการกระทําที่ทําใหเธอเปนทุกขได ประกอบกับหลังจากที่สามีใชความรุนแรงแลวเขาก็
พยายามทําทุกวิถีทางดวยการแสดงทาทางงองอน ขอโทษทําทุกอยางใหเชื่อวาสํานึกผิดและ
เสียใจตอสิ่งที่ทําลงไปจริงๆ ความจริงใจจากทาทางเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหผูหญิงเชื่อวาเขาจะไมทํา
กับเธอเชนเดิมอีก จึงใหอภัยตอการทํารายที่ไดรับและกลับมาใชชีวิตอยูรวมกันตอไป โดยเธอก็
ไมไดคาดคิดวาความคาดหวังของตัวเองจะไมเปนความจริง
“เชื่อหลายครั้งมาก ใหโอกาสเคาเราก็โดนตีโดนตี โดนตีก็หนีถาตามเจอก็กลับไปก็
โดนตีอีก มันนาจะสํานึกไดไงคนนะ แตมันไมสํานึกมันพูดออกมาวาสํานึกแตมันไม
สํานึกจริงๆ” (กอย)
ในกรณีของปทุมและมาลีเมื่อเธอมีลูก เธอคาดหวังวาสามีของเธอที่จะไดเปนพอคนและ
ประกอบกับอายุที่มากขึ้น ดวยความเปนผูใหญเขานาจะสํานึกตอการกระทําที่เคยทําและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูก
“จนเรามีลูกกับเคา ก็คิดวาเออเคาอาจเปลี่ยนได ชวงที่พี่อยูกับเคาไปไหนไมไดพี่ก็ให
โอกาสเคาอยูเสมอ” (ปทุม)
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“ตอนนั้นคิดวาสงสารเคาแลวก็สงสารลูกดวยไมไดคิดวาจะรุนแรงมากมาย คิดวาซัก
วันเคาคงกลับตัวได อายุเคาก็เริ่มสี่สิบแลวเคานาจะรู คิดวาลูกก็เริ่มโตขึ้นทุกวันแลว
นาจะรูนาจะเริ่มสํานึก ออกจากตรงนูนแลวมาอยูตางหาก คิดวามันจะดีขึ้นแตก็ไมดี
ขึ้นกลับเลวราย” (มาลี)
นอกจากเรื่องของความรักและความคาดหวังแลวยังมีปจจัยอื่นๆเปนสวนประกอบที่ทําให
ผูหญิงไมสามารถเดินออกไปจากผูชายได ถึงแมวาจะพยายามดิ้นรนแลวก็ตาม
2.3 อดทนเพื่อลูก
ลูกเปนเหตุผลที่สําคัญเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูหญิงอยูในความสัมพันธที่รุนแรง ทุกกรณีที่มี
บุตรตองการรักษาความเปนครอบครัวเพื่อลูกของพวกเธอ ตองการใหครอบครัวอยูกันอยางพรอม
หนาพรอมตาเพื่อลูกจะไมขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไมวาจะเปนพอหรือแม เนื่องจากกลัววาจะเปน
กําพราแลวจะเปนปมดอย มีปญหาตอเด็กในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้น
“มีอยูอยางหนึ่ง เปนปญหาคือเราแครความรูสึกของลูก ไมอยากใหลูกมีปญหา
เพราะวาสงสารลูก”(กลวย)
แมวาบางครั้งผูหญิงหลายคนตองการจะจบสิ้นความสัมพันธกับคนรัก โดยการเดินออกไป
จากชีวิตของเขา แตก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากเธอมีลูกกับเขา เธอตองอยูดูแลลูก หากไปเพียง
ลําพังก็สามารถทําได แตลูกจะอยูอยางไรถาไมมีเธอ หรือจะเปนอยางไรหากไมมีครบทั้งพอและแม
เปนความกังวลอยูภายในใจและไมสามารถตัดสินใจออกไปจากความสัมพันธอยางเด็ดขาดได
“บางทีอยากจะหายไปเลย คือไมอยากอยูไมอยากทนไง แตวาก็ทําไมไดนะก็ตอง
ยอมรับความจริงวา เปนอะไรก็ทําอะไรไมได ก็ตองยอมทนเพื่อลูก สําคัญที่สุดก็คือ
ลูกอยากใหลูกเรียนอยากใหลูกอยูกับพอแม” (มน)
“คือเราพยายามทําใจ กลัวลูกจะมีปญหาอะไรอยางเงี๊ยะเพราะลูกกําลังจะโตไงก็
บอกวาทําเพื่อลูกอยางเนี๊ยะ ทนเอาหนอยสงสารลูก” (ปทุม)
“ตอนนั้นคิดวาจะไมอยูกับเคาเหมือนกันแตสงสารลูกกลัวลูกจะไมมีพอ ลูกจะขาดพอ
ตอนนั้นลูกสาวพึ่งจะสิบขวบ” (หนู)
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ในกรณีของมาลีนั้นเธอมีความคิดที่วาหากลูกมีทั้งพอและแมจะทําใหเขามีความสุข
เนื่องจากเธอเปนเด็กกําพราไมมีทั้งพอและแม รับรูถึงความทุกขจากการมีชีวิตที่ขาดบุพการีเปน
อยางดี เธอจึงไมตองการใหลูกของเธอตองมาเปนกําพราเหมือนเธอ จึงเลือกที่จะพยายาม
ประคับประคองชีวิตครอบครัวใหถึงที่สุด
“ไมอยากใหลูกมีปญหาดวย พอไปทางแมไปทาง เพราะเรารูวาที่เปนอยางนี้มันเปน
ยังไงเราโดนมากับตัวเราอยูแลว เราก็เลยพยายามประคับประคองใหถึงที่สุด” (มาลี)
ลูกเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเรื่องการคงอยูของครอบครัวตอไปในอนาคต แต
ก็ยังมีปจจัยอื่นอีกวา หากเธอตองออกไปจากความสัมพันธจริงๆ ชีวิตของเธอจะอยูตอไปอยางไร
2.4 โดดเดี่ยวหมดหนทางที่จะไป
มีบางหลายกรณีที่ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะออกไปจากความสัมพันธ แตเมื่อไดออกไป
จริงๆแลว ก็ไมมีที่ไป ไมมีที่อยู ไมรูวาจะหาใครเปนที่พึ่ง อยางกรณีของกอย ที่ถึงแมวาตองการแยก
ทางจากสามีแตก็ไมสามารถทําไดเนื่องจากเธอตั้งครรภ มีสภาพรางกายที่ไมเอื้ออํานวยตอการไป
ใชชีวิต เลี้ยงชีพดวยตัวคนเดียว หรือหากจะไปอยูกับญาติพี่นองก็รูสึกเกรงใจที่ตองไปเปนภาระใน
การเลี้ยงดูเธอ เธอไมมีทางเลือกจึงกลับมาอยูกับสามีดวยความคิดวายังไงเขาก็เปนสามี เปนพอ
ของลูกจึงสะดวกใจที่จะใหเขาดูแลเธอมากกวาคนอื่น และคิดวาตอไปถาเขาทําตัวดีขึ้นเมื่อเธอ
คลอดลูกแลวมีรางกายที่แข็งแรงก็จะชวยกันทํามาหากิน
“เพราะวาเราสภาพที่อยูกับเคาอยูปุบเดือนแรกก็ทองเลย ผูหญิงที่ทองและเปนแมลูก
ออนเราก็ตองหาหัวหลักหัวแรง ไปอยูกับนองกับนุงอยางนี้ ไมมีใครเคาเลี้ยงเราอยูได
นานหรอก แตกอนแอบไปอยูกับนอง อยูกับนองชายนองสะใภสี่หาวัน อาทิตยแรกก็
ไมเปนไร สักพักนึงก็เริ่มตึงๆ ชาๆ เราก็ตองหากิน รายไดเราก็ไมมีและนองมันก็
เกรงใจเมียมัน คือเคาตามเจอที่ใหอภัยวาจะตั้งหลักอยูกับเคา คือวาใหเคาทํามาหา
กินเลี้ยงดูเรา เราก็ทํางานบาน เออ ถาดีตอกันไปก็อยูดวยกันก็ลูกโตก็จะทํามาหา
กินชวยเคา” (กอย)
ในกรณีของหนูเธอก็เคยไปจากสามีเชนกัน แตดวยความที่บานที่อยูกับเขานั้นเปนเพียง
บานหลังเดียวที่มีอยูในกรุงเทพ จะกลับตางจังหวัดก็ไมไดเพราะตองทํางาน เมื่อออกไปจากบานก็
ไมรูวาจะไปอยูที่ไหน จะไปพักพิงบานเพื่อนฝูงก็เกรงใจ และกลัววาสามีจะตามไปรังควานทําให
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เพื่อนตองมาเดือดรอน เมื่อเธอไปเชาบานอยูกับลูกอีกสองคนดวยเงินทองที่ขาดแคลน แตภาระ
รับผิดชอบมีมาก ทําใหสามชีวิตแมลูกตองเกือบอดตายเนื่องจากตองจายคาเชาบาน ไมมีเงิน
พอที่จะซื้อขาวซื้อน้ําประทังชีวิต เมื่อไมรูวาจะทําเชนไร ไมมีที่จะไป มีแตความมืดมนอับจนหนทาง
ในที่สุดเธอก็ตองกลับมาอยูกับสามีตามเดิมเพื่อความอยูรอด
“อยากหนีแตก็หนีไมรอดเคยหนีเคยพาลูกสาวหนีขนของไปเชาหองอยูซักพัก ตาม
เจออยูไดเดือนนึง พอตามเจอเขาก็ขนของเรากลับ เราก็ไมรูจะทํายังไงเงินก็ไมมีจะ
กิน นอนก็ไมไดนอน ขาวก็ไมมีจะกิน รานเขาก็ไมดูแล ขาวของเขาก็ขนขายไปหมด
ก็เลยไมรูจะทํายังไงก็เลยกลับมา” (หนู)
นอกจากการแยกจากสามีไปอยูที่อื่นแลวในกรณีของมาลีเธอก็พยายามดิ้นรนปองกันไมให
ตนเองถูกทําราย เมื่อเห็นวาสามีจะลงมือทํารายเธออยางรุนแรง เธอไปขอความชวยเหลือจาก
ญาติผูใหญ แตเขาก็ไดเพียงแตชวยยับยั้งหามปรามเปนครั้งคราวเนื่องจากก็ไมมีใครอยากจะมายุง
เรื่องราวในครอบครัวของเธอ ประกอบกับฐานะความเปนเมียนอยของเธอจึงทําใหไมกลาที่จะไป
ขอความชวยเหลือกับใคร ซึ่งตัวเธอเองก็รับรูวามีคนที่ไมชอบอยูเหมือนกัน เธอจึงแตทําใจ อดทน
ตอการถูกทํารายเพราะก็ไมรูวาจะตองทําอยางไรถึงจะชวยใหเธอหลุดออกจากสถานการณนี้ได
“ก็พยายามปองกัน ก็จะวิ่งหนีเคาแตความที่แรงเรากับแรงเคามันสูกันไมได แลวบาน
มันก็เปนทาวนเฮาสพื้นที่มันก็จะไมไดมีมากมาย จะวิ่งออกไปนอกบานขางๆบาน เคา
ก็ไมกลาที่จะเขามายุง เพราะวารอบๆบานไมมีใครชอบแฟนพี่เปนทุนเดิมอยูแลวดวย
เลยยิ่งไมอยากเขามายุง แลวอีกอยางนึงดวยความที่เราเปนเมียนอยบางคนเคาก็
แอนตี้เรา คลายๆกับจะวาเราวาเราไมมีปญญามาแยงผัวเคา ก็คือยิ่งไมมีใครสนใจ
เรา สมน้ําหนาเรามากกวา ดีแลวหละโดนซะก็ดี” (มาลี)
มีหลายกรณีที่พยายามหาทางออกดวยการไปแจงความกับตํารวจ เพราะเห็นวาการแจง
ความเปนวิธีการสุดทายแลวที่เธอจะจัดการกับสามีถาไมถึงที่สุดก็จะไมทําเชนนี้ พวกเธอทนไมได
อีกตอไปที่จะตองเปนผูถูกกระทําอยูฝายเดียวผูชายควรจะไดรับการลงโทษอะไรบาง ผูหญิง
ไมไดหวังใหตํารวจจับกุมสามี แตตองการใหจัดการอะไรบางอยางที่ทําใหเขาเลิกทํารายเธอเสียที
ดวยความคิดความหวังที่วาตํารวจเปนผูพิทักษสันติราษฎร ผูปลดทุกขบํารุงสุขของประชาชน
ความคิดดั่งกลาวสรางความมั่นใจใหพวกเธออยางเต็มเปยมวาจะตองไดรับชวยเหลืออยางแนนอน
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เมื่อไดไปดําเนินการแจงความ กลับพบกับความผิดหวังอยางรุนแรง ถึงขั้นช็อคกับทาทีที่วางเฉย
ของตํารวจ ไมใสใจตอเรื่องราวคอขาดบาดตายของเธอ บางกรณีถูกปฏิเสธไมรับการแจงความ
ดวยซ้ํา การกระทําเหลานี่สงผลใหจิตใจเต็มไปดวยความสิ้นหวัง และหมดสิ้นหนทางไมรูจะไป
พึ่งพาใครที่ไหนอีกตอไป
“ถาเกิดตบตีก็ไมคิดจะแจง คือแบบไมก็คงไมหนักแตถาเลือดออกก็คงจะแจง แตเคย
ครั้งนึงเขาทํารายรูสึกจะเปนครั้งที่สามก็แคแบบซอมตีธรรมดาก็ไมถึงเลือดออก ก็ไป
แจงความ แตวาตํารวจเขาแบบตอนนั้นไมรับแจงเขายุงๆมันก็เสียความรูสึกคือมัน
แบบ เออทําไมตํารวจเปนอยางนี้เนอะก็บอกวาเดี๋ยวโดนใหมคอยมาแจงก็แลวกัน
โฮเสียความรูสึกมากเลยตอนนั้นก็เลยกลับมาอยูกับเขาอีกก็โดนหนัก” (เอื้อง)
ความผิดหวังที่ไดรับสงผลใหความเชื่อถือตอกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับความ
รุนแรงตอผูหญิงหมดลง กอยและอีกหลายๆกรณีไมเชื่อมั่นในกฎหมายที่จะชวยเหลือเธออีกตอไป
สิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งทําใหพวกเธอตีบตัน หาทางออกไมเจอ ไมรูวาจะไปหาที่พึ่งที่ไหนขนาดตํารวจที่ใช
อํานาจทางกฎหมายเปนเครื่องมือดูแลควบคุมประชาชนทั้งประเทศใหอยูในกฎเกณฑยังชวยเธอ
ไมไดเธอก็ไมเห็นวาใครจะชวยเธอได
“มันก็พึ่งพาใครไมไดเลยแบบวา บางครั้งพี่อยากหาคนชวยเหลือซักคนก็ไมมีใครจะ
ชวยเหลือคือ สวนมากเรื่องภายในครอบครัว สวนมากจะไมพูดใหใครฟงสวนมากจะ
เก็บกดอยูในบาน” (กลวย)
“ก็รูสึกเสียใจแตก็ทําอะไรไมไดแลวคือวา ยังไงแตงงานกันแลวคืออยางนี้ไมเอา มัน
ไมใชของเลน คือวาอันนี้เจ็บไมรักมันแลวไมชอบแลว คือวามันเรื่องจริงคือวาเราไม
สามารถยอนกลับไปได เราไมสามารถที่จะทําอะไรไดคือเราตองกมหนากมตารับ
พฤติกรรมของเคาตอไป” (มน)
เธอไดพยายามที่จะออกจากความสัมพันธแลวแตในที่สุดเธอก็ไมสามารถที่จะออกไปได
เนื่องจากเธอไมมีที่ไป ไมมีที่พึ่ง เธอจําตองอยูในความสัมพันธนี้ตอไปดวยความจําใจ
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3. ความรูสึกของการอดทนอยูในความสัมพันธ
3.1 โทษและสมน้ําหนาตัวเอง
เมื่อทุกกรณีไมสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เธอไมรูวาจะจัดการอยางไร ดวยเงื่อนไข
ตางๆ ที่ทําใหพวกเธอไมสามารถหลุดพนจากปญหา และออกไปจากความสัมพันธได เธอจึงไดแต
โทษตัวเองวา สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและทําใหชีวิตเธอทุกขทรมานเชนนี้ เปนเพราะความโง ความ
ประมาท ความไมรอบคอบในการเลือกผูชายคนนี้มาเปนคูครอง โดยไมมีใครบังคับหรือชี้นํา เธอ
เลือกที่จะมีชีวิตเชนนี้ดวยตัวของเธอเอง
“ก็วาอยูนิดหนอย เพราะวาก็คือแบบจะไมโทษคนอื่นก็พยายามโทษตัวเอง เพราะ
ตัวเองเปนคนตัดสินใจเองเปนคนเลือกทางนี้เอง ไมมีใครมาจูงจมูกเราไมมีใครเคามา
ดึงเรา แตเราเลือกเองเราเดินไปหาเคาเอง เราตัดสินใจของเราเองมันก็เปนความผิด
ของเรา” (ดาว)
“ออกจากบานคิดวาเรายังวัยรุนไมคิดอะไร รักชอบก็คืออยูดวยกันเลยบานอะไรเราก็
ไมรูจักวาเขามาจากไหน เขายังไงเมื่อเราพอใจเราก็อยู สําหรับแบบนี้เราจะโทษใคร
ละเราก็ตองโทษตัวเราเองแลวนะ” (เอื้อง)
ในกรณีของกอย เธอไดมาอยูกินกับผูชายที่ทํารายเธอทุกวันนี้สวนหนึ่งเปนเพราะกอนหนา
นี้เธอใชชีวิตดวยการ ดื่ม กิน เที่ยวกลางคืน ใชเงินอยางฟุมเฟอย เปนผลใหความเปนอยูอยางสุข
สบายกลับกลายตองมาอยูดวยความยากลําบาก กอยจึงไดแตสมน้ําหนาตัวเองวา ในครั้งที่เธอมี
ความเพียบพรอมในทุกๆดานไมวาจะเปนทรัพยสินเงินทอง หนาที่การงาน ฐานะทางสังคมแตกลับ
ใชชีวิตอยางไมระมัดระวัง ทําใหไดมาพบพานและใชชีวิตคูรวมกับผูชายที่ไมดีและดึงชีวิตของเธอ
มาสูหนทางที่มีแตความทุกขยาก
“อีกจุดนึงก็สมน้ําหนาตัวเองที่ตองมาพบ ไปกินไปเที่ยวแลวก็ตองมาพบกับคนชั่วๆ
อยางนี้ แทนที่ตัวเองเปนคนกินเที่ยว เปนคนสนุกสนาน แทนที่จะระวังตัวเอง” (กอย)
กรณีของมาลีในชวงแรกที่เธอถูกทําราย เธอพยายามคิดหาสาเหตุของการทํารายที่เกิดขึ้น
ไมไดกลาวโทษหรือมองวาสามีของเธอเปนคนทําผิดฝายเดียว แตพยายามคนหาความผิดที่ตัวเอง
ทําโดยคิดวาอาจจะทําอะไรผิดไปโดยที่ไมรูตัว แลวก็โทษตัวเองวาเปนคนผิดจนเปนผลใหสามีลง
มือทํารายเธอ
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“แตชวงที่เกิดเรื่องเราพยายามที่จะโทษตัวเองนะ วาเราอาจจะทําอะไรผิดก็ได โดยที่
เราไมรูตัวก็อยางที่เคาบอก ความผิดของเราบางทีเรามองไมคอยเห็น ตองใหคนอื่น
เปนคนมอง แตก็พยายามคิดเราคงผิด เราผิดเอง” (มาลี)
หนูเปนอีกกรณีหนึ่งที่โทษตัวเองวามีสวนผิดตอการทํารายของสามี ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุมาจากตัวเธอเอง ที่ปลอยใหเขาทําอะไรตามใจชอบ โดยที่เธอไมเคยหามปราม หรือ
ตักเตือน เธอมองวาควรจะใชความพยายามในการหยุดพฤติกรรมการดื่มกิน และพฤติกรรมเอาแต
ใจตัวเองของเขามากกวานี้ ไมวาเขาจะเชื่อหรือไมก็ตาม เธอก็ไมควรปลอยปะละเลยที่จะตักเตือน
สามี ไมใหทําตามอําเภอใจมากเกินไป จนในที่สุดสามีก็มีมีนิสัยกาวราว ชอบใชความรุนแรงเพื่อให
ไดในสิ่งที่ตองการ และไมสามารถปรับเปลี่ยนแกไขได
“พี่ผิด คือตัวพี่เองเปนฝายผิดเองที่ตามใจเคามาตลอด ตามใจเคามากอน ตามใจเคา
มา พี่ผิดผิดมหันตเลย เพราะวาเคาจะกินเหลาเคาจะอะไรพี่ก็ปลอยเคา ไมตาม ไม
ติด แลวพอเปนมาหนักๆเขาก็ไดใจ เอาแตตัวเองแตอะไรพี่ก็ไมเคยวาอะไรเคา” (หนู)
หลายกรณีที่มองวาตัวเองโง ที่ทนอยูกับสามีที่ทํารายรางกายเธอเปนเวลานาน โดยไม
ออกไปจากความสัมพันธอันโหดรายนี้เสียที และมีหลายกรณีเชนกันที่เคยแยกทางจากสามีไปอยูที่
อื่น แตสุดทายแลวก็ใจออนกลับมาอยูกับเขา ถูกทํารายเชนเดิม พวกเธอจึงคิดวาตนเองชางไมมี
ความคิด ปลอยใหตัวเองตกอยูในสภาพของความทุกขทรมาน ทั้งๆที่มีโอกาสที่จะไปใหพนจาก
สภาพนี้ แตเธอตัดสินใจที่จะกลับมาและทําใหตัวเองตกอยูในสถานการณเชนเดิม
“เพราะเราใจออน เราเปนคนใจออน พอเราใจออนเราก็โดนอีก แตแบบยังไงมันเปน
บทเรียนไปเลยยิ่งทําใหเรากลัวเหมือนครั้งแรก คือเหมือนกับวาอาจจะเปนที่ตัวเรา
แตครั้งที่2 เหมือนกับวาเรายอมโงเองที่เรายอมกลับไป ครั้งที่ 3 นี่คือเราโงเลยแหละ
คิดวาเขาทําเสร็จ เราก็ยังกลับไปอีกมันแกไขยาก พอเรากลับไปมันก็ไมมีอะไรดี มันก็
คือเหมือนเดิม เหมือนเราทั้งที่รูแตก็ยังกลับไป” (เอื้อง)
“คิดวาตัวเราไมเอาไหนมากกวาที่ตองทนอยูขนาดนี้ คิดวาคนอื่นเคาไมอดทนขนาดนี้
แลวทําไมเราตองอดทนขนาดนี้ บางครั้งเราก็รูสึกวาตัวเองโง” (มน)
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ในกรณีของดาว เธอโทษตัวเองที่มีสวนทําใหแมเปนทุกขไมสบายใจกับการใชชีวิตคูของเธอ
เนื่องจากแมของดาวไดตักเตือนกอนที่จะมาใชชีวิตคูกับผูชายคนนี้แลววาเขาเปนผูชายที่ไมดี แต
เธอก็ไมเชื่อฟง ดื้อรั้นที่จะไปอยูกับเขา เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นกับเธอ จึงรูสึกผิดและเสียใจที่เธอไม
ยอมรับฟงในสิ่งที่แมพูดตั้งแตตอนแรก และทายที่สุดแลวแมก็เปนคนที่คอยเปนหวงและดูแลเธอ
ในชวงเวลานี้ ชวงเวลาที่ไดพบกับความทุกขยากแสนสาหัสที่เธอเลือกเดินเขาไปหาเอง
“ก็คือวาแมเคาไมไดวาอะไรแตวาแมเคาก็เชื่อในการตัดสินใจ แตพอเกิดเหตุการณ
แบบนี้ขึ้นมา ก็ทําใหแมรูสึกทอแทคะ เสียใจก็เลย เราก็ผิดก็เลยอยากลบลาง
ความผิด” (ดาว)
กลวยเธอก็โทษตัวเองวามีสวนทําใหแมไมสบายใจที่จะตองมารับรูถึงปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวระหวางเธอกับสามี เธอรูสึกวาแมมีอายุมากแลวและตัวเธอเองก็อายุมากแลวไมนาที่จะ
ทําใหบุพการีตองมามีหวงหรือไมสบายใจเพราะเธอนาจะเปนฝายดูแลเอาใจใสแม ทําใหแมสบาย
ใจมากกวานี้ในชวงบั่นปลายของชีวิต แตก็ไมรูวาจะทําอยางไร ไดแตเพียงรูสึกผิดอยูในใจ
“ถาเปนที่วามันหดหูใจ แตสวนใหญพี่ก็จะนึกถึงจิตใจของแมพี่จะรูสึกหดหูใจวาเนี๊ยะ
แทนที่พี่มีครอบครัวแลวก็มาอยูกับแม แทนที่แมจะสบายใจลูกมีครอบครัวไปแลวพน
แกไปแลว กลับกลายเปนวาชีวิตไมมีความสุข มีเรื่องทะเลาะกัน แลวแมตองมารับ
รูอยูตลอด เหมือนกับวาพี่มีสวนที่ทําใหแมไมสบายใจดวย” (กลวย)
ความรูสึกผิดที่เกิดขึ้นเปนความรูสึกที่มาจากการอยูในสถานการณที่พวกเธอไมสามารถ
จัดการแกไข หรือควบคุมใหเปนไปในทางที่ตองการได เมื่อจัดการอะไรไมไดก็ไดแตเกิดความรูสึก
ผิดและโทษตัวเอง
3.2 อดทนตอความเจ็บปวดดวยทาทีนิ่งเฉย
ทุกครั้งที่ผูหญิงถูกทําราย พวกเธอไมสามารถที่จะตอตาน ขัดขืนไมวาจะกรณีใดๆก็ตามได
แตนิ่งเฉยและปลอยใหเขาทํารายตนเองเรื่อยๆ จนกวาเขาจะหยุดทํารายไปเอง ในกรณีของกอย
เธอรูวาหากโตตอบ หรือหาทางทํารายเขา ผลที่เกิดขึ้นคือจะยิ่งกระตุนความโมโห และการทําราย
จะรุนแรงมากขึ้น และจะเปนผลใหเธอไดรับบาดเจ็บอยางแสนสาหัส ในขณะที่กําลังถูกทุบตี
ผูหญิงจึงไดแตอดทนตอความเจ็บปวดที่ไดรับอยางถึงที่สุด
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“ก็อดทนจนกวาเคาจะหยุดตี หนีไมไดยิ่งสูก็ยิ่งเจ็บ เคาไมเคยตีแค สิบยี่สิบครั้งจะ
ลองดีไหมสูดีไหม มีครั้งคือจะตายแลว มันจะเอามีดคัตเตอรมาปาดคออยางนี้ คือ
เอามีดมาหัก จะเอาตัวจะเอาใหตาย” (กอย)
กรณีของเอื้องและมน เธอไดพยายามพูดคุย รองขอความกรุณาจากสามี ใหยุติการทําราย
พวกเธอ หรือหากมีเรื่องอะไรที่ไมพอใจก็ควรจะพูดจากันดีๆ ในบางครั้งที่ทนไมไหวก็ตอวาตอการ
กระทําอันโหดรายที่เกิดขึ้น แตทุกถอยคําที่พูดไปเขาไมเคยสนใจรับฟง ยังคงใชความรุนแรงตาม
ความตองการของตนเอง จนพวกเธอก็ไมรูวาจะทําอยางไร และดวยความเปนผูหญิงก็ไมมีหนทาง
ที่จะตานทานเขา จึงไดแตนิ่งเงียบ แลวปลอยใหเขาทําในสิ่งที่อยากทํา
“อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด เราแบบหามเขาไมได อยางเราบอกเขาอยาทํา แตเขาก็ทํา
เราคือเราบังคับกันไมได ถาเราตอสูมันก็ไมรูจะเปนยังไงอีก” (เอื้อง)
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นพวกเธอรูตัวดีวาไมสามารถจัดการอะไรได หรือไมหากตอบโตก็จะมีแต
ทําใหตัวเองเจ็บตัวมากกวาเดิม จึงเลือกที่จะนิ่งเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเปนผลดีตอตัว
เธอเองมากกวา
3.3 ใชชีวิตอยูไปวันๆเหมือนกับตายทั้งเปน
ชวงเวลาของการใชชีวิตคูรวมกัน ตั้งแตสามีใชความรุนแรงทําราย แสดงกริยากาวราวกับ
พวกเธอมาตลอด จนทําใหชีวิตของพวกเธอแทบจะไมมีความสุขหลงเหลืออยู นอยมากที่จะมี
ชวงเวลาเชนนั้น ชวงเวลาในชีวิตสวนใหญจะเปนชวงเวลาของความอึดอัดที่ไมสามารถทําความ
ตองการของตน เจ็บปวดทางรางกาย ดิ้นรนที่จะเอาตัวรอด และมีแตความขื่นขมตรอมตรมใจ
“ชวงที่มีความสุขบางครั้ง ดูเหมือนจะมีนอยมากเลยนะ จากการที่วาเออวันนี้เราใช
ชีวิตอยูอยางมีความสุข อะไรอยางนี้ ไมมีการทะเลาะกันอะไรอยางนี้มีนอย แลวก็
ทุกครั้งที่อยูดวยกันเคาจะชอบหาเรื่องตลอด แลวก็กลับมาเปนปกติใชชีวิตเหมือนคน
ทั่วไป แตวาในใจของเรานี่มันทรมานชีวิตที่แบบไมมีความสุขมันเปนอยางนี้ตลอด
เลย” (มน)
“พอมาพักหลังนี่มันไมมีความสุขเลย สิบปมานี่มันไมมีความสุขเลย มีแตขื่นขม
ตรอมตรมใจ” (หนู)
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ความพยายามที่จะทําใหชีวิตดีขึ้น เธอทําทุกวิถีทางเทาที่เธอคิดไดวาจะสามารถแกปญหา
ในชีวิตของเธอ ทําทุกอยางเพื่อใหครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความสุขอยูกันครบ พอ แม ลูก แตดู
เหมือนวามีแตเธอเพียงคนเดียวที่พยายามจะทํา สามีของเธอไมเคยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
มีแตทําใหสภาพความเปนอยูเลวรายลง ทุกสิ่งทุกอยางที่เธอไดลงมือลงแรงทําไป ลวนแลวแตไม
เปนประโยชน เกิดผลสําเร็จ ชีวิตเธอไมไดดีขึ้นเลยแมแตนิดเดียว ความคาดหวังวาชีวิตในวัน
ขางหนาของเธอจะดีขึ้น ไดดับมอดลง ทุกสิ่งที่ทําไปไมมีความหมาย ชีวิตที่อยูในทุกวันนี้ของพวก
เธอคือการอยูดวยการใชลมหายใจไปวันๆ
“คิดวาชีวิตของเราเหมือนไมมีคาอยางนี้ สิ่งที่เราทําทุกอยางมันไมมีคาเลย เหมือน
เคาวาเรามันยังไงเหมือนกับวาเราอยูทุกวันใชลมหายใจใหมันหมดไป เหมือนกับตาย
แลวทั้งเปนชีวิตเราก็ไมเหลืออะไรแลว ไมรูจะบรรยายยังไง”(หนู)

แตแลวก็มีเหตุที่ทําใหชีวิตของพวกเธอตองมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อตองพบกับเหตุการณทํา
รายที่รุนแรงมากเกินกวาที่จะรับไหว เหตุการณที่เกิดขึ้นมีแตจะทําลายใหชีวิตเธอเลวรายลงในเมื่อ
มีเพียงเธอเทานั้นที่พยายามแกไข ปรับปรุงตัวเองโดยที่อีกฝายยังคงเปนเหมือนเดิม ไมปรับปรุงตัว
ซ้ํายังทํารายรุนแรงมากกวาเดิม สถานการณเชนนี้จึงเปนจุดแตกหักที่ทําใหตัดสินใจจบ
ความสัมพันธอันโหดรายนี้
4. จุดแตกหัก
4.1 หมดความเชื่อมั่นและความคาดหวังในตัวสามี
จุดจบของความสัมพันธสวนหนึ่งมาจากผูหญิงไมมีความคิด ความคาดหวัง ที่วาสามีจะ
ปรับตัว ชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นอีกตอไป ความรูสึกดังกลาวลงลดและหมดไปตามความรุนแรงละ
ความถี่ที่เพิ่มมากขึ้น ทุกกรณีที่ออกมาจากสามีไมหลงเหลือความคาดหวัง ความเชื่อมั่น ความ
เชื่อถือใดๆ ในตัวคนรัก มองไมเห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต เมื่อหมดความ
เชื่อถือตอกัน ความผูกพันความรูสึกตางๆที่เชื่อมโยงกันอยูก็หายไป การแยกทางออกมาในครั้งนี้
จึงเปนการตัดสินใจอยางเด็ดขาด ไมคิดจะหวนกลับไปอีกเพราะพวกเธอเชื่อวาหากกลับเขาไปใช
ชีวิตรวมกันเชนเดิม ปญหาเกาๆ ซ้ําๆ ยอมเกิดขึ้นอีกแนนอน
“ไมมีคําวาไวใจ ไมมีคําวาเชื่อถือไมอยากยุงเกี่ยวไมอยากของเกี่ยวกับเคาอีกแลว”
(หนู)
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“มันหมดหวังไปแลววาไมมีทางแลวหละ เพราะถามันจะดีขึ้นก็นาจะดีตั้งนานแลว มัน
คงไมตองรอเวลาใหผานมานานขนาดนี้ และแมเคาก็พูดวา ถาคนมันจะเปลี่ยนนะมัน
ไมตองใชเวลาขนาดนี้หรอก” (มาลี)
“แตจริงๆแลวพี่ไมใชวากลัวเขาฆาตาย ถาอยางนั้นมันไมใชแตไมอยากกลับเขาไป
เจอปญหาสภาพเดิมๆ คือกลับไปอยูกับเขาก็ คงไมมีวันปรับปรุงตัวเองขึ้นมาได”
(กลวย)
ในกรณีของกอย ขณะที่อยูกับสามีที่ทํารายรางกาย เคยเลิกราแยกทางกันไปหลายครั้ง
หลายครา แตเธอก็กับมาอยูกับเขาเชนเดิมเพราะคํารองขอการอภัย และทาทางสํานึกผิดของสามี
ทุกครั้งที่กลับไปก็ตองพบกับความรุนแรงมาโดยตลอด ในครั้งหลังสุดที่ทนอยูตอไปไมได เมื่อมี
โอกาสเธอจึงหลบหนีออกมา และเขาก็พยายามตามหาจนพบ และกลาวคําขอโทษ พรอมกับ
คํามั่นสัญญา วาจะไมทําเชนเดิมอีก แตในครั้งนี้กอยไมสนใจถอยคําเหลานั้นและยืนยันกับตัวเอง
วาจะไมมีวันกลับไปเชื่อถือตอการกระทําผูชายคนนี้อีกเหมือนกับที่เคยผานมา
“พี่ไมไดยืนยันนะ พี่ตอบคําวายืนยันหลายหน จริงๆพี่ไมเชื่อวาเคากลับตัวกลับใจ
ไดนะ เพราะวามันไมใชนอยๆ มันสามสิบสี่สิบครั้งแลวที่มันจะกลับตัวกลับใจ แตมัน
กลับใจไมได” (กอย)
ในเมื่ออยูอยางไมคาดหวังสิ่งดีๆในตัวสามี ก็ไมมีประโยชน ไมมีคุณคาที่จะอยูตอไป
ประกอบกับเหตุการณที่เปนจุดวิกฤตยิ่งเปนแรงผลักดันใหผูหญิงออกไปจากความสัมพันธในที่สุด
4.2 หมดความอดทน
ผูหญิงทุกคนพยายามที่จะอดทนตอความเจ็บปวดทางรางกาย ความทุกขระทมทางจิตใจ
เพื่อประคับประคองชีวิตคู ความเปนครอบครัวอยางเต็มความสามารถ บางกรณียังแปลกใจใน
ความเขมแข็งของตัวเองวาทนมาถึงขนาดนี้ไดอยางไร สําหรับมาลีเธอไดอดทนเพื่อลูก มานาน 4 ป
กับความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น เธอมองวามันมากพอแลวกับสิ่งที่เธอไดรับ และตอนนี้มันรุนแรงเกิน
กวาที่จะยอมรับได ขณะที่เธอพักรักษาตัวจากการถูกทํารายจนกระเพาะปสสาวะอักเสบที่
โรงพยาบาล ไดรับคําแนะนําจากหมอและพยาบาลที่เคยไปทําการรักษาดวยกันบอยครั้ง จึงคิดวา
จะไมอดทนที่จะอยูกับสามีอีกตอไป และตัดสินใจแยกทางจากเขาหลังจากพักฟนโดยทันที
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“เกินจะรับได อะไรกันนักหนา ทําไมถึงตองมาทํากับเราอยางนี้ เราทําอะไรให ตลอด
ที่อยูดวยกันมาเราก็ไมเคยประพฤติใหเห็น เราก็พยายามปรับปรุงตัวเอง แตมันก็ไมมี
อะไรดีขึ้น เลวรายลงทุกวันจากที่แคตบหนา แคตบตีธรรมดาเนื้อตัวเขียวธรรมดาก็
เริ่มเอาไมตีเราหัวแตก ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นมันสุดๆแลว มันเกินพิกัดแลว ยังไงก็ไมทน
แลว” (มาลี)
ในกรณีของมนที่อยูกินกับสามีดวยความอดทนตอสิ่งที่เขาทํากับเธอมาเปนเวลาสิบกวาป
ในชวงเวลาที่ผานมาเธอรับรูถึงความรุนแรงและการกระทําที่สรางความเจ็บช้ําน้ําใจเพิ่มมากขึ้น
แตเธอก็อดทนเพื่อลูก ในตอนนี้ลูกของเธอโตพอที่จะดูแลตัวเองไดแลว ความอดทนของเธอก็เหลือ
นอยลง เนื่องจากเธอไดใหโอกาสแกเขาในการปรับปรุงตัวหลายครั้งหลายหนแตเขาไมเห็นคุณคา
ของโอกาสที่ใหไปและคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ประกอบกับไมมีหวงเรื่องลูก จึงไมเห็นถึงเหตุผล
ไมมีความจําเปนที่จะตองทนอยูกับสามีที่ทํารายเธอ ในที่สุดเธอก็เปนฝายเดินออกมาหลังจากพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการถูกทํารายเชนกัน
“เมื่อกอนปลอยมันไปเถอะเราก็ไดแตปลอยแลวใหมันผานไป แตมันเรื่อยๆก็ทนไมได
ไงจนมันเยอะขึ้นอะไรอยางนี้ ก็ไมสามารถที่จะรับไดคือทนไมไดแลวละ แลวเราก็คิด
วาทําไมตองทนอยูกับผูชายแบบนี้ดวย แลวลูกชายเราก็โต เราทุกวันนี้ทํามาหากิน
ดวยตนเอง ยืนดวยตัวเองเราไมพึ่งเคา คือวาเราอยูแบบนี้เราก็มีกินเหมือนกัน ไมตอง
มีเคาก็ไดเลยตัดสินใจมาที่นี่” (มน)
สวนในกรณีของกอยเธอถูกทํารายรางกายอยางรุนแรงและบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งแตก็
ไมไดไปจากเขาอยางเด็ดขาดชวงเวลาเกือบ 4 ปที่ผานมาเธอตองประสบกับความตกต่ําในชีวิตที่
ตองสูญเสียทรัพยสินเงินทองใหแกสามี และตองมาเจ็บปวดกับการถูกทํารายรางกายอีก ความ
ทุกขที่ไดรับที่มีอยูในตัวเธอนั้นมันไดลนทะลักออกมา จนไมสามารถจะทนรับกับการทารุณของ
สามีไดอีก
“ผูหญิงทุกคนเคาทนไมไหวแลว กรณีอยางพี่ก็ทนไมไหวแลว น้ําลนแกวลนจนปมลน
แลวลนอีกนะ สุดๆแลว” (กอย)
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เอื้อง และหนูถูกสามีทํารายดวยลักษณะการกระทําที่รุนแรงมาโดยตลอด สวนกลวยก็ถูก
ทํารายเปนประจําถึงแมวาลักษณะการกระทําจะไมรุนแรงมาก พวกเธอก็ใหอภัยและกลับไปอยูกับ
เขาโดยตลอดเชนกัน ทุกครั้งที่กลับไปก็ถูกตบตีแบบเดิมซ้ําๆ จนครั้งสุดทายที่ถูกทําราย เอื้องถูก
กรีดดวยคัตเตอร หนูถูกฟนที่ศรีษะ ทั้งสองไดรับบาดเจ็บสาหัสเกือบจะเอาชีวิตไมรอด สวนกลวย
หนีรอดจากการถูกขวางดวยมีดมาไดอยางหวุดหวิด จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสามกรณีไมคาดคิดวาสามี
จะมีความโหดรายถึงขนาดนี้ เปนการกระทําที่รุนแรงเกินกวาจะอดทนรับได ทําใหเกิดจุดแตกหัก
ระหวางเขากับเธออยางเด็ดขาด เธอจะไมยอมอดทนตอพฤติกรรมของเขาอีกตอไป โดยคิดวาที่
ผานมาไดพยายามทําทุกอยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดแลว แตหากผลลัพธที่ออกมามันไมสามารถที่
จะทําใหชีวิตดีขึ้นมีแตเลวรายลง และเพื่อใหมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น จึงเลือกที่จะ
ไมเสี่ยงชีวิตดวยการไมกลับไปยุงเกี่ยวกับเขาอีก
“ความรูสึกเรามันรูวาเหมือนกับตองโดนอีก เราก็เลยหนีกลับมา ก็แบบเอามีด
คัตเตอรกรีดเลยมันหนักเกินจะรับได เขาจะเอาเราถึงชีวิต เราก็ไมรูจะอยูทําไม”
(เอื้อง)
“มันโมโหรายอารมณรอน มันก็ไมเทาไหร แตวามันรายกาจเกินที่จะทนแลว มันจะ
เอาพี่ถึงตายมันเอามีดฟนหัวพี่” (หนู)
จากความพยายามประคับประคอง และความอดทนเทาที่มีอยูทั้งหมด ไดใชจนไม
หลงเหลือสิ่งที่ทําใหอยูรวมกันตอไปได และดวยความตระหนักรับรูถึงความรุนแรงที่ไดรับมาโดย
ตลอด ดวยเหตุการณวิกฤติที่เกินจะรับไหว สิ่งเหลานี้ไดทําลายความผูกพัน ความรูสึกที่มีตอกัน
อยางสิ้นเชิง และเปนจุดที่ทําใหผูหญิงเดินออกมาอยางที่ไมคิดจะหวนกลับไปมีชิวิตอยูในจุดเดิม
อีกครั้ง
5. ความรูสึกที่ตกคางจากการถูกทําราย
5.1 คิดวาที่ผานมาเปนเวรกรรมที่ตองชดใช
สิ่งที่ชวยใหผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายทําใจยอมรับตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดนั้น มีหลายกรณี
มองวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเปนเพราะเวรกรรมของตัวเองที่เคยทําไว เปนผลใหเธอไดมาพบและเลือก
ที่จะมาอยูกับผูชายคนนี้ คนที่ทําใหชีวิตมีแตความทุกขทรมาน และหากเปนเวรกรรมที่ทํามาตอ
กันจริงๆ ก็ของชดใชใหบวงกรรมนี้ไดหมดจบสิ้นกันไป
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“อาจจะเปนเวรเปนกรรมของเราหรือเปลาไมไดโทษเขาไมไดโทษเรา อาจจะเปนเวร
เปนกรรมของเราเขาลิขิตใหเราเปนแบบนี้” (เอื้อง)
“คิดวามันเปนกรรมของเราเองชาติที่แลวเราทํากรรมไวมากมายนักชาตินี้ชดใชกรรม
ใหหมดใหสิ้น แบบนี้พี่ก็เลยปลงๆ” (หนู)
ความคิดเชนนี้สงผลใหระดับของอารมณความรูสึกโกรธแคนลดลงมา ทําใหพวกเธออภัย
อโหสิกรรมใหกับเขา ไมอยากที่จะคิดอาฆาตแคนเอาคืน เธอคิดวาความรูสึกเหลานั้นจะทําให
จิตใจรอนรุมมีแตจะเปนโทษตอตัวเธอเอง จึงปลงและยอมรับตอเหตุการณที่ผานมา นาจะเปนสิ่ง
ที่ดีกวา เพื่อใหบวงกรรมที่มีตอกันจบสิ้นกันไป
“เราโกรธแคนไปมันก็เหมือนไฟเผาอยูในใจเราตลอด อโหสิกรรมกันไปดีกวา เราก็คิด
วาชาติที่แลวเราอาจจะเคยทําเคาไวอยางนี้ ชาตินี้เคาก็เลยโดนตามมาทวงคืนชาตินี้
เราก็ชดใชใหเคาซะ” (มาลี)
“อาจจะมีหลายอยางที่ไมดีกับเรามากมาย อยูดวยกันก็เกิดความแคนนะแคน
อยากจะฆา แตวาพอนานๆไปก็ชางมันเถอะ อาจจะเปนเวรเปนกรรมของเราก็ได ใช
เคาไปใหหมด ชาติกอนเราอาจทํากับเคาแบบนี้” (มน)
เมื่อไดชดใชเวรกรรมที่เคยทํารวมกันมาดวยความสุขเกือบทั้งชีวิตแลว ทุกกรณีตองการที่
จะจบสิ้นเยื้อใย จบสิ้นความสัมพันธกับเขาอยางเด็ดขาด ไมตองการที่จะเกี่ยวของใดๆกับผูชาย
ซึ่งตอนนี้กลายเปนอดีตคนรักของเธออีกตอไป พวกเธอไมอยากที่จะเผชิญหนา พบปะ หรือ
แมกระทั่งการพูดคุยทางโทรศัพทกับเขา ไมตองการเกี่ยวของแมกระทั่งความคิดความรูสึกที่ไม
ตองการที่จะไปคิดถึงเขา เพื่อไมใหวงจรของความรุนแรงหรืองวงจรของบวงกรรมเดิมเกิดขึ้นอีก
ครั้ง
“เหมือนกับวามันเปนบทเรียนไปเลยก็ไมอยากเจอ ไมอยากจะอะไรเลย ไมอยากจะ
ยุงเกี่ยว ไมอยากเจอกันอีกแลว ก็ใหมันจบๆไป” (เอื้อง)
“มาจัดการเรื่องหยาใหเรียบรอย แคนั้นแหละ แลวก็จบ คุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณ
ชีวิตเปนของคุณเราไมยึดเหนี่ยวอะไรไวอีกแลว คุณก็ไมตองมายึดเหนี่ยวอะไรฉันไว
อีกเหมือนกัน” (มาลี)
“ตอนนี้หรือคะไมรูสึกแลวบอกตรงๆ ไมรูสึกอะไรเลย ไมหวงหาอาทร ไมรักใครไมมี
คําวาไววางใจอีกตอไป คือมันหมดแลวเคาจะเปนยังไงพี่ไมสน วันที่มันฟนหัวพี่เลือด
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ไหลเต็มตัวพี่ พี่นึกในใจวาขอใหเลือดที่ไหลออกมาเต็มตัวพี่มันลางความซวยลางเวร
ลางกรรมที่เคยมีตอกันใหหมดไป และจากนี้ไปจะไมเหลืออะไรตอกันอีกแลว” (หนู)
เมื่อไดออกมาจากชายที่ทําราย และไมตองการที่จะเกี่ยวของใดๆตอกันอีก แตการอยู
ดวยกันมานาน ยอมทําใหเกิดความรูสึกอยางที่เคยเปนเหมือนตอนที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
5.2 กลัวและระแวงวาจะเกิดเหตุการณเดิมอีก
จาการถูกทํารายมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับการใชชีวิตอยูกับสามีดวยความ
หวาดระแวง ถึงแมวาผูหญิงไดออกมาจากความสัมพันธที่รุนแรงนั้นแลวเขามาพักอยูในบานพัก
ฉุกเฉินก็ยังมีความหวาดกลัวสามีของเธออยู กลัววาเขาจะไมละความพยายามและเขามาทําราย
พวกเธออีก
“ชวงแรกที่ออกมาก็ยังหวั่นอยู ยังกลัวๆอยูวาถาเคาตามมาเจอเราเคาจะทําอะไรเรา
อีกไหม” (มาลี)
“ก็เครียดกลัววาเคายังไมลมเลิกความตั้งใจ ที่เราอยากจะเลิกกับเคา กลัวเคาจะตาม
ราวีตามอะไร” (หนู)
ในกรณีของหนูเธอไมเพียงแตกลัววาสามีจะมาทํารายเธอเทานั้น แตยังกลัวอีกวาเขาจะ
มาพรากลูกไปจากเธอ เพราะในตอนนี้เธอมีลูกเปนที่พึ่งทางใจของเธอเปนความหวังและกําลังใจ
ใหเธอ หากวาลูกไมอยูดวยก็คงจะตองตกอยูในภาวะโดดเดี่ยวอางวาง ไมรูวาจะทําอยางไรกับชีวิต
ตอไป
“ก็มีกลัววาซักวันนึง กลัววาจะตามอาละวาดตามเจอ บางครั้งคิดนะวาถาหากเคา
เจอแลวเอาลูกไป แลวลูกยอมไปกับเคา แลวเราจะอยูยังไง จะทํายังไง” (หนู)
ความกลัวสามีของพวกเธอนั้นถูกฝงเขาไปอยูในความทรงจําจนยากที่จะลบเลือน ใน
บางครั้งถึงแมวาพวกเธอจะไมอยากคิดถึงเรื่องราวการทํารายที่ไดรับ ไมตองการจดจําอดีตที่เปน
ทุกข แตก็ไมสามารถทําไดภาพเหตุการณความรุนแรงจะเกิดขึ้นในความคิดเสมอ โดยเฉพาะเวลา
ที่เหมอลอย หรือแมกระทั่งในตอนนอนความทรงจําอันโหดรายก็จะปรากฏอยูในความฝนของพวก
เธอ บางกรณีถึงขั้นนอนไมหลับเพราะหวงความคิดในสมองของเธอมีแตเรื่องราวการถูกทํารายที่
ไดรับ
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“มันฝนไปเองคะฝนวาเคามาตี มันฝนในเหตุการณเหมือนอยูกับเคาอยางนี้ คือ
เหตุการณนั้นโดนตีมันก็รองไง” (กอย)
“มันก็แบบคอยหลอนเรากับเหตุการณที่เราเจอมาตลอด บางครั้งเราไมอยากนึกถึง
นะ แตบางทีมันแวบเขามา มันก็ทําใหเรายังนึกถึงเหตุการณพวกนั้น ทําใหเราแบบ
กลัวๆหลอนๆอยูตลอด” (มาลี)
นอกจากนี้แลวพวกเธอยังวิตกกังวลตออนาคตที่จะตองออกไปจากบานพักฉุกเฉิน ยังกลัว
และระแวงวาหากเธอออกไปใชชีวิตอยูขางนอกแลวตองกลับมาพบเจอกับสามีอีก เนื่องจากวาการ
เผชิญหนากันในอนาคตขางหนาอาจจะทําใหชีวิตเธอเปนอันตรายถึงชีวิต หรือจะถูกกักขังใหใช
ชีวิตอยูกับเขาอยางทรมานและไมมีโอกาสหลบหนีออกมาไดอีก
“ก็กลัวก็คือเราตองสืบใหแนกอนวาเขายังอยูที่นี่หรือเปลา กอนที่เราจะออกไป สมมุติ
ถาเขายังอยู เราก็อาจจะกลับตางจังหวัดไปเลย” (เอื้อง)
ความกลัวที่อยูในความทรงจําสงผลใหผูหญิง เข็ดขยาดกับการเริ่มตนชีวิตครอบครัวกับ
ผูชาย ในเวลานี้พวกเธอไมตองการที่จะมีชีวิตคูอีกตอไป เนื่องจากไมอยากใหเกิดเหตุการณเดิมขึ้น
อีก มุมมองทัศนคติที่มีตอผูชายในเรื่องความไววางใจความเชื่อมั่นในความดีลดลง ไมมั่นใจวา
ผูชายที่จะเขามาในชีวิตเธอในอนาคตจะเปนคนดี ไมทําราย และไมทําใหเจ็บช้ําอีกครั้ง
“ถามวามีผลไหมมันก็คงมีผล เพราะมันเหมือนทําใหเราเข็ดไปเลย ทําใหเราไมกลา
ไปมีครอบครัวใหม เพราะวาเรากลัววาจะเจอแบบเดิมหรือเลวรายยิ่งกวาเดิม เดี๋ยวนี้
ไมคิดถึงเรื่องพวกนี้เลย” (มาลี)
“พอแลว ผูชายอาจจะเหมือนกันหมดทุกคนคือพอแลว เรามีลูก 3 คนก็พอแลวอยูกับ
ลูก พอแลวคือไมคิดที่จะมีอะไรกับใครอีกแลว เข็ด เข็ดแบบวาเรามีเคา เราก็ไมมี
อะไรดีเลย เหมือนกับวามันเปนกรรมหรือเปลาอะไรอยางนี้ ถาเรามีคนอื่นก็คง
เหมือนเดิมอยางที่เราเห็นอยูทุกวัน ที่เราเห็นเคาแบบเคยมีสามีแลวแตงงานมาแลวก็
ไมดี แบบแตงกับคนใหมก็ไมดีอีก มันเปนอยางนี้ไง มันทําใหเรากลัวดวย” (มน)
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กับความกลัว ความเข็ดขยาดกับเรื่องราวของชีวิตที่ผานมาดวยความทุกขทรมาน ทําให
พวกเธอผิดหวัง และเสียดายตอสิ่งที่ผานๆมา ซึ่งความผิดหวังเหลานี้ไดสรางความเสียใจใหพวก
เธอมานักตอนักแลวจึงไมตองการที่จะพบกับความเลวรายเชนเดิมอีก และตอไปนี้ก็ตั้งใจจะใชชีวิต
ในแบบที่ไมมีผูชายอยูเคียงขาง
5.3 ผิดหวังและเสียดายกับชีวิตครอบครัวที่ลมเหลว
ผูหญิงที่แตงงานแยกไปมีชีวิตครอบครัวของตัวเองทุกคน ตางคาดหวังวาครอบครัวของตน
จะเปนครอบครัวที่มีความสุข มีความสมบูรณถึงแมวาจะไมร่ํารวยเงินทองมากมายก็จะชวยกันทํา
มาหากิน โดยหวังวาจะไดรับความรัก การดูแลเอาใจใสจากสามีอยางเต็มที่ แตความจริงกับความ
คาดหวังชางแตกตางกันไปคนละดานอยางสิ้นเชิง จากความคิดที่วาเขาและเธอจะชวยกันทํามา
หากิน มีหลายกรณี ที่ผูหญิงตองดิ้นรนทํางานหนักในการแบกรับภาระดูแลครอบครัวเพียงฝาย
เดียว และที่คิดวาสามีจะมอบความรักความเอาใจใสดูแลบาง ในความเปนจริงเขากลับมีแตความ
รุนแรงที่มอบให และไมสนใจความรูสึก ความเจ็บช้ําของเธอแมแตนอย ความหวังวาจะมีครอบครัว
ที่สมบูรณครบ พอ แม ลูก สุดทายก็พบกับความแตกแยก ดวยความที่ผูหญิงทนอยูตอไปไมไหวจึง
ตองหาทางออกมาดวยความบอบช้ําทั้งรางกายและจิตใจ
“มันก็เคยคิดเอาไววานาจะมีครอบครัวที่อบอุน ไมคิดวาจะแตกแยกแบบนี้ ตองแบบ
ลูกพออยูทางแมอยูทาง” (มน)
“ก็รูสึกผิดหวังรูสึกเสียใจวาสิ่งที่เราหวัง สิ่งที่เราตั้งใจมันไมไดเปนอยางนั้น เพราะวา
เราคิดมาตลอดวาเมื่อไหรที่เรามีลูก เราจะไมใหลูกเปนเหมือนเรา ตองมีพอมีแมอยู
ครบตองอบอุน ตองเติบโตเปนคนดีของสังคม ไมตองมีปญหา” (มาลี)
จากชีวิตครอบครัวที่จบลงดวยความเลวรายดวยความรุนแรงของสามี ผูหญิงในฐานะ
ภรรยาที่ไดพยายามทําหนาที่ของตนเองในทุกๆดานอยางดีที่สุด ทุมเทความรัก แรงกาย แรงใจ
ใหกับครอบครัวอยางเต็มที่ แตกลับไมไดทําใหชีวิตของเธอดีขึ้น กับความทุกขที่ไดรับสรางความ
ผิดหวัง กอเกิดความเสียดายตอเวลา ความรัก ความรูสึกที่ดี ความพยายามที่ไดทําลงไปทั้งหมด
ดวยความเหนื่อยยาก แตกลับเปลาประโยชนไมไดอะไรตอบแทนกลับมาเลย
“ก็เสียดายเวลาเหมือนกัน เสียดายเวลาเสียดายความรูสึก ก็มันเปนเวลาที่นาน
เหมือนกัน แตมันก็ไมถึง บางคนก็เปนสิบป มันก็เกิดขึ้นไดมันเปนสิ่งที่เราไมคาดคิด
ทุกคนก็ไมอยากเจอหรอกแตก็ตองเจอ” (เอื้อง)
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“คิดเสียดายความรูสึกดีๆที่มีใหเคา ความรักที่มีเคา เสียดายเราไมนาปลอยโอกาส
ยาวนานถึงขนาดนี้” (หนู)
ทุกสิ่งที่ทุมเทลงไปไมเพียงแตเสียแรงเปลาเทานั้น ผูหญิงยังสูญเสียความสุขในชีวิต
สูญเสียความเปนครอบครัวที่อบอุน สูญเสียสิ่งตางๆที่เคยมี ไมวาจะความเปนอยู ทรัพยสินตางๆ
และทายที่สุดชีวิตก็ตองมาอยูในจุดต่ําสุด ที่ไมแมกระทั้งจะคิดวาจะไดมาเปนเชนนี้
5.4 เจ็บปวดตอชีวิตที่ตกต่ํา
จากชีวิตครอบครัวที่อยูกันอยางพรอมหนาพรอมตา มีอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองไดอยางไม
ตองพึ่งพาและขอความชวยเหลือใคร ตองแตกแยกประสบกับความยากลําบากไมมีงานทําไมมี
รายได ไมสามารถพึ่งพาคนเองไดตองมาขอที่อยูที่อาศัยพักพิง อาหาร ในบานพักฉุกเฉินแหงนี้
เปนสภาพที่ผูหญิงทุกคนไมเคยคาดคิดวาชีวิตจะตองมาอยูในฐานะผูเดือดรอนและมาขอความ
ชวยเหลือจากองคกรเอกชน หนูเธอเคยดูขาวผานสื่อตางๆเกี่ยวกับผูหญิงที่ไดรับความเดือดรอน
และขอความชวยเหลือจากมูลนิธิ คิดวาถามีโอกาสก็จะชวยเหลือผูหญิงเหลานั้น แตเธอไมเคยนึก
มากอนวาตัวเองตองตกมาอยูในกลุมของผูหญิงที่พบเจอกับปญหาเชนนี้ได
“ไมคะ ไมคาดหวังวาจะเปนแบบนี้เลยดวยซ้ํา ไมคิดดวยซ้ํา เห็นนะออกขาวนะ บาน
เพื่อนหญิง บานพักฉุกเฉินอะไรพวกนี้ สําหรับปวีณาชวยเหลือคนนั้นคนนี้ ไมคิดวา
ตัวเองจะตองมาอยูตรงนี้ ไมคิดดวยซ้ําวาตัวเองตองมาอยูจุดนี้ เพราะบางครั้งคิดวา
ตัวเองจะไดชวยคนพวกนี้ดวยซ้ํา” (หนู)
วันเพ็ญ มีฐานะหนาที่การงานคอนขางดีและมั่นคง ไมขัดสน มีชีวิตอยูอยางสะดวดสบาย
ไมตองดิ้นรนหาปจจัยในการดํารงชีพอยางยากลําบากมากนักมีความเปนอยูที่เพียบพรอม
สะดวกสบาย แตชีวิตในทุกวันนี้ของเธอไมหลงเหลือสิ่งเหลานั้นอีกตอไปเธอตองมาอยูในจุดต่ําสุด
ของชีวิตที่ไมมีอะไรเลย ทรัพยสินที่เธอหามาไดจากการทํางาน เงินทองที่เคยเก็บสะสมไวไดหมด
สิ้นไป เพราะเธอไมตองการติดตอกับสามีอีกจึงไมสนในที่จะกลับไปทวงเอาคืน ลาออกจากงานที่
ชอบและกําลังไปไดดี คงไวแตชีวิตที่ไมรูจะไปอยูที่ไหนจะทําอะไร จึงเขามาตั้งหลักพักพิงอยูใน
บานพักฉุกเฉิน
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“แรกๆก็รูสึกแย เพราะวาจากคนเคยมีเงินใช อยูอยางสบาย มีเครื่องซักผา มีทีวี
ตูเย็น โนตบุคคอมพิวเตอร มีพรอมหมดทุกอยาง แตตองมาอยูแบบนี้มันก็รูสึกแย
หละ ทําไมตองเปนอยางนี้ จากที่เคยสุขสบาย” (วันเพ็ญ)
ในกรณีของมนครอบครัวของเธอมีฐานะปานกลาง ในทุกๆวันเธอทํางานหนัก แตก็รูสึกพึง
พอใจกับหนาที่การงานของตนเองเปนอยางมากถึงแมวาเมื่อกลับบานไปจะถูกสามีทํารายเปน
ประจํา การที่ตองเขามาอยูในบานพักฉุกเฉินในชวงแรกนั้น รูสึกเสียใจ และยากที่จะทําใจยอมรับ
กับสถานะที่เธอเปนอยู ไมมีงานทํา ไมมีรายไดเชนเดิม ชีวิตที่เปลี่ยนจากการทํางานหนักทุกวันมา
เปนชีวิตที่ไมรูวาวันนี้จะทําอะไร
“คือตอนแรกก็เสียใจเหมือนกันนะ แตวาแรกๆพี่ก็ทําใจไมไดนะที่ตองเสียรายไดจาก
การที่มีรายไดซักวันละพัน เราตองมานั่งแบบนี้ ไมมีรายไดอะไร” (มน)
สําหรับกรณีของกอยถาเปรียบเทียบกับชีวิตกอนที่เธอจะไดมาพบอยูกินกับสามีคนนี้ ชีวิต
ในตอนนี้ เปนชีวิตที่มีแตคําวาสูญเสีย และตองเจ็บปวดกับสิ่งที่เสียไปอยางแสนสาหัส ดวย
ทรัพยสินที่เธอเคยมี ฐานะทางบานที่ร่ํารวย จากที่เคยพกเงินวันละเปนหมื่นๆแตทุกวันนี้เธอแทบ
จะไมมีเงินติดตัว จากคนที่เคยมีหนามีตาทางสังคม มีเพื่อนฝูงมากมายกลับกลายเปนคนที่ไมมี
ใครอยากจะคบ จากคนที่เธอไมเคยคิดแมแคจะพูดดวย กลับกลายมาเปนคนที่ดูถูกเธอ จากที่เปน
เจานายมีลูกนองเปนสิบๆ ไมเคยเชื่อฟงหรือทําตามคําสั่งใครตองมาทําตามคําสั่งของสามี และถูก
เขาทุบตีเกือบทุกวัน พรอมกับถูกขมขูขูดรีดเพื่อเอาไปเที่ยว ดื่มสุรา เสพยาเสพติดจน
สิ้นเนื้อประดาตัว ปจจุบันนี้ยังไมมีบานใหอยู ไมมีอาหารอยางที่อยากกิน ตองมายืนเขาแถวรอ
อาหารจากแมบานในบานพักฉุกเฉิน
“จิตใจแตกอนเปนคนยโสโอหังดูถูกคนมาก ไปกินกับเพื่อนในโตะจะขมทุกคนเลย
แลวจะเปนคนจายโตะดวยจะไมกินของใคร แลวจะไมเช็คบิลแชรในโตะดวยไมชอบ
จะไมมีใครมาดูถูกได มีใครมาดูถูกจะจางคนมากระทืบเลย ใชเงินแตกอนเปนคนที่
ไมยอมใคร ใครมาดูถูกนิดเดียวก็ไมได แตเดี๋ยวนี้อยูกับผูชายคนนี้ยอมใหคนทั่วไป
หมดเลย แยมากจากคนยกมือไหว จากเคยเปนหัวหนาคน นายคน กลับกลายเปน
คนดูถูก จากพวกที่เราไมเคยคิดจะคุยกับมันเลยเปนเศษขยะอยางนี้ มันก็ดูถูกพี่”
(กอย)
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ไมวาพวกเธอจะมีชีวิตที่ตกต่ํามากเพียงใดแตก็ตองใชชีวิตตอไปขางหนา ดูแลตัวเองและ
อีกหลายๆคน พวกเธอจึงจําเปนตองรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองใหเขมแข็ง ยืนหยัดเพื่ออนาคต
ขางหนา
6. จิตใจที่ไดรับการฟนพลัง
6.1 มีกําลังใจพรอมที่จะกาวตอไป
การเขามาอยูในบานพักฉุกเฉิน ผูเดือดรอนทุกคนจะไดรับการชวยเหลือเยียวยาจิตใจ ดวย
วิธีการที่หลากหลายแตกตางกันไปในแตละบุคคล ไมวาจะเปนการทํากิจกรรม การรับคําปรึกษา
จากเจาหนาที่ หรือจิตแพทย สิ่งเหลานี้ชวยฟนฟูจิตใจของผูหญิงใหเขมแข็งขึ้น โดยพวกเธอจะรูสึก
วาตัวเองไมโดดเดี่ยวมีทั้งเพื่อนที่อยูดวยกันและ เจาหนาที่ที่คอยใหคําปรึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณความคิดเห็น มองเห็นแงมุมตางๆในการดําเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการ
มองโลกในแงบวก ผอนคลายความเครียดและมีกําลังใจที่จะกาวเดินตอไปขางหนา
“ตั้งแตมาอยูที่นี่มีเพื่อนก็รูสึกดี บางคนเขาก็มีปญหา ยังดีที่เราแบบไมทอง ถาทองก็
แบบเกาเดือนเนอะ พูดถึงเราก็โชคดีเยอะ แตไมโชคดีตรงที่โดนทําราย ก็อยูที่นี่ก็แบบ
มีงาน มีกิจกรรมใหทําก็คลายเคลียดไป เขาคุยเราก็แบบดีอยางเนี้ย ไมสบายใจเราก็
คุยกับเขาได” (เอื้อง)
“ก็ดีคิดวาก็ดีกวาเดิมคะ เพราะวาเรายังมีกําลังใจจากแม พี่สาว ก็เวลาคิดถึงก็โทรหา
ก็คุยกันปกติธรรมดา แลวบางครั้งก็มีพวกเพื่อนๆ พี่ๆ ปาๆ ยายๆ แถวนี้คอยให
กําลังใจ ดีขึ้นกวาเดิม” (ดาว)
“ที่นี่มีคนใหความหวัง ใหกําลังใจ เจาหนาที่ทุกคนแลวก็ทางตํารวจก็ใหความรวมมือ
ดีแลวก็ใหคําปรึกษาทุกอยางวาเราตองการยังไง”(มน)
นอกจากความชวยเหลือตางๆที่ไดรับแลว การเปนอยูที่ปราศจากความรุนแรง ที่เคยตองใช
ชีวิตดวยความหวาดระแวง คอยระมัดระวังตัวเองจากการถูกทําราย ทําใหเธอไมเปนตัวของตัวเอง
ฝนใจที่ตองทําตามความตองการของสามีเพราะกลัววาจะทําใหเขาไมพอใจ การเขามาพักพิงอยู
ในบานพักฉุกเฉินเปรียบเสมือนวาพวกเธอไดถูกปลอดปลอยตัวเองออกกมาจากการกดขี่ขมเหง
รูสึกไดถึงชีวิตที่เปนอิสระ สบายใจ ปลอดโปรง สภาวะเชนนี้ทําใหผูหญิงไดใชความคิดในการ
ดําเนินชีวิตอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลกับการแกไขสถานการณความรุนแรงในครอบครัว ชวยให
มองเห็นเปาหมาย รูวาควรจะทําอะไรกับตนเองตอไปดี
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“มันก็ดีเหมือนกับวาเราไมตองคอยระแวง ไมตองคอยอะไร เราสามารถทําอะไรก็ได
โดยไมตองเกรงใจใครอะไรอยางนี้ ....มันตางกัน ตอนอยูกับแฟนเราตองอดทนตอ
ความเจ็บปวดที่เราไดเจอ พูดถึงตอนที่มีปญหา แต ณ ตอนนี้ก็คือ แบบทํายังไงให
เราดีขึ้นกวาเดิม ถาเราออกไปจากจุดนี้เราจะทํายังไงใหมันดีขึ้น มองหาแนวทางที่
เราจะทําตอไป ทําอะไร วางแผน” (เอื้อง)
“พอไมไดอยูกับมันก็สบายใจ ทําอะไรก็ไมตองกลัวใครมันจะมาตีมาดาอะไรอยางนี้
มันสบายใจเราเอง” (กอย)
“ก็รูสึกวาเราคิดออกไดหลายๆอยางทําใหเราสบายใจ แลวรูสึกโลงวาเราจะจัดการกับ
ชีวิตเรายังไงตอไป กับลูกตอไป” (มน)
กําลังใจคําแนะนํา ความปลอดโปรงในการใชความคิดนั้น ชวยใหผูหญิงเกิดมุมมอง
ทัศนคติการดําเนินชีวิตที่กวางขึ้น ทําใจยอมรับกับเหตุการณในอดีต พรอมที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดวยการเริ่มตนที่จะเรียนรูถึงวิถีชีวิต ผูคน สิ่งใหมๆที่จะเขามา ซึ่งมีความ
แตกตางจากความเปนอยูแบบเดิมๆ เพื่อใหตัวเองสามารถดําเนินชีวิตอยูได
“ทุกวันนี้ก็ยอมรับสภาพของเราอยู เรายอมรับสภาพวา เออ เราโดนมาแบบนี้นะคน
อื่นก็โดนมาเหมือนกับเรานะ แตเราจะเจ็บมากเจ็บนอยอยูที่ตัวเรานะ เราตองบังคับ
จิตใจของเราเองวา เออ เรามาเจอแบบนี้เราตองทนสภาพตรงนี้ พี่คิดอยูวาหากโดน
หนักกวานี้ถึงตาย ถาเราไมมีชีวิตรอดเราก็คงไมมีวันไดมานั่งอยูตรงนี้ในวันนี้ เราคง
ไมมีโอกาสมาอยูตรงนี้” (หนู)
“ตอนนี้ทําใจแลวคะ ตอนนี้เริ่มตนชีวิตใหม คบหาสิ่งใหมๆ เพื่อนฝูงใหมไมเอาพวก
เกาๆ ที่เคยไอนี่ ไมหาไมคุยอีกแลว ตอนนี้เอาแคตัวเองแลวหาสิ่งใหมๆ” (กอย)
ในขณะที่อยูในบานพักฉุกเฉินสามีของผูหญิงหลายคนพยายามเขามาคุกคาม แตก็ไม
สามารถเขาถึงตัวพวกเธอไดเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ประกอบกับคําบอกกลาว
คําปรึกษาแนะนําตางๆที่ไดรับนั้นทําใหมีขอมูล และรูวาตอไปนี้หากเธอตองเผชิญกับสถานการณ
ที่ตองเปนฝายถูกกระทํา เปนฝายถูกทําราย เธอมีทางออก รูแลววาจะทําอยางไรพึ่งพาใครที่ไหน มี
คําตอบใหกับปญหาในเรื่องของความรุนแรง มั่นใจวาตัวเองจะไมตกอยูในภาวะโดดเดี่ยวไรที่พึ่ง
อีกตอไป และรูสึกถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น เนื่องจากเชื่อวาจะไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายที่เธอรู เธอจะไมตกเปนเหยื่อของความรุนแรงอีกตอไป
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“อยางนอยเราก็ไมตองวิตกกังวลมากมายวา เออ กฎหมายตรงนี้นะเคาคุมครองเรา
ตรงนี้นะทําใหเราไดมีความคิดวา ถามันมาทําอะไรตรงไหนก็ชวยเหลือเราไดอยาง
เวลาเคาจะทําอะไรเราขางทางเราก็วิ่งไปหาตํารวจได เพราะวาตอนนี้ผูหญิงเรามี
กฎหมายในมือก็ดีใจ ความระแวงความวิตกกังวลก็ลดนอยลง” (หนู)
การเยียวยาทั้งหมดทําใหผูหญิงมีความพรอมที่จะออกไปใชชีวิตภายนอกมากขึ้น เริ่มมอง
หาหนทางในอนาคตขางหนา โดยการวางแผนวาจะทําอะไรตอไป ผูหญิงทุกกรณีคิดที่จะทํางาน
เลี้ยงตัวเอง ดูแล พอ แม และลูก มีหลายกรณีที่กอนหนานี้ละเลยครอบครัวดั่งเดิมผูใหกําเนิด อัน
เนื่องมาจากภาระรอบดาน ตั้งแตนี้ตอไปพวกเธอจะใสใจดูแล ใหเวลาพวกเขามากขึ้น ในกรณีที่มี
ลูก ลูกไดกลายเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิต เปนความหวัง เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงเปน
หลักของชีวิตในอนาคต เปาหมายใหญในชีวิตพวกเธอคือการทุมเทเลี้ยงดูลูกจนกวาเขาจะเปน
ผูใหญอยางเต็มความสามารถ
“เราตองทําตรงนั้นใหได เพราะวามันมีคนรอเรา คนที่รอเราอยู ก็มีแม มีนอง เราก็
ตองแบบดูแลเขา แลวก็แม ก็เรา ก็ทํางานแลวก็สงตังคไปบานอยูแลว ตองเลี้ยงเขา
เราอยาเอาชีวิตมาทิ้งกับคนที่ไมด”ี (เอื้อง)
“ตอนนี้คิดอยูอยางเดียววา จะทํางานหาเงินใหลูก สรางบานใหอยูเอง อยูกันสามแม
ลูกนี่แหละ” (มน)
“ใหความสําคัญ ทุกวันนี้นอกจากลูกแลวก็ตองตัวเอง คืออยางนอยก็ตั้งความหวังไว
แตไมมากคือโตขึ้นเคาอาจจะเปนอยางไงมั่งตัวเราเองก็ไมรู แตก็ตั้งความหวังวาทําให
ดีที่สุดกับลูกก็พอ” (หนู)
ตอนนี้ผูหญิงทุกคนไดรับการเยียวยารักษาจิตใจใหเขมแข็งขึ้น พวกเธอมองเห็นเปาหมาย รู
วาจะทําอยางไรในชีวิตวันขางหนาอยางมีความหวังและมีความหมาย ความเปนอยูและการกระทํา
ของเธอจะไมไรคุณคาอีกตอไป
6.2 ตระหนักในคุณคาของตัวเอง
ประสบการณที่ผานมาทั้งหมดเธอไดใชชีวิตดวยความเหน็ดเหนื่อย และเปนทุกข กับการ
อยูรวมกับสามีคนที่เธอทั้งรักทั้งเกลียด จากทุกสิ่งทุกอยางที่ตรากตรําอยางเต็มที่ ซึ่งไดเห็นแลววา
ที่ทําไปนั้นไมเคยไดรับความสุขตอบกลับมามีแตจะสรางความเจ็บช้ํา มิหนําซ้ําในกรณีของเอื้องที่
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ตองบาดเจ็บเกือบตายจากการถูกทําราย กับหัวใจที่เกือบจะหยุดเตน กับชีวิตที่เกือบจะไมไดอยู
บนโลกใบนี้ กับสติความรูตัวที่หายไปในตอนพักฟน และหลายๆสิ่งหลายๆอยางที่สูญเสียไป เมื่อ
รูสึกตัวอีกครั้งเธอไดตระหนักเห็นถึงคุณคาของตัวเองอยางชัดเจน เห็นแลววาการไดมีลมหายใจ มี
ชีวิตอยูตอไปมีคุณคามากมายแคไหน ไมควรจะนําชีวิตมาทิ้ง หรือนําชีวิตมาจมปรักกับผูชายที่ไม
เห็นคุณคาของเธอ และจะตองทําใหแมที่รักเธอเสมอมาเสียใจหากวาเปนอะไรไปจริงๆ
“ถาเรากลับไปมันก็ถึงชีวิต ชีวิตเรามันมีคา ถาเรามีชีวิตอยูเราสามารถสรางขึ้นมา
ใหมได ถาเรายังมีชีวิตอยู ถาเราเปนอะไรไปไหนแมเราก็ตองมาเสียใจ ญาติเราก็ตอง
มาเสียใจเพราะวาผูชายเพียงคนเดียว” (เอื้อง)
ทุกกรณีที่เคยโทษและสมน้ําหนากับความผิดพลาดของตัวเอง ใชชีวิตดวยความสิ้นหวัง
ทอแท มองไมเห็นคุณคาและมีความหมายของการดํารงอยู ในตอนนี้พวกเธอไดเห็นสิ่งเหลานั้น
พรอมกับรับรูถึงการคงอยูของพวกเธอที่ไมไดอยูเพื่อตัวเองเทานั้น แตเปนการอยูเพื่อคนที่รัก และ
รักเธออยางแทจริงอีกหลายคน ไมวาจะเปน พอ แม พี่ นอง และลูก ซึ่งบุคคลเหลานี้จะเปน
แรงผลักดันใหเกิดความหวัง และความหมายของการดําเนินชีวิตตอไป โดยไมวาจะทําอะไรก็ตาม
ก็จะระลึกวา เธอไมไดอยูเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ แตมีคนอีกกลุมหนึ่งซึ่งพวกเขาและเธอตางมี
ความสําคัญตอกันและกัน
“ก็จะยืนตอไปอยางนี้คะเพื่อตัวเอง เพื่อคนที่เรารัก เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่คอยเรา
อยู ไมทอ” (เอื้อง)
“ก็คือมีความรักตัวเองมากขึ้น แตวาก็ปกติยืนขึ้นได ก็หันกลับมาหวงใยคนใน
ครอบครัวมากขึ้น หลังจากที่ไมคอยเทาไหรโทรหาธรรมดา แตตอนนี้ก็หันกลับมา
ดูแลคนในครอบครัวทั้งแมทั้งพี่สาว” (ดาว)
“ถาอยูกับมันอีกอีกหนอยเรามีสิทธิ์เขาโรงพยาบาลศรีธัญญาแนเลย อาจจะเปนบา
ไปเพราะฉะนั้นเราตองเอาเราใหรอดแลว เพราะวาไมไดมีแคมันกับลูกคนนี้ยังมีลูก
คนอื่นอีกที่รอเราอยู ตองเอาตรงนี้ไวกอน เลี้ยงดูตัวเองไปกอน แลวก็ดูใหสุขภาพ
ตัวเองแข็งแรงไมเปนบา เปนอะไรวันหนา วันหลังเราจะไดไปหาลูกสาวได ไปหาลูก
หาเตาได อยางนอยๆมันก็อยากเห็นหนาแมมัน” (กอย)
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ในวันนี้พวกเธอกําลังเตรียมความพรอมและดูแลตัวเองอยางเต็มที่ภายในบานพักฉุกเฉิน
ซึ่งตอไปในอนาคตก็ยังไมรูแนวาชีวิตจะตองพบเจอกับสิ่งใดอีก แตจากประสบการณทั้งหมดก็ทํา
ใหไดเรียนรูวาแนวทางที่จะดําเนินตอไปขางหนาจะตองปฏิบัติตนอยางไร ถึงจะไมทําใหเธอตองตก
ไปอยูในความยากลําบากอีก
6.3 สรางบทเรียนใหตัวเองวาตอไปตองใชชีวิตอยางรอบคอบ
เมื่อไดผานประสบการณอันทุกขยาก ยอมรับตอสิ่งที่เกิดขึ้นและไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ผูหญิง ซึ่งทุกกรณีมองวาเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง และไมตองการใหเกิดเหตุการณเดิม
ซ้ําอีก พวกเธอจึงตั้งมั่นวาตอไปในอนาคตจะดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวังรอบคอบ และใช
ระยะเวลาในการพิจารณาใครก็ตามที่เขามาในชีวิตอยางละเอียดรอบคอบมากขึ้น
“จําเอาไวเปนบทเรียนสอนใจตัวเองวา ตอไปนี้คิดจะมีครอบครัว คิดจะคบหาดูใจกับ
ใครก็ดูใหมันนานๆกอน ดูใหมันรอบคอบใหมันไอนี่ไปเลย กระจางไปเลยวาเคาเปน
อะไรยังไง เปนบทเรียนที่สอนตัวเอง เปนบทเรียนราคาแพงที่จําไปอีกนานเลย”
(มาลี)
จากที่ไดพบกับความเปลี่ยนแปลงอยางไมคาดคิดมากอน ทําใหมองเห็นถึงความไม
แนนอนในสิ่งที่คิดวาดี สิ่งที่คิดวาใช ก็อาจจะไมเปนอยางที่คิด ซึ่งก็ไมอาจจะลวงรูไดวาจะเกิด
ความผิดพลาดขึ้นกับอนาคตที่คาดหวังวาจะดําเนินไปไดดวยดี และที่สําคัญคนเราจะดูกันแต
ภายนอกไมได เพราะบางอยางในสวนลึกจากตัวตนที่แทจริงมักจะไมถูกเปดเผยออกมา
“คนเรามันไมแนนอน อนาคตมันเปนตัวบงชี้ไมได เปนเพราะพี่ดูเคานอยเกินไป เรา
ใหความหวังเคามากเกินไป” (หนู)
“ก็คืออยางแรกเราดูคนจากภายนอกไมได ถึงแมเราจะรูจักเคาลึกๆจริงๆแลว บางสิ่ง
บางอยางที่เคายังไมแสดงออกมาใหเห็น หรือบางอยางที่เราไมรู คือเคาแสดงออกมา
ไมหมด ซึ่งเราจะไปใหเคาบอกมาใหหมดทุกอยางทุกเรื่องคงเปนไปไมได ก็คงไมมี
ใครเปนอยางนั้น” (วันเพ็ญ)
“คือแบบวาคิดไดวา การตัดสินใจที่จะคบใครคนหนึ่ง มันตองใชเวลาไมใชพอเห็นเคา
ปบ แลวตัดสินใจเลย มันทําใหแบบคิดไดวาเราควรคิดอะไรใหไดมากกวานี้ แลวก็คือ
แบบคนเรามันไมแนนอนนิสัยคนเรามันไมแนนอน แบบแรกๆเคาก็ดี แตตอๆไปเคาก็
ตองเปลี่ยน” (ดาว)
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กอยเรียนรูจากการใชชีวิตที่ผานมา ที่ทําใหตองมาพบกับความยากลําบาก เธอพบวา
ตนเองไดใชชีวิตดวยความประมาทเกินไป ถามีโอกาสไดกลับไปอยูในสถานะเดิมอีกก็จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด ไมกลับไปประพฤติตัวในทางที่ไมดีเชนเดิม สรางฐานะใหมั่นคงเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นไดอีก
“บทเรียนเยอะเลย ถากลับไปไดก็จะไมใหเปนอยางนี้ คือจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอยาง
ของตัวเองเลย กลับไปอยูกับแฟนคนเกาจะไมเสเพล จะไมเลน จะไมคึกคะนอง จะ
ไมจายฟุมเฟอย แลวผูชายคนนี้ก็จะไมไดเจอในชีวิตแนๆ แตทีนี่เราก็ไมรูวาเราตองมา
เจอสภาพผูชายคนนี้ เราประมาทใชชีวิต ใชชีวิตประมาท” (กอย)
จากประสบการณการทํารายที่ผานมา ทําใหพวกเธอรูแลววาความทุกขที่เกิดขึ้นนั้นสวน
หนึ่งเปนผลจากตัวเธอเอง ไมวาจะเปนความไมรูเทาทัน ความไมละเอียดรอบคอบในการเลือก
คูครอง ความประมาทในการใชชีวิตที่ไมระมัดระวัง พวกเธอไดตระหนักแลววาตอไปนี้การใชชีวิต
ของเธอตองกาวเดินไปอยางพินิจพิจารณาสิ่งตางๆที่เขามาอยางถี่ถวนมากขึ้น ไมวาจะเปนเปน
การใชชีวิตในดานใดก็ตาม เพื่อไมใหตัวเองตองตกหลุมพรางติดกับดักที่ยากตอการหลุดพน
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บทที่ 5
การอภิปรายผล
การศึกษา “ประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย” เปนการศึกษาดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อทําความเขาใจ ความรูสึก ความคิด ที่เปนผลจากการถูกทํารายรางกาย
ของผูหญิงที่มีประสบการณการถูกสามีหรือคนรักที่ใชชีวิตคูรวมกันทํารายรางกาย และไดเขามา
พักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ
ความรูสึกที่ตองถูกทําราย
เมื่อผูหญิงถูกทํารายโดยผูชายที่รัก ไววางใจ ทั้งในกรณีที่ผูชายไมเคยแสดงกริยากาวราว
ตอเธอมากอน และในกรณีที่เคยรับรูถึงการแสดงพฤติกรรมกาวราวมาแลว แตพวกเธอก็ตางคาด
ไมถึง ไมเคยนึกวาสามีจะลงมือทํารายเธอได ถึงแมวาเขาจะมีนิสัยชอบดื่มสุราและใชยาเสพติด ก็
ไมเคยคิดวาการกระทําเหลานี้จะสงผลใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวได ซึ่งในชวงแรกๆก็ยังไมได
แกปญหาใดๆอยางชัดเจน ผูหญิงยังคงทําตัวเปนปกติเชนเคย ทั้งนี้สวนหนึ่งก็มาจากความคิดที่วา
สิ่งที่เกิดขึ้น เปนเพียงสิ่งผิดปกติชั่วครั้งชั่วคราว หรือคิดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตคูที่เกิดขึ้นได
(Walker, 1979 อางใน Dutton, 1988) เมื่อผูหญิงเริ่มถูกทํารายบอยครั้งขึ้นพวกเธอจะเริ่มใชชีวิต
อยูดวยความหวาดระแวงกลัววาจะถูกทํารายตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองใชชีวิตดวยความระมัดระวัง
ไมไปทําสิ่งที่สรางความไมพอใจแกสามี ในทุกๆวันผูหญิงจะพยายามทําหนาที่ของภรรยาที่ดีไมให
ขาดตกบกพรอง ไมวาจะเปนเรื่องของงานบาน และการทํางานนอกบาน พวกเธอจะทําหนาที่ของ
ตนเองใหดีที่สุด เพื่อไมใหมีขอผิดพลาด จนทําใหถูกตําหนิและการลงมือทําราย นอกจากการ
รับผิดชอบหนาที่ของตนเองแลว ยังตองคอยเอาอกเอาใจสามีไมวาจะเปนการคลอยตามหรือ ยอม
ทําตามสิ่งที่เขาตองการ โดยผูหญิงจะมีความเชื่อวาหากทําเชนนี้แลวจะไมเปนการกระตุนใหสามี
เกิดอารมณโกรธและโมโหขึ้นจนกระทั้งมาทํารายเธอ (Walker, 1981; Walker, 1989; Dutton,
1988) ที่ทําไปทั้งหมดนั้นเปนความพยายามในการจัดการปญหาของพวกเธอ
ดูเหมือนวาไมวาผูหญิงจะพยายามทําดีเทาใดแตก็ไมเกิดผลในทางที่ดี พวกเธอยังถูกทํา
รายเชนเดิม ถึงแมวาจะเกิดความทอแท แตก็ยังคงตรากตรําทํางานหนักไมวาจะเปนหนาที่ในดาน
ใดๆก็ตามดวยความเหน็ดเหนื่อย หลังจากเสร็จภาระหนาที่ในดานการงานแลวยังตองเผชิญกับ
สถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น แตพวกเธอก็ไดเพียงแตอดทนดวยความเชื่อมั่นวาทุกอยางจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งกับการกระทําทุกสิ่งทุกอยางผูหญิงไมเคยไดรับกําลังใจ ความเขาใจ
หรือความเห็นใจใดๆจากสามี พวกเขายังคงทํารายเธอตอไปอยางไมมีเหตุผล สิ่งที่ผูชายทํายิ่ง
สรางความยากลําบากในชีวิตเธอเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูหญิงก็ยังคงอดทนและมุงมั่นทํางานรับผิดชอบ
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หนาที่ของตนเต็มความสามารถ อยางไมทอถอย เพื่อประคับประคองชีวิตครอบครัวใหดีที่สุด แต
กับความทุกขที่ไดรับจึงสรางความนอยใจใหเปนอยางมากที่ทําดีแลวแตก็ไมเห็นคุณคา จนไมรูวา
จะตองทําอยางไร ความนอยใจนี้สงผลใหเกิดความคิดอยากฆาตัวตาย ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของกฤตยา อาชวนิจกุล (2547) ที่พบวาผูหญิงที่ถูกทํารายมีความคิด
ที่จะฆาตัวตาย
ไมวาเรื่องราวความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากมายเทาใด แตพวกเธอยังมองวาเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
เรื่องภายในครอบครัว และเปนเรื่องที่ไมดีที่เกิดขึ้น จึงอายที่จะใหคนภายนอกเขามารับรูถึง
เหตุการณเหลานี้ ซึ่ง Dutton(1988) และ Walker(1989) ไดอธิบายวาสวนหนึ่งเปนเพราะคานิยม
และทัศนคติที่ไดรับการอบรมสั่งสอน ใหผูหญิงสรางภาพพจนของตนเองดวยการเปนภรรยาที่ดี
เปนแมของลูก ซื่อสัตยตอครอบครัว หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในครอบครัวจะถือวาผูหญิงทํา
หนาที่ของตนไมดีพอ
เมื่อผูหญิงถูกทํารายอยางตอเนื่อง และรุนแรงมากขึ้น พวกเธอจะเริ่มเกิดความโกรธ และ
ความโกรธนั้นจะเพิ่มระดับขึ้น เกิดเปนความแคนคิดที่จะทํารายผูชายเพื่อเอาคืน แตทุกครั้งที่เกิด
ความแคนและอยากจะลงมือทํารายสามี ทั้งหมดก็เกิดอยูเพียงในความคิดเทานั้น ไมสามารถทํา
ไดจริง พวกเธอไมไดหวงวาตัวเองจะตองติดคุกหรือเปนผูตองหาตองคดีอาชญากรรม แตพวกเธอ
เปนหวงลูกกลัววาลูกจะไมมีคนดูแล หากวาตองโทษจริงๆ ดังนั้นจึงตองพยายามควบคุมจิตใจของ
ตนเองเอาไวอยางมาก เพื่อยับยั้งชั่งใจไมใหลงมือทํารายสามีตามที่คิด
เมื่อใชชีวิตอยูดวยความรุนแรงเรื่อยมาความรูสึกดานดีตอสามีไมวาจะเปนความรัก หรือ
ความคิดถึงสวนที่ดีของเขาคอยๆเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ โดยมีความเกลียดชังเขามาทดแทน จน
ทายที่สุดแลวความรูสึกเกลียดชังก็มีมากพอๆกับความรูสึกรัก โดยเฉพาะขณะที่ถูกทํารายก็จะมีแต
ความเกลียดชังโดยที่ไมหลงเหลือความรูสึกดานบวกเลย
ชีวิตที่ประสบกับการทํารายซ้ํา และความรูสึกเกลียดชังผูชายที่เพิ่มมากขึ้นทําใหผูหญิง
ตองการออกไปจากความสัมพันธนี้ พวกเธอพยายามหาทางหลบหนีไปอยูที่อื่นหรือเคยคิดที่หนี
ดวยวิธีการฆาตัวตาย แตก็ไมสามารถทําไดดวยเงื่อนไขหลายๆประการ หรือในบางครั้งที่สามารถ
หนีออกไปไดก็ตองกลับมาดวยเงื่อนไขดังกลาว
เหตุผลของการคงอยูในความสัมพันธ
ผูหญิงไมสามารถออกไปจากความสัมพันธไดเปนสวนหนึ่งเปนเพราะ ความรักและความ
ผูกพันที่เธอมีตอสามี คือในชวงที่สามีไมใชความรุนแรงเธอก็จะมีความรูสึกที่ดีตอเขา และในชวง
เวลานี้ระดับของความรูสึกเกลียดชังจะลดลง โดยมีระดับของความรูสึกรักมากขึ้น และยิ่งเขาแสดง
ทาทีขอโทษงองอนใหคําสัญญาวาจะไมทํารายเธออีก ทาทีเหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหผูหญิง
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ตระหนักในความดีที่ผูชายเคยทํา ตระหนักถึงประสบการณชีวิตที่เคยมีรวมกัน และจะรูสึกถึง
ความรักที่มีตอเขาอยางมาก สงผลใหอภัยตอสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อมั่นวาเขาจะทําตามที่ไดสัญญา
กันไว นอกจากนี้ในกรณีที่ไดหนีไปจากสามี ซึ่งทําใหเธอไมไดพบเจอกับความรุนแรงอีกความรูสึก
โกรธแคน เกลียดชังจะลดระดับลงเชนกัน เมื่อเขาตามพบ และแสดงทาทางสํานึกผิดผูหญิงก็จะให
อภัย อันเนื่องมาจากความรูสึกที่ดีตางๆนานา ไดเกิดขึ้นอีกครั้ง เชนเดียวกับที่ Walker(1979) (อาง
ใน Wallace,1996 ) ไดกลาวไววาเมื่อผูหญิงไดออกไปจากความสัมพันธ ระดับของความกลัวที่
เคยมีอยูจะลดลงและจะตระหนักถึงความรักที่มีตอเขามากขึ้น การแสดงทาทีขอโทษหรือสํานึกผิด
ของผูชายดวยการเอาอกเอาใจเธอจะทําใหพวกเธอรูสึกวาตัวเองมีคุณคา สามารถควบคุม
สถานการณได และเชื่อวาจะไมเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นอีก ความรูสึกที่ดีเหลานี้ จะเปนตัวสราง
ความคาดหวังและความเชื่อแกผูหญิงวาผูชายจะกลับตัวเปนคนดี ไมทําใหเสียใจอีก เหตุการณ
เชนนี้จะเกิดขึ้นอยางซ้ําๆ โดยที่ผูหญิงก็จะมีการตอบสนองแบบเดิมเชนกัน ซึ่ง Kendrick &
Ciaidini (1975 อางใน Dutton, 1988) และ Solomon (1980) ไดอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นวาความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้ มาจากการไดรับแรงกระตุนที่รุนแรงอยางไมสม่ําเสมอ ประกอบ
กับการรับรูของบุคคลที่มีการปรับสมดุลการรับรูสิ่งเราที่เหมาะสมกับรางกายใหเกิดความพอดีมาก
ที่สุด โดยในชวงที่ความรุนแรงลดลง การรับรูของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปสูการกระตุนที่สราง
ความพึงพอใจ และในชวงที่มีความรุนแรงมากการรับรูก็จะเปลี่ยนแปลงไปสูการกระตุนที่สราง
ความไมพึงพอใจ แรงกระตุนที่สลับกันไปมาเหลานี้จะสรางความผูกพันระหวางบุคคลที่ไดรับการ
กระตุนอยางไมคงที่
ลูกเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูหญิงคงอยูในความสัมพันธที่รุนแรง ผูหญิงที่มีลูกทั้งหมดจะ
ทนอยูในความสัมพันธที่รุนแรงตอไปก็เพื่อลูก ถึงแมวาในชวงเวลาที่ไมมีความรูสึกดีๆหลงเหลืออยู
ในตัวผูชาย และมีความคิดที่จะอออกไปจากความสัมพันธแตพวกเธอก็จะนึกถึงลูก ซึ่งความคิดนี้
เปนความคิดที่เหนี่ยวรั้งไวใหอยูตอไป พวกเธอไมอยากใหลูกเปนกําพราพออยากเปนครอบครัวที่
อบอุน มีสมาชิกครอบครัวที่ครบถวนก็เพื่อไมใหลูกเปนปมดอย และเชื่อวาการที่ลูกไดอยูกับทั้งพอ
และแมจะทําใหเด็กมีความสุข มีความเปนอยูที่ดี
นอกจากนี้การที่ผูหญิงไมไดบอกเรื่องราวใหบุคคลภายนอกหรือแมกระทั้งญาติใหได
รับทราบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสงผลใหพวกเธอถูกแปลกแยกออกไปจากสังคม ขาดทรัพยากรขอมูล
ตางๆที่จะใหความชวยเหลือเธอได เมื่อมีปญหาก็ไมรูวาจะไปพึ่งพาใครที่ไหน จนเมื่อถึงที่สุดที่ทน
ไมไหวก็เลือกไปขอความชวยเหลือกับหนวยงานที่เธอรูจักและเชื่อมั่นวาจะสามารถใหการ
ชวยเหลือคุมครองเธอไดอยางแนนอนนั้นคือ เจาหนาที่ตํารวจแตทั้งหมดก็ไดรับความผิดหวังเปน
อยางยิ่ง ไมใชเพียงแคครั้งเดียวเทานั้น มีหลายกรณีเขาไปขอความชวยเหลือหลายครั้งแตก็ไมได
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รับการชวยเหลือแกปญหาใดๆเลยสักครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงใหเห็นถึงวาผูหญิงพยายามที่จะ
แกปญหาแลวแตไมสามารถแกไดดวยตนเอง และไดพยายามขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น
แลวแตก็ไมสามารถชวยไดเชนกัน จึงเกิดภาวะของความโดดเดี่ยวที่ไมรูวาจะตองไปพึ่งพาใครที่
ไหน รูสึกวาจะตองเผชิญกับปญหาเพียงลําพังเทานั้นไมมีใครสามารถชวยเหลือเธอได ความหวังที่
จะหลุดพนออกจากความรุนแรงของพวกเธอเหลือนอยลงทุกที จนเกิดภาวะสิ้นหวังที่จะจัดการกับ
ปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผูหญิงจึงทนอยูและแกปญหาเฉพาะหนาไปวันๆ ในชวงเวลาที่สามีทํา
รายเธอ ซึ่ง Herman (1992) ไดอธิบายถึงภาวะของความสิ้นหวังนี่วาเปนภาวะที่บุคคลเผชิญกับ
อันตราย แตไมสามารถควบคุม จัดการ หรือปกปองตัวเองจากอันตรายเหลานั้นไดและ เมื่อรองขอ
ความชวยเหลือก็ไมมีใครสามารถเขามาชวยเหลือเธอได
ความรูสึกของการทนอยูในความสัมพันธ
การใชชีวิตอยูรวมกับสามีที่ทํารายตอไปดวยเหตุผลและปจจัยที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
ความรูสึกวาตนเองโดดเดี่ยวไมมีที่พึ่งพา ไมรูวาหากออกไปจากความสัมพันธนี้แลวจะเปนอยางไร
ตอไป และเพื่อลูก ทําใหผูหญิงรูสึกเหมือนชีวิตไดเขามาติดอยูในกับดักแลวไมสามารถออกไปได
(Dutton, 1988) แตพวกเธอยังคงตองการออกไปจากความสัมพันธอยูเสมอ โดยเฉพาะในขณะที่มี
การทํารายรางกายเกิดขึ้น และในชวงเวลาที่เปนฝายถูกทํารายนี้พวกเธอก็เลือกที่นิ่งเฉยไมตอบโต
และคิดวาจะตองหาทางออกไปจากสามีใหไดอยูในใจ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นไมใชวาไมมีความโกรธ
แคน แตเพราะกลัววาหากทํารายเขากลับหรือมีการแสดงกริยาตอบสนองใดๆ ก็อาจจะสงผลให
เธอไดรับความรุนแรงมากกวาเดิม (Heirler, 1995; Wallance, 1996; Walker, 1989 ;กฤติยา
อาชวนิจกุลและคณะ, 2547) การนิ่งเฉยที่เกิดขึ้นนั้น Herman (1992) ไดอธิบายวานอกจากจะ
เปนการปองกันอันตรายทางรางกายแกตัวเธอเองแลว ยังเปนการหลีกเลี่ยงตอความรูสึกเจ็บปวด
โดยที่เธอจะไมรับรูตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือแยกตัวออกมาจากสถานการณนั้นเพื่อไมใหเผชิญ
กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น แตก็มีบางกรณีที่ยอมใหเขาทํารายดวยความคิดวาถึงอยางไรก็ไมมีทาง
สูกลับได และยอมถูกทํารายเพราะวารักเขา เขาอยากจะทําอะไรก็ปลอยเขาไปหากคิดวาสิ่งที่ทํา
เปนสิ่งที่ถูกตองแลว
หลังจากเกิดการทํารายรางกายในครั้งแรก ก็เกิดการทํารายในครั้งที่สองและครั้งตอมาการ
ทํารายที่ยังคงดําเนินตอไปนั้นในชวงแรกจากเดือนละ 3 4 ครั้งมาเปนอาทิตย 3 4 ครั้งจนกระทั่ง
การทํารายเกิดขึ้นเกือบทุกวัน การดําเนินชีวิตของผูหญิงจะอยูในลักษณะที่ถูกกดขี่อยูตลอดเวลา
ความถี่ของการทํารายไดเพิ่มมากขึ้น และความรุนแรงของการทํารายหนักขึ้น กอใหเกิดบาดแผล
ทางรางกายที่รายแรงขึ้น ทําใหผูหญิงตระหนักถึงการภาวะของการไรอํานาจในการจัดการโดย
สิ้นเชิง (Walker, 1981) ไมสามารถแกไข หรือควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้นไดจริง จึงกอใหเกิด
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ความรูสึกวาตัวเธอถูกลดทอนคุณคาในตัวเองลงไป สงผลใหเธออยูในภาวะจํายอมตอการทําราย
ผูหญิงเริ่มใชชีวิตไปอยางไมมีคุณคาและมีความหมาย อยูไปวันๆอยางไมมีความคาดหวังใดๆใน
ชีวิต ถึงกระนั้นพวกเธอก็ยังคงทําหนาที่ของตังเองตอไป เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองรับผิดชอบ โดย
ปราศจากความรูสึกที่เปนสุข ชีวิตที่ดําเนินตอไปในแตละวันลวนแลวแตเปนชีวิตที่จมปรักกับความ
ทุกขที่ไมสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดเพราะไมรูวาจะทําอยางไร จากนั้นพวกเธอเริ่มไมมี
ความคิดเปนของตนเองไดแตคอยทําตามคําสั่ง หรือสนองความตองการของสามีและไมคิดที่จะดิ้น
รนแกไขปญหาอีก เนื่องจากความไมมั่นใจในการเผชิญกับปญหา หรือเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ตัวเอง
เปนอยู (Herman, 1992 ;Wallance, 1996) ซึ่งเปนภาวะของการยอมจํานนตอสถานการณที่
เกิดขึ้น ในเมื่อไมสามารถจัดการหรือลงมือแกไขปญหาไดอยางจริงจัง ความรูสึกผิดจึงเกิดขึ้น พวก
เธอรูสึกผิดที่ทําใหพอ แม ญาติ พี่นองที่รัก ตองมาผิดหวังและมาเปนทุกขกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สมน้ําหนาตนเองที่เลือกมาใชชีวิตอยูดับผูชายดวยความไมรอบคอบ ซึ่งความรูสึกนี้เปนความ
พยายามแสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Heirler, 1995)
จุดแตกหัก
เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น และคําขอรองถึงการใหอภัยจากผูชาย ดวยการใหคํามั่น
สัญญา ซึ่งผูหญิงจะเชื่อและใหอภัย และหยิบยื่นโอกาสใหเขาเสมอ สิ่งเหลานี้ไดเกิดขึ้นอยางซ้ําๆ
หลายตอหลายครั้ง และทุกครั้งที่คิดจะแยกทางออกไปผูหญิงก็มักจะเกิดความสับสนและลังเลใจ
(Paludi, 2001) จนกระทั่งมีเหตุการณการทํารายที่สรางวิกฤติถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิต ซึ่ง
หลังจากที่มีชีวิตรอดมาได เธอก็ไมคิดถึงอะไรอื่นๆอีกไมวาจะเปนความรัก ความผูกพันที่เคยอยู
รวมกันมา คิดแตเพียงวาตองรักษาชีวิตใหอยูรดเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เมื่อตระหนักถึงความสําคัญ
ของชีวิตไดอยางชัดเจนจึงตัดสินใจเลิกรากับสามีอยางเด็ดขาด จะไมกลับไปเกี่ยวของกับเขาอีก
ตอไป
ในกรณีที่ไมถูกทํารายจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส ซึ่งในทุกกรณีก็มีความคิดที่จะออกไปจาก
ความสัมพันธอยูตลอดเพียงแตยังมีความรูสึก และเงื่อนไขตางๆที่ไมสามารถตัดสินใจจบ
ความสัมพันธได จนเมื่อผูหญิงไดรับคําแนะนํา หรือคําพูดชวนใหคิด จากบุคคลที่ใหความ
ชวยเหลือเธอมาโดยตลอดที่ไดรับบาดเจ็บจากการถูกทําราย ทําใหเกิดไววางใจ และเชื่อถือ อยาง
เจาหนาที่พยาบาลที่เคยรักษาเธออยูเปนประจํา จะเปนตัวกระตุนใหเห็นถึงวาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนั้นเธอไมไดเปนตนเหตุของความรุนแรง เห็นแลววาเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุ
มาจากผูชายและเขาไมมีทีทาวาจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เธอจึงหมดความเชื่อมั่นที่วาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น(โชติมา กาญจนกุล, 2540; วิลาสินี พนานครทรัพย, 2545) เกิดความตระหนัก
ไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเธอนั้นก็ไมสมควรที่จะตองอดทนตอไปอีก ไมมีความจําเปนใดที่ตอง
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อดทนที่จะใชชีวิตรวมกับผูชายคนนี้ ประกอบกับไดเห็นวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแตจะเพิ่มระดับ
ความโหดรายมากกวาเดิม ผูหญิงจึงตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ และไดคิดวาการตัดสินใจ
ในครั้งนี้จะทําใหปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดจบสิ้นลงไป
ความรูสึกที่ตกคางจากการถูกทําราย
ผูหญิงไดออกมาจากความสัมพันธซึ่งทั้งหมดออกมาโดยไมไดบอกใหสามีหรือคนรักได
รับรู เธอเริ่มตนที่จะหาแหลงพักพิงเปนอันดับแรก เนื่องจากในชวงนี้เธอตองการที่หลบภัย สถานที่
ที่ทําใหเธอรูสึกปลอดภัยและปกปองเธอจากอันตรายได(Heirler, 1995; Herman, 1992) จาก
ขอมูลขาวสารที่เธอรับรูทั้งจากสื่อโทรทัศน วารสาร คําบอกกลาว ทําใหเธอรูจักกับองคกรใหความ
ชวยเหลือผูหญิง และเขาไปขอความชวยเหลือจากองคกรเหลานั้น ซึ่งเปนที่ที่เธอรูสึกวาจะไดรับ
ความปลอดภัย
ในชวงแรกที่ออกมาจากความสัมพันธพวกเธอมีแตความรูสึกโกรธแคน เกลียดชัง เพื่อให
ระดับของความรูสึกนี้ลดลงไปผูหญิงจะคิดเอาเสียวาเรื่องราวทั้งหมดที่ไดเกิดขึ้นกับตัวเธอนั้นเปน
เวรกรรมที่ติดตัวมาและขอชดใชเวรกรรมเหลานี้ใหหมดไป ความคิดนี้ชวยใหผูหญิงยอมรับและทํา
ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได และไมคิดจะแกแคนเอาคืนกับอดีตสามี พวกเธอตองการแคไมใหเขามา
เกี่ยวของกับชีวิตของเธอ และตัวพวกเธอเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไมไปพบเจอกับเขาอีก ในสวน
ความรูสึกตางๆที่เคยมีตอกันมาก็ขอใหจบสิ้นลงเพียงเทานี้ไมหลงเหลือเยื้อใยตอกันอีก
การเขามาอยูในบานพักฉุกเฉินในระยะแรกนั้น ผูหญิงยังคงมีความหวาดกลัวและ
หวาดระแวงวาสามีหรือคนรักของเธอจะหาโอกาสเขามาทํารายเธอและลูกทั้งนี้ผูหญิงที่ถูกสามี
หรือคนรักทํารายจะมีลักษณะของอาการหวาดกลัว หวาดระแวง และจะระลึกภาพความทรงจํา
ของการถูกทําราย(Pico-Alfonso, 2005) ซึ่งถึงแมวาเธอไดแยกออกมาจากความสัมพันธแลวก็
ตาม พวกเธอจะมีภาพเหตุการณการถูกทํารายใหระลึกอยูในความทรงจํา เนื่องจากเหตุการณ
เหลานั้น เปนการคุกคามตอชีวิตและรางกาย จนถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิต ไดสรางความรูสึก
หวาดกลัว ซึ่งเธอไมสามารถหาทางออก และของความชวยเหลือจากที่ใดได เหตุการณเหลานี้ได
เขาไปมีอิทธิพลตออารมณความคิดและความทรงจําของพวกเธอโดยมีลักษณะ ยอนเห็นภาพ
เหตุการณการถูกทําราย ซึ่งจะเปนความทรงจําที่เขามารบกวนพวกเธอในขณะที่เธอรูสึกตัว หรือ
ปรากฏในรูปแบบของความฝนในขณะที่เธอหลับ จากความทรงจําเหลานี้ไดสรางความ
หวาดระแวงในการดําเนินชีวิตเธอเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนชวงที่อยูในความสัมพันธกับคนรักหรือ
ชวงที่ไดออกมาพักฟนที่บานพักฉุกเฉินแลวก็ตามเธอจะมีความตื่นกลัว และถูกกระตุนใหตื่นตัวได
งายเนื่องมาจากวาเธอจะรูสึกเหมือนกับวาจะถูกทํารายอีก (Herman, 1992; Scott & Stephen,
2003)
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จากความกลัวที่ยังฝงใจและปรากฏขึ้นมาอยูในความทรงจําเสมอสงผลให ผูหญิงเกิด
ความไมไววางใจในตัวผูชายอีกตอไป พวกเธอไมคาดหวังไมเชื่อมั่นในความดีงามของผูชายอีก
ตอไป ดังนั้นชีวิตในอนาคตของพวกเธอก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการมีครอบครัวใหมอีก เนื่องจาก
เกรงวาจะเกิดเหตุการณเดิมซ้ํา จากการศึกษา Wood & Wineman (2004) พบวาการที่บุคคลถูก
ทํารายเชนนี้ จะสงผลตอความคิดและพฤติกรรม ในลักษณะของการหลีกเลี่ยงความคิด ความรูสึก
และความทรงจําเกี่ยวกับประสบการณความรุนแรงที่มีความสัมพันธกับอาการบาดเจ็บทาง
รางกายที่ไดรับเปนระยะเวลายาวนาน
ผลลัพธจากประสบการณที่ผานมา ถึงแมวาผูหญิงยังคงรักษาชีวิตของตนเองเอาไวได แต
นอกจากนั้นพวกเธอก็ตองสูญเสียหลายสิ่งอยางในชีวิต ไมวาจะเปนหนาที่การงานที่มั่นคง ที่หา
เลี้ยงเธอกับลูกมาโดยตลอด ทรัพยสินที่เคยมีมา การใชชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองไดจนถึงขั้น
เพียบพรอมสะดวกสบาย แตในทุกวันนี้พวกเธอไมเหลือทรัพยสมบัติติดตัวเลย ไมมีงานใหทํา ไมมี
ที่อยู ชีวิตแทบจะไมเหลืออะไร ตองมาพึ่งพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน ซึ่งทุกคนก็ไมเคยคาดคิดมากอน
วาจะตองมาประสบกับสถานการณเชนนี้ พวกเธอสลดใจกับความตกต่ําของตนเปนอยางมากแตก็
ไมมีทางเลือกอื่นที่ดีไปกวานี้จึงตองปลอยใหดําเนินไปตามสถานการณ
นอกจากทรัพยสมบัติที่ตองสูญเสียแลวผูหญิงยังเสียดายความรูสึก ความรัก แรงกาย
แรงใจที่ไดทุมเทลงไปอยางเปลาประโยชน และผิดหวังกับทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้นไมไดเปน
อยางที่ตั้งใจและหวังไว
จิตใจที่ไดรับการฟนพลัง
สภาพจิตใจจากการถูกทํารายรางกายจากคนรัก ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่มีความใกลชิดและ
ไววางใจมากที่สุดคนหนึ่งนั้น เธอจะรูสึกวาถูกทรยศหักหลัง และความรูสึกนี้ไดเขาไปทําลายระบบ
ความไววางใจในตัวผูอื่นของเธอดังนั้นขั้นตอนแรกของการฟนฟูสภาพจิตใจ คือการสรางความรูสึก
ไววางใจ แสดงใหเห็นถึงความปลอดภัยที่เธอจะไดรับ ซึ่งเปนความรูสึกของบุคคลผานเหตุการณ
วิกฤติที่เปนอันตรายตอชีวิตตองการมากที่สุด (Heirler, 1995; Herman, 1992) ภาวะสูญเสีย
ความมั่นคงในชีวิตและความผิดหวังที่ไดรับ ผูหญิงกลุมนี้จึงตองการกําลังใจเปนอยางมากที่จะทํา
ใหพวกเธอกลับมาใชชีวิตที่เปนปกติอีกครั้ง ซึ่งในชวงแรกที่เขามาอยูในบานพักฉุกเฉินผูหญิงยังคง
สับสนและยังมองไมเห็นหนทางในวันขางหนาอยางชัดเจนวาจะทําอยางไรตอไปในชีวิต
ในชวงที่ยังมีความรูสึกกลัวและหวาดระแวงวาจะเกิดเหตุการณเกิดเดิมขึ้นอีกนั้น มีสามี
ของผูหญิงหลายคนที่พยายามจะเขามาคุกคาม แตดวยการรักษาความปลอดภัยที่ดีจากบานพัก
ฉุกเฉิน ทําใหสามารถคุมครองเธอไมใหถูกทํารายได ทําใหผูหญิงรูสึกมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่ง
ความมั่นใจที่เกิดขึ้นเปนตัวชวยสรางความไววางใจตอสังคมของผูหญิงอีกครั้ง ประกอบกับการ
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พูดคุยใหกําลังใจจากเจาหนาที่รวมถึงคําแนะนําแนวการใชชีวิตตอไปในอนาคต ไมวาจะเปน
กฎหมายที่ใหการคุมครองผูหญิง แหลงที่ใหความชวยเหลืออื่นๆ การปฏิบัติตัวเมื่อถูกผูชายหาเรื่อง
มาทําราย คําปรึกษาที่ไดรับนั้นจะชวยสรางความเชื่อมั่นในตัวเองกับการใชชีวิตในสังคมตอไปได
เมื่อเธอตองเผชิญกับการถูกคุกคาม เธอจะไมถูกปลอยทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว (Herman, 1992)
ลักษณะของการพบปะกับเจาหนาที่ที่ไมตีตราหรือรูสึกอคติประณามกับความลมเหลวใน
ชีวิต การไดพูดคุยแบงปนประสบการณระหวางผูที่พักพิงอยูในบานพักฉุกเฉินดวยกันนั้น มีสวน
ชวยในการสรางความคุนเคย และความมั่นใจกับการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ซึ่งเปนทักษะการ
ใชชีวิตในสังคม ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้จะทําใหผูหญิงรูสึกถึงการมีคุณคาในชีวิตของตนเอง ซึ่งเปน
ผลมาจากการที่บุคคลอื่นมองเธอในดานบวก (Heirler, 1995; Herman. 1992; Matlin,2004;
Paludi, 2001)
สําหรับความกลัวที่ตกคางอยูในความคิด ซึ่งมักจะแสดงออกมาเปนความฝนหรือเปนภาพ
ปรากฏขึ้นมาในชวงเวลาที่เหมอลอยนั้น ภายในบานพักฉุกเฉินทํากิจกรรมใหผูที่เขามาพักพิงไดทํา
มากมาย โดยเฉพาะในสวนของการฝกอาชีพจะเปนที่สนใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายเปน
พิเศษ สวนหนึ่งเพราะเปนงานที่ตองใชสมาธิจดจอกับงาน การจดจอกับการทํางานจะชวยลด
ชวงเวลาของการระลึกถึงภาพเหตุการณที่ถูกทํารายลงไป โดยถือเปนการเบี่ยงเบนความสนใจ
หลบเลี่ยงความรูสึกเปนทุกขที่มีตอเหตุการณเหลานั้น ดวยวิธีการที่สรางสรรค และชวยใหเธอผอน
คลายและลดความวิตกกังวลตอเหตุการณที่ผานมาไดบาง
เมื่อผูหญิงตระหนักถึงคุณคาในชีวิตของตนเองจากทั้งการที่เกือบจะสูญเสียชีวิตไปเพราะ
ผูชาย หรือการเยียวยารักษาจิตใจจากบานพักฉุกเฉิน ทําใหมองเห็นวาเธอไมไดอยูเพื่อตัวเอง
เทานั้นแตพวกเธอยังตองอยูเพื่อคนที่รัก คือ พอ แม นี่นอง และลูก กําลังใจที่ไดรับและทําใหจิตใจ
เขมแข็งขึ้นนั้น จะชวยใหผูหญิงสามารถวางแผนอนาคตของเธอได โดยพวกเธอจะสามารถ
ประเมินศักยภาพของตัวเอง และคิดถึงสิ่งที่จะทําตอไปในอนาคตไมวาจะเปนเรื่องที่อยูอาศัย
อาชีพ ความเปนอยูของตัวเอง ถาในกรณีที่มีลูกก็จะคิดถึงความเปนอยู การเรียนตอไปในอนาคต
ซึ่งหากเธอมีเปาหมายที่ชัดเจนตามความเปนจริงที่เปนไปได ก็บงบอกไดวาจิตใจของเธอไดรับการ
ฟนฟู มีจิตใจที่เขมแข็งพรอมที่จะออกไปใชชีวิตในสังคม(Heirler, 1995) ซึ่งเปาหมายทั้งหมดของ
พวกเธอจะบรรลุผลไดก็ตอเมื่อสามารถปรับตัวและดํารงอยูในสังคมได ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนจากญาติ เพื่อนที่มีอิทธิพลตอชีวิตเธอรวมถึงชุมชนที่มองเธอดวยความเขาใจ (Herman.
1992; Matlin,2004; Paludi, 2001)
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทําราย
รางกาย
2. กลุมตัวอยาง
ผูหญิงที่ถูกใชความรุนแรง โดยการทํารายรางกายจากสามีหรือคนรักที่ใชชีวิตคูรวมกัน
ดวยอวัยวะของรางกาย เชน มือ เทา หรืออาวุธ เชน ไม แทงเหล็ก มีด และสงผลใหเกิดอาการ
บาดเจ็บทางรางกายที่พักพิงอยูในบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก จดบันทึกพรอมอัดเทปการสัมภาษณ ใน
แตละรายใชเวลาการสัมภาษณประมาณ 60-90 นาทีและใชเวลาเก็บขอมูลประมาณ 5 เดือน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเขารหัสและจัด
หมวดหมูเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณเปนประเด็นตางๆ และตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
จากผูใหขอมูลและผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพและดานจิตวิทยา
5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย “ประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกาย” เก็บขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางการวิจัยเชิงคุณภาพ จากผูใหขอมูลจํานวน 9 ราย ที่พักพิงในบานพัก
ฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ สามารถวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปออกมาไดดังนี้
1. ความรูสึกที่ตองถูกทําราย
1.1 ไมคาดคิด-สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อถูกทําราย
1.2 กลัวและหวาดระแวง
1.3 อายไมอยากใหคนอื่นรับรู
1.4 เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตที่ยากลําบาก
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1.5 นอยใจ
1.6 โกรธแคน
1.7 เกลียดชัง
1.8 ตองการสิ้นสุดความสัมพันธ
2. เหตุผลของการคงอยูในความสัมพันธ
2.1 รัก-เขาคือคนที่เธอรัก
2.2 คาดหวังวาผูชายจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
2.3 อดทนเพื่อลูก
2.4 โดดเดี่ยวหมดหนทางที่จะไป
3. ความรูสึกของการทนอยูในความสัมพันธ
3.1 โทษและสมน้ําหนาตัวเอง
3.2 อดทนตอความเจ็บปวดดวยทาทีนิ่งเฉย
3.3 ใชชีวิตอยูไปวันๆเหมือนกับตายทั้งเปน
4. จุดแตกหัก
4.1 หมดความเชื่อมั่นและความคาดหวังในตัวสามี
4.2 ทนอยูตอไปไมไดอีกแลว
5. ความรูสึกที่ตกคางจากการถูกทําราย
5.1 คิดวาที่ผานมาเปนเวรกรรมที่ตองชดใช
5.2 กลัวและระแวงวาจะเกิดเหตุการณเดิมอีก
5.3 ผิดหวังและเสียดายกับชีวิตครอบครัวที่ลมเหลว
5.4 เจ็บปวดตอชีวิตที่ตกต่ํา
6. จิตใจที่ไดรับการฟนพลัง
6.1 มีกําลังใจพรอมที่จะกาวตอไป
6.2 ตระหนักในคุณคาของตัวเอง
6.3 สรางบทเรียนใหตัวเองวาตอไปตองใชชีวิตอยางรอบคอบ
จากประสบการณที่ผานมาทั้งหมด เปนประสบการณที่เริ่มตนดวยความรูสึกประทับใจ จน
กอเกิดมาเปนความรักความผูกพันที่ทําใหผูหญิงคนหนึ่งตัดสินใจที่จะใชชีวิตคูอยูรวมกับผูชายคน
หนึ่ง แตความแนนอนคือความไมแนนอนเสมอไปการเริ่มตนดวยสิ่งที่ดีไมจําเปนที่จะคงสิ่งที่ดีนั้น
ไวตลอด มันคอยๆแปรเปลี่ยนไป จากความสุภาพ ออนโยน คอยๆเปลี่ยนเปนความกาวราวแข็ง
กระดาง ซึ่งเธอก็ยังไมทันไดตั้งรับและไมคาดคิดถึงวาสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นกับเธอ ผูหญิงยังคงทํา
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หนาที่ของภรรยา และแมชองลูกอยางเต็มความสามารถดวยความเหน็ดเหนื่อย และไมเคยไดรับ
ความเห็นใจ ถึงจะมีความรูสึกนอยใจ โกรธแคนเกลียดชัง รวมถึงตองการออกไปจากความสัมพันธ
ที่รุนแรงนี้ แตก็ไมเคยหยุดการทําหนาที่ของตนเองเลย และไมไดคิดวาจะมีสิ่งที่เลวรายกวาจะ
ตามมาในอนาคต
ความสุขกับการไดอยูรวมกับชายคนรักคอยๆถูกแทรกซึมไปดวยความทุกข เธอพยายามที่
จะทําทุกวิถีทางที่จะทําใหความทุกขที่เขามานั้นหมดไป โดยที่ยังคงความสุขไวเชนเดิม แตยิ่งเธอ
พยายามเทาใด เธอก็ยิ่งเหนื่อยหนายตอความพยายามของเธอเอง และจากความกาวราวแข็ง
กระดาง ก็เปลี่ยนไปสูความโหดราย ซึ่งความโหดรายที่เกิดเปนตัวบงบอกถึงความพยายามที่เธอ
ทําไปนั้นชางไรความหมาย และเมื่อมาถึงจุดตรงนี้แลวเธอก็ไมสามารถที่จะถอยหลังออกไปจาก
ความสัมพันธนี่ไดโดยงายดวยเงื่อนไขตางๆนานาที่บีบคั้นเธออยู ไมวาจะเปนเพราะความรักที่
ยังคงมีตอสามี ลูก และความไมรูวาจะไปไหนและจะทําอยางไร เธอจึงตองจํายอมทนรับกับสิ่ง
โหดรายที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอยางที่เธอทําเพื่อการประคับประคองนั้นลวนแลวแตทําไปดวยความ
เปนหวงความรูสึก หวงสวัสดิภาพของคนอื่น แตวันหนึ่งก็มีเหตุที่ทําใหเกิดจุดแตกหักของ
ความสัมพันธนี้ วันที่เธอไดมองยอนกลับเขามาในตัวเธอ เธอพิจารณาวาตัวเธอเองไดอะไรตอบ
แทนจากความพยายามเหลานั้น ซึ่งเธอก็มองไมเห็น นอกจากนี้เธอมีแตจะสูญเสียสิ่งตางๆ
แมกระทั่งชีวิตของเธอเอง จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นทําใหเธอไดตระหนักถึงคุณคาของสิ่งที่เสียไป
เหลานั้น และเธอก็เห็นแลววาสิ่งที่มีคามากที่สุดก็คือชีวิตของเธอเอง จึงตัดสินใจกาวเดินออกมา
จากความสัมพันธและเขามาพักฟนเยียวยารักษาจิตใจที่บอบช้ํา เตรียมความพรอมที่จะกลับไปใช
ชีวิตในสังคมอีกครั้ง ซึ่งเธอก็ไดเรียนรูและเห็นถึงคุณคาความหมายของการมีชีวิตอยู และจะไมทํา
ใหตัวเองตกไปอยูในภาวะของความทุกขยากอีก โดยการใชชีวิตในวันขางหนาของเธอจะตองมี
ความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายทําใหเขาใจถึงภาวะทางจิตใจ
ของผูหญิงกลุมนี้ เปนแนวทางไปสูการทํางานในการชวยเหลือพวกเธอไมวาจะในสวนของ
นักจิตวิทยาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
1.2 ประสบการณดานจิตใจของผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายทําใหเขาใจถึงภาวะทางจิตใจ
ที่อยูเบื้องหลังการกระทําของผูหญิงกลุมนี้ นาจะเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปเปนแนวทางสูการ
พิจารณาความผิดตอผูที่กระทําตอพวกเธอ และในกรณีที่พวกเธอไดกระทําผิดตอผูที่ทํารายเธอ ซึ่ง
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นาจะไดมีการออกกฎหมายหรือนโยบายที่เหมาะสมและสามารถคุมครองเธอไดตรงตอความเปน
จริง
1.3 จากผลการวิจัยพบวาการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกร กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การใหความชวยเหลือผูหญิงที่ไดรับความรุนแรง และวิธีการปฏิบัติตนของผูหญิงที่ถูกคุกคามได
อยางถูกตองเหมาะสมคอนขางนอย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและเอกชนควรให
ความสําคัญในการเผยแพรขอมูลดานนี้ ดวยการจัดรูปแบบที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดานนี้ไดงายขึ้น
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายเพิ่มเติมในรายที่
ไมไดเขามาขอความชวยเหลือกับองคกรหรือมูลนิธิตางๆ หรือในรายที่ยังไมไดแยกทางจากสามี
2.2 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผูหญิงที่ถูกทํารายรางกายที่เขามาพักฟนในองคกร
หรือมูลนิธิอยางตอเนื่องในระยะยาว เพื่อติดตามผลวาเมื่อออกไปใชชีวิตอยูในสังคมภายนอกแลว
เธอมีความเปนอยูเชนไรตอไป
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โครงรางคําถามสัมภาษณ
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โครงรางคําถามสัมภาษณ
1. คําถามเรื่องขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ อายุ ภูมิลําเนา อาชีพ
1.2 ประวัติครอบครัว แตงงานเมื่ออายุเทาใด มีบุตรกี่คน
1.3 เขามาพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉินเมื่อใด
2. คําถามในเรื่องประสบการณดานจิตใจ
2.1 กอนที่จะแตงงาน ผูชายคนนี้มีลักษณะอยางไร และรูสึกอยางไรกับผูชายคนนี้
2.2 เมื่อแตงงานและใชชีวิตรวมกับสามีแลวเปนอยางไร
2.3 เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครั้งแรกเมื่อใด และมีลักษณะอยางไร
2.4 เกิดการทํารายรางกายครั้งแรกเมื่อใด และมีลักษณะอยางไร
2.5 เมื่อเกิดการทํารายขึ้นในครั้งแรกทําอยางไร และรูสึกอยางไร
2.6 ลักษณะการทํารายที่เกิดขึ้นในครั้งตอๆมาเปนออยางไร (ความถี่ ความรุนแรง)
2.7 ความรูสึกที่เกิดขึ้นขณะที่อยูในความสัมพันธที่รุนแรงเปนอยางไร (ความรูสึกที่มีตอตนเอง
สามี ลูก และความรุนแรง)
2.8 มีการจัดการกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอยางไร (การแกปญหาในดานตางๆ)
2.9 สาเหตุของการทนอยูในความสัมพันธที่รุนแรง
2.10 สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ
2.11 เมื่อออกมาจากความสัมพันธแลวทําอยางไร
2.12 เมื่อออกมาจากความสัมพันธแลวรูสึกอยางไร
2.13 ทํากิจกรรมอะไรในบานพักฉุกเฉิน
2.14 เมื่อมาพักพิงอยูในบานพักฉุกเฉินแลวรูสึกอยางไร
2.15 วางแผนในอนาคตไวอยางไร
2.16 เรียนรูอะไรจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
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ตารางที่2 ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล
ประเด็น
หลัก
1.ความรูสึก
ที่ตองถูกทํา
ราย

ประเด็นรอง

ขอความ

1.1 ไม
คาดคิด-สิ่ง
แรกที่เกิดขึ้น
ในใจเมื่อถูก
ทําราย

“ไมคาดคิดเลย ไมมีวี่แวว มันไมมีเกณฑมากอนเลยวาเคาจะทําเรา
ไมรูเลยไมมีวี่แววเลย” (ดาว)
“จากรูปรางหนาตาก็ดีพูดจาก็ดีอยางนี้คะ ก็ไมคิดวาเคาจะเปนแบบนี้
สุภาพสุภาพแคเปลือกมันไมใชความจริง เคาเลนไดตลอดทุกทาทีเคา
มีเคาเปนคนปากหวาน” (มน)
“ก็พอทราบบางแตก็ไมคิดวาจะรุนแรงขนาดนี้ ก็รูวาเคาทานเหลาแต
วาไมไดเปนเยอะขนาดนี้” (วันเพ็ญ)
“ไมคิดนะ ไมคิดนะวาเคาจะเปนอยางนี้ แตวาพอเริ่มอยูไปอยูมาก็เริ่ม
รูแลวละวาเคาติดสารเสพติดแตไมคิดวาเคาจะทํากับเรา เพราะวาเคา
พูดกับเราเสมอวาเคาไมชอบทํารายผูหญิง” (มาลี)

1.2 กลัวและ
หวาดระแวง

“พอเจอหนาเคาใจก็สั่นแลว บางทีก็ไมอยากคุย มันอยางเงี๊ยะอยู
เปนไง ก็ถามคําตอบคํา” (ปทุม)
“มันก็มีชวงที่เขาอารมณดีรูสึกดีมันก็มี แตคนเรามันเคยโดนทุบตีอยาง
นี้มันก็ทําใหกลัว เหมือนเขาเดินมาขางหลังมันก็ทําใหแบบตกใจเลย
กลัว” (เอื้อง)
“มันก็เริ่มรูสึกหลังๆเราเริ่มกลัวเคา กลัวกับอารมณของเคา บางทีเคา
ถือมีดบางก็มี กรรไกรอยางนี้จะมาแทงเรา มันยิ่งทําใหเรากลัวเคาเรา
แบบวา ถาอยูตอไปนี่เรามีสิทธิ์ตายไดนะนี”่ (มาลี)
“อยูกับเคาแลวมันเครียด บางครั้งเราออกไปขางนอกก็คือระแวงละวา
มันจะเมากลับมาหาเรื่องแนเลย ลุกลี้ลุกลนละ จะไมเปนสุขจะกังวล
วามันจะกลับมาหาเรื่องแนๆเลย” (กอย)
“เราไปขายของ ขายของเสร็จกลับบานวันนี้สามีจะมีเรื่องอะไรอีก เจอ
แตสามีหาเรื่องแบบนี้เจออะไรหลายๆอยาง วันนี้เราตองเจออะไร หรือ
บางทีเคากลับบานดึกวันนี้เคาจะหาเรื่องอะไรคือไมสบายใจไมมี
ความสุข” (มน)

1.3 อายไม
อยากใหใคร
รับรู

“เวลาทะเลาะกันพี่ก็ทําตัวเปนปกติ เพราะวาบางทีเราอายชาวบาน
เราก็รูจักคนระแวกแถวนี้เยอะ เราแบบวาก็ผัวเมียทะเลาะกันตีกัน
อยางเนี๊ยะเราก็อายเพื่อน” (ปทุม)
“บางทีมันตีพี่พี่ก็เงียบ พี่ไมเถียงวามันผิดนะ ที่พี่ไมเถียงเพราะพี่ไม
อยากใหชาวบานเคารับรูอายเคา แลวเวลาเราเจ็บ แลวเราระบายให
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ใครฟงบางครั้งก็ เคาอาจจะสมน้ําหนา เพราะวาคนเราเห็นหนาไม
เห็นใจใชไหม บางครั้งเคาอาจจะมองแบบสมน้ําหนา บางครั้งเคา
อาจจะมองแบบสมเพชอยางนี้ บางครั้งอาจจะสงสาร เราเลยไมบอก
ใครดีกวา” (หนู)
“แลวก็ตื่นเชาขึ้นมาถึงแมจะมีหนาตาบอบช้ําเนื้อตัวเปนยังไงเราก็ตอง
ไปทํามาหากินใชไหม ถาเราไมไปเราก็ไมมีกินใชไหม ถาเราไปเราก็
อายเพื่อนบางครั้งเราตองทน เราก็ตองเอากอเอี๊ยะอะไรมาแปะหนา
เพื่อเพื่อนถามเราก็บอกวาเออปวดฟน บางครั้งโกหกเพื่อนวาลมมัน
ทรมาน ทรมานมาก”(มน)
1.4 เหน็ด
เหนื่อยกับ
ชีวิตที่
ยากลําบาก

“ตอความเลวรายตอทุกอยางไมมีอะไรที่จะกระเตื้องขึ้นหรือดีขึ้นเลย
มีแตคําวาเหน็ดเหนื่อยใจ เคาหาเรื่องมาใหเรา มันก็เลยเหนื่อย
เหนื่อยทุกๆทาง เราเปนแมบานเปนแมศรีเรือนอยูกับบาน ถูบาน
ทํากับขาวใหกินเตรียมน้ําใหกิน น้ําก็เตรียมไวใหอาบเคาก็ยังไมวาดี”
(หนู)
“เหนื่อยนะ คือเหนื่อยมากเลยเราตองมองลูกเวลาเราคิดอะไร เราตอง
มองตาลูกมองลูกเปนสิ่งสําคัญทีส่ ุดเราตองบอกวา เราตองบอกวาเรา
ตองทน ทําใหดีที่สุด อดทนใหถึงที่สุด เพื่อลูกนะอยางนี้เราทนไว”
(มน)
“แตเมื่อมันเปนไปไมไดก็ไมตองเปน ก็ยิ่งพยายามปรับเขาหาเขา เขา
ก็ยิ่งออกหางมันก็เหนื่อย ถาเราปรับหาเขาฝายเดียว” (เอื้อง)

1.5 นอยใจ

“พี่ก็แบบไมใหแกมีชองวางมาวาพี่ไดเลย ก็ทํางานบานทุกอยาง
เรียบรอยสะอาดสะอาน ก็ไมใหมีชองวางมาตอวาเราได บางครั้งก็
นอยใจเหมือนกันนะวาจะเอาเรื่องอะไรมาทะเลาะกับพี่หนักหนา”
(กลวย)
“ทุกครั้งที่อยูดวยกันเคาจะชอบหาเรื่องตลอด จะโมโหตลอดดาลูกมั่ง
ดาอะไรมั่ง ดาคําหยาบๆคายๆ พูดกาวราวไมใหเกียรติเรามันก็เลย
เสียอารมณวา เราอาจจะยิ้มเหมือนเดิมแตใจเราเริ่มหงุดหงิดแลวเริ่ม
แบบนอยใจละรูสึกนอยใจละ ไมมีความสุขเราก็ตองฝน” (มน)
“ก็รูสึกเสียใจและก็นอยใจวาทําไมเขาตองมาทํารายเราแบบนี้ดวย เรา
ก็รักเขาแตก็คือเขาทํากับเราแบบนี”้ (เอื้อง)
“รูสึกนอยใจ นอยใจวาเออเราทําดีแลวแตเคากลับหาวาเราไมดี หาวา
เราเปนอยางนูนอยางนี้ แลวเราจะทําดีเพื่ออะไร เพื่อใคร”(หนู)
“ตอนนั้นถึงขั้นไมอยากมีชีวิตอยูเลยเพราะเราไมเขาใจเคาวาทําไมเคา
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ตองมาทํากับเราทําใหเราคิดวาถาไมมีเราซักคนนี่อะไรๆมันก็คงดี
ขึ้นนะ” (เอื้อง)
“แลวก็มาวันหนึ่งคิดวาไมเอาแลว เสียใจที่สามีเปนอยางนี้ ไมไหวแลว
ตายดีกวา ทุกครั้งที่ทะเลาะกันอยูใกลสะพานจะกระโดดแตก็มี
ความคิดที่แบบวา ความคิดวูบขึน้ มาวา อยานะอยา”(มน)
1.6 โกรธแคน

“ตอนนั้นรูสึกโกรธมากเกลียดมาก โกรธและเกลียดอยางรุนแรงก็เลย
แบบจะทํายังไง คือตอนนั้นแบบจะทํายังไง คือตอนนั้นแบบอารมณ
ชั่ววูบ แบบอยากจะฆาอยางนี้” (ดาว)
“ชวงแรกแยมากเลยโกรธแคนตลอดเวลา ในใจคิดวาในเมื่อเราไมมี
ความสุขเราก็ตองทําใหเคาไมมคี วามสุขเหมือนกัน” (วันเพ็ญ)
“ก็ตอนที่อยูกับเคาที่เคาทําเรามากๆเราเหลืออดคิดวาอยากจะเอามีด
มาแทงเคาใหตายแบบติดคุกก็ตดิ อะไรอยางนี้ เปนฆาตกรก็เปนมัน
เหลืออดแลวมันสุดๆแลวแตทําไมไดพอหันไปเห็นลูกแลวเราก็ทําไมได
เพราะวาถาเราทําเคาตาย แลวเราติดคุกลูกเราจะทําอยางไร” (มาลี)
“พี่เจ็บช้ํา แคนนะแคนบางครั้งถือมีดนอนหลับอยู แลวถือมีดจองหนา
มัน กูจะเสียบมึงดีไหมลูกก็ไมอยู ลูกไปเลนกูจะเสียบมึงใหตายตรงนี้
กูทําไดนะโอกาสกูมีเยอะ แตกูไมทํากับมึงเพราะลูกบอกวาถาแมเปน
อะไรไปแลวหนูจะอยูกับใครละ” (หนู)
“มันเหมือนกับเราแคนๆอยางนี้สะสมมาเรื่อยๆเหมือนครั้งแรกเรายัง
ไมคิดถึงวาแบบแกไขไดประมาณเนี๊ยะ ถือวาเขาแบบคงโมโหเรา พอ
อยูไปมันไมใชแลวมันไมใชจริงๆ ก็เลยแจงความเอาเรื่องใหถึงที่สุดก็
แลวกัน” (เอื้อง)

1.7 เกลียดชัง

“เหมือนกับวาแกวที่มันราว มันแบบไมสามารถมาตอใหเหมือนเดิมได
ใจเราแบบไมสามารถคือ ใจเรามันแบบเหมือนไมเต็มรอย เมื่อกอน
แบบรักเขามากแตพอเขามาทํารายเรายิ่งไมรัก เหมือนกับเกลียดไป
เลย” (เอื้อง)
“ก็คือความรูสึกแยที่รูสึกกับเคาตอนที่เคาเมา มันมากลบความรูสึกดีๆ
ที่เคาทําตอพี่หมดแลวคือเพราะเรารักเคา เคาทําแบบนี้ทําใหเราโกรธ
ทําใหเราเกลียด” (วันเพ็ญ)
“เกลียดมาก ความรูสึกคือรูสึกเกลียด เกลียดมากเลย พูดถึงถาเคา
ตายจะดีใจมากเลย เคยคิด เคานาจะตายไปเลย เราจะทําอะไรก็ทํา
ได” (กอย)
“รูสึกโกรธนะ โกรธและโมโห รูสึกเกลียดเคามากเลย เกลียดแบบไม
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อยากมองหนาแตเราก็ตองทนเอา” (มน)
1.8 ตองการ
สิ้นสุด
ความสัมพันธ

2. เหตุผล
ของการทน
อยูในความ
สัมพันธ

“ก็ตอนนั้นเหรอ อยากจะหนีไปใหไกลแสนไกล อยากหายจากโลกนี้ไป
ไมอยากใหเคาไมอยากจะเห็นหนา แตก็ทําอะไรไมไดบางทีอยากจะ
หายไปเลย คือไมอยากอยู ไมอยากทนไง” (มน)
“ก็เคยมีแบบวาอารมณโมโหก็ไมใช มันอารมณที่แบบวาไมอยากอยู
ดวยกันแลว เวลาที่เกิดความรุนแรงก็คือไมอยากอยู...ถาถามวาพี่
อยากอยูแบบไหน พี่อยากจะแยกทางอยูกับแมกับลูกอยากจะมีชีวิต
อยูแบบนั้น ไมอยากมีเขาอยูรวมดวย” (กลวย)
“พอชวงหลังๆ เราก็คือ ไมรูสึกอะไรกับเขาเลยคือทํายังไงใหเราหนี
ออกไปจากเขาใหได คือหาโอกาส”(เอื้อง)
“รูสึกวาตองหาทางหนีออกมาใหไดแลวก็ไปเชาหองอยู อยูกับญาติพี่
นองอยูกับใครไมไดแลว เชาหองอยูไปทํางานทําการดีกวา” (กอย)

21. รัก-เขาคือ “ก็จะมาชวงนี้ชวงปลายเดือนจะทะเลาะกันในระยะเดือนนึง ปกติอยู
ดวยกันไมเคยทะเลาะ ไมเคยตบตีกันอยูดีรักกันดีตลอด มันก็คือ
คนที่เธอรัก
ความสุขชวงนึงของชีวิต เราเคยอยูดวยกันเคยลําบากดวยกัน ตอน
เราลําบากเราก็ไมมีตอสูดวยกันจนมาถึงจุดนี้ พูดถึงมันก็ยากแลวเรา
ก็อยากกลับมาเปนเหมือนเดิม” (เอื้อง)
เพราะวาเรารักเคาและคิดวาตัวเองยังทนอยูได เพราะขอดีของเคาก็มี
ไมใชวาไมมีเลย” (วันเพ็ญ)
“คือรักสามีนี่เราก็รักดวย คือวาสามี เรามีเคาคนเดียวตั้งแตอายุสบิ หก
ป เรายังไมเคยเจอผูชายคนไหน เราก็มาอยูกับเคา เราก็มีเคาคนเดียว
แลวเราแตงงานกับเคา คือก็อยูกับเคาแลวเราไมสามารถกลับไปใช
ชีวิตอยูกับพอแมได คือเราก็รักเคาทั้งรักเคาแลวก็ลูก” (มน)
2.2 คาดหวัง
วาผูชายจะ
เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี

“เชื่อหลายครั้งมาก ใหโอกาสเคาเราก็โดนตีโดนตี โดนตีก็หนี ถาตาม
เจอก็กลับไปก็โดนตีอีก มันนาจะสํานึกไดไงคนนะ แตมันไมสํานึกมัน
พูดออกมาวาสํานึก แตมันไมสาํ นึกจริงๆ” (กอย)
“จนเรามีลูกกับเคา ก็คิดวา เออ เคาอาจเปลี่ยนไดชวงที่พี่อยูกับเคาไป
ไหนไมได พี่ก็ใหโอกาสเคาอยูเสมอ” (ปทุม)
“ตอนนั้นคิดวาสงสารเคาแลวก็สงสารลูกดวยไมไดคิดวาจะรุนแรง
มากมาย คิดวาซักวันเคาคงกลับตัวได อายุเคาก็เริ่มสี่สิบแลวเคาหนา
จะรู คิดวาลูกก็เริ่มโตขึ้นทุกวันแลวนาจะรูนาจะเริ่มสํานึกออกจากตรง
นูนแลวมาอยูตางหาก คิดวามันจะดีขึ้นแตก็ไมดีขึ้นกลับเลวราย”
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(มาลี)
2.3 อดทน
เพื่อลูก

“มีอยูอยางหนึ่ง เปนปญหาคือเราแครความรูสึกของลูก ไมอยากให
ลูกมีปญหา เพราะวาสงสารลูก”(กลวย)
“บางทีอยากจะหายไปเลย คือไมอยากอยูไมอยากทนไง แตวาก็ทํา
ไมไดนะก็ตองยอมรับความจริงวาเปนอะไรก็ทําอะไรไมได ก็ตองยอม
ทนเพื่อลูก สําคัญที่สุดก็คือลูก อยากใหลูกเรียน อยากใหลูกอยูกบั พอ
แม” (มน)
“คือเราพยายามทําใจ กลัวลูกจะมีปญหาอะไรอยางเงี๊ยะเพราะลูก
กําลังจะโตไง ก็บอกวาทําเพื่อลูกอยางเนี๊ยะ ทนเอาหนอยสงสารลูก”
(ปทุม)
“ตอนนั้นคิดวาจะไมอยูกับเคาเหมือนกันแตสงสารลูกกลัวลูกจะไมมี
พอ ลูกจะขาดพอตอนนั้นลูกสาวพึ่งจะสิบขวบ” (หนู)
“ไมอยากใหลูกมีปญหาดวย พอไปทางแมไปทาง เพราะเรารูวาที่เปน
อยางนี้มันเปนยังไงเราโดนมากับตัวเราอยูแลว เราก็เลยพยายาม
ประคับประคองใหถึงที่สุด” (มาลี)

2.4 โดดเดี่ยว
ไมมีที่ไป

“เพราะวาเราสภาพที่อยูกับเคาอยูปุบเดือนแรกก็ทองเลย ผูหญิงทีท่ อง
และเปนแมลูกออนเราก็ตองหาหัวหลักหัวแรง ไปอยูกับนองกับนุง
อยางนี้ ไมมีใครเคาเลี้ยงเราอยูไดนานหรอก แตกอนแอบไปอยูกบั
นอง อยูกับนองชายนองสะใภ สี่ หาวัน อาทิตยแรกก็ไมเปนไร สัก
พักนึงก็เริ่มตึงๆ ชาๆ เราก็ตองหากิน รายไดเราก็ไมมีและนองมันก็
เกรงใจเมียมัน คือเคาตามเจอที่ใหอภัยวาจะตั้งหลักอยูกับเคา คือวา
ใหเคาทํามาหากินเลี้ยงดูเรา เราก็ทํางานบาน เออถาดีตอกันไปก็อยู
ดวยกัน ก็ลูกโตก็จะทํามาหากินชวยเคา” (กอย)
“อยากหนีแตก็หนีไมรอด เคยหนีเคยพาลูกสาวหนีขนของไปเชาหอง
อยูซักพักตามเจอ อยูไดเดือนนึงพอตามเจอ เขาก็ขนของเรากลับ เรา
ก็ไมรูจะทํายังไงเงินก็ไมมีจะกิน นอนก็ไมไดนอน ขาวก็ไมมีจะกินราน
เขาก็ไมดูแล ขาวของเขาก็ขนขายไปหมด ก็เลยไมรูจะทํายังไงก็เลย
กลับมา” (หนู)
“ก็พยายามปองกัน ก็จะวิ่งหนีเคาแตความที่แรงเรากับแรงเคามันสูกัน
ไมได แลวบานมันก็เปนทาวดเฮาสพื้นที่มันก็จะไมไดมีมากมาย จะวิ่ง
ออกไปนอกบานขางๆบาน เคาก็ไมกลาที่จะเขามายุง เพราะวารอบๆ
บานไมมีใครชอบแฟนพี่เปนทุนเดิมอยูแลวดวย เลยยิ่งไมอยากเขามา
ยุง แลวอีกอยางนึงดวยความที่เราเปนเมียนอยบางคนเคาก็แอนตีเ้ รา
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คลายๆกับจะวาเราวาเราไมมีปญ
 ญามาแยงผัวเคา ก็คือยิ่งไมมีใคร
สนใจเรา สมน้ําหนาเรามากกวา ดีแลวหละโดนซะก็ด”ี (มาลี)
“ถาเกิดตบตีก็ไมคิดจะแจง คือแบบไม ก็คงไมหนักแตถาเลือดออกก็
คงจะแจง แตเคยครั้งนึงเขาทํารายรูสึกจะเปนครั้งที่สามก็แคแบบ
ซอมตีธรรมดาก็ไมถึงเลือดออก ก็ไปแจงความ แตวาตํารวจเขาแบบ
ตอนนั้นไมรับแจงเขายุงๆมันก็เสียความรูสึกคือมันแบบ เออทําไม
ตํารวจเปนอยางนี้เนอะ ก็บอกวาเดี๋ยวโดนใหมคอยมาแจงก็แลวกัน
โฮเสียความรูสึกมากเลยตอนนั้น ก็เลยกลับมาอยูกับเขาอีกก็โดน
หนัก” (เอื้อง)
“มันก็พึ่งพาใครไมไดเลยแบบวา บางครั้งพี่อยากหาคนชวยเหลือซัก
คนก็ไมมีใครจะชวยเหลือ คือสวนมากเรื่องภายในครอบครัว สวนมาก
จะไมพูดใหใครฟงสวนมากจะเก็บกดอยูในบาน” (กลวย)
“ก็รูสึกเสียใจแตก็ทําอะไรไมไดแลวคือวา ยังไงแตงงานกันแลวคือ
อยางนี้ไมเอา มันไมใชของเลนคือวาอันนี้เจ็บไมรักมันแลวไมชอบแลว
คือวามันเรื่องจริงคือวาเราไมสามารถยอนกลับไปได เราไมสามารถที่
จะทําอะไรไดคือเราตองกมหนากมตารับพฤติกรรมของเคาตอไป”
(มน)
3. ความรูสึก 3.1 โทษและ
ของการทน สมน้าํ หนา
อยูในความ ตัวเอง
สัมพันธ

“ก็วาอยูนิดหนอย เพราะวาก็คือแบบจะไมโทษคนอื่นก็พยายามโทษ
ตัวเอง เพราะตัวเองเปนคนตัดสินใจเองเปนคนเลือกทางนี้เอง ไมมี
ใครมาจูงจมูกเราไมมีใครเคามาดึงเรา แตเราเลือกเองเราเดินไปหา
เคาเอง เราตัดสินใจของเราเองมันก็เปนความผิดของเรา” (ดาว)
“ออกจากบานคิดวาเรายังวัยรุนไมคิดอะไร รักชอบก็คืออยูดวยกันเลย
บานอะไรเราก็ไมรูจักวาเขามาจากไหน เขายังไงเมื่อเราพอใจเราก็อยู
สําหรับแบบนี้เราจะโทษใครละเรา ก็ตองโทษตัวเราเองแลวนะ”
(เอื้อง)
“อีกจุดนึงก็สมน้ําหนาตัวเองที่ตองมาพบ ไปกินไปเที่ยวแลวก็ตองมา
พบกับคนชั่วๆอยางนี้ แทนที่ตัวเองเปนคนกินเที่ยวเปนคนสนุกสนาน
แทนที่จะระวังตัวเอง” (กอย)
“แตชวงที่เกิดเรื่องเราพยายามที่จะโทษตัวเองนะวาเราอาจจะทํา
อะไรผิดก็ได โดยที่เราไมรูตัวก็อยางที่เคาบอก ความผิดของเราบางที
เรามองไมคอยเห็นตองใหคนอื่นเปนคนมอง แตก็พยายามคิดเราคง
ผิดเราผิดเอง” (มาลี)
“พี่ผิดคือตัวพี่เองเปนฝายผิดเองที่ตามใจเคามาตลอด ตามใจเคามา
กอน ตามใจเคามา พี่ผิดผิดมหันตเลย เพราะวาเคาจะกินเหลาเคาจะ
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อะไรพี่ก็ปลอยเคาไมตามไมติด แลวพอเปนมาหนักๆเขาก็ไดใจ เอา
แตตัวเองแตอะไรพี่ก็ไมเคยวาอะไรเคา” (หนู)
“เพราะเราใจออน เราเปนคนใจออน พอเราใจออนเราก็โดนอีก แต
แบบยังไงมันเปนบทเรียนไปเลยยิ่งทําใหเรากลัวเหมือนครั้งแรก คือ
เหมือนกับวาอาจจะเปนที่ตัวเรา แตครั้งที่2 เหมือนกับวาเรายอมโงเอง
ที่เรายอมกลับไป ครั้งที่ 3 นี่คือเราโงเลยแหละ คิดวาเขาทําเสร็จเราก็
ยังกลับไปอีก มันแกไขยาก พอเรากลับไปมันก็ไมมีอะไรดี มันก็คือ
เหมือนเดิมเหมือนเราทั้งที่รูแตก็ยงั กลับไป” (เอื้อง)
“คิดวาตัวเราไมเอาไหนมากกวาที่ตองทนอยูขนาดนี้ คิดวาคนอื่นเคา
ไมอดทนขนาดนี้ แลวทําไมเราตองอดทนขนาดนี้ บางครั้งเราก็รูสึกวา
ตัวเองโง” (มน)
“ก็คือวาแมเคาไมไดวาอะไรแตวาแมเคาก็เชื่อในการตัดสินใจ แตพอ
เกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นมาก็ทําใหแมรูสึกทอแทคะ เสียใจก็เลย เราก็
ผิด ก็เลยอยากลบลางความผิด” (ดาว)
“ถาเปนที่วามันหดหูใจ แตสวนใหญพี่ก็จะนึกถึงจิตใจของแม พีจ่ ะ
รูสึกหดหูใจวาเนี๊ยะแทนที่พี่มีครอบครัวแลวก็มาอยูกับแม แทนทีแ่ ม
จะสบายใจ ลูกมีครอบครัวไปแลวพนแกไปแลว กลับกลายเปนวาชีวิต
ไมมีความสุข มีเรื่องทะเลาะกัน แลวแมตองมารับรูอยูตลอด
เหมือนกับวาพี่มีสวนที่ทําใหแมไมสบายใจดวย”(กลวย)
3.2 อดทนตอ
ความเจ็บปวด
ดวยทาทีที่นิ่ง
เฉย

“ก็อดทนจนกวาเคาจะหยุดตี หนีไมไดยงิ่ สูก็ยิ่งเจ็บ เคาไมเคยตีแคสิบ
ยี่สิบครั้ง จะลองดีไหมสูดีไหม มีครั้งคือจะตายแลวมันจะเอามีดคัต
เตอรมาปาดคออยางนี้ คือเอามีดมาหัก จะเอาตัวจะเอาใหตาย”
(กอย)
“อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิดเราแบบหามเขาไมได อยางเราบอกเขาอยา
ทํา แตเขาก็ทําเราคือเราบังคับกันไมได ถาเราตอสูมันก็ไมรูจะเปน
ยังไงอีก” (เอื้อง)

3.3 ใชชีวิตอยู
ไปวันๆ
เหมือนกับ
ตายทั้งเปน

“ชวงที่มีความสุขบางครั้งเนี๊ยะ ดูเหมือนจะมีนอยมากเลยนะจากการ
ที่วา เออวันนี้เราใชชีวิตอยูอยางมีความสุข อะไรอยางนี้ ไมมีการ
ทะเลาะกันอะไรอยางนี้มีนอยแลวก็ ทุกครั้งที่อยูดวยกันเคาจะชอบหา
เรื่องตลอด แลวก็กลับมาเปนปกติใชชีวิตเหมือนคนทั่วไป แตวาในใจ
ของเรานี่มันทรมานชีวิตที่แบบไมมีความสุข มันเปนอยางนี้ตลอดเลย”
(มน)
“พอมาพักหลังนี่มันไมมีความสุขเลยสิบปมานี่ มันไมมีความสุขเลยมี
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แตขื่นขมตรอมตรมใจ ”(หนู)
“คิดวาชีวิตของเราเหมือนไมมีคา อยางนี้ สิ่งที่เราทําทุกอยางมันไมมี
คาเลย เหมือนเคาวาเรามันยังไง เหมือนกับวาเราอยูทุกวันใชลม
หายใจใหมันหมดไป เหมือนกับตายแลวทั้งเปนชีวิตเราก็ไมเหลืออะไร
แลว ไมรูจะบรรยายยังไง”(หนู)
4. จุดแตกหัก 4.1 หมด
ความเชื่อมั่น
และความ
คาดหวังในตัว
สามี

4.2 หมด
ความอดทน

“ไมมีคําวาไวใจ ไมมคี ําวาเชื่อถือไมอยากยุงเกี่ยว ไมอยากของ
เกี่ยวกับเคาอีกแลว”(หนู)
“มันหมดหวังไปแลววาไมมีทางแลวหละ เพราะถามันจะดีขึ้นก็นาจะดี
ตั้งนานแลว มันคงไมตองรอเวลาใหผานมานานขนาดนี้และแมเคาก็
พูด วาถาคนมันจะเปลี่ยนนะมันไมตองใชเวลาขนาดนี้หรอก”(มาลี)
“แตจริงๆแลวพี่ไมใชวากลัวเขาฆาตาย ถาอยางนั้นมันไมใชแตไม
อยากกลับเขาไป เจอปญหาสภาพเดิมๆ คือกลับไปอยูกับเขาก็คงไมมี
วันปรับปรุงตัวเองขึ้นมาได” (กลวย)
“พี่ไมไดยืนยันนะ พี่ตอบคําวายืนยันหลายหน จริงๆพี่ไมเชื่อวาเคา
กลับตัวกลับใจไดนะ เพราะวามันไมใชนอยๆมันสามสิบสี่สิบครั้งแลว
ที่มันจะกลับตัวกลับใจ แตมันกลับใจไมได”(กอย)
“เกินจะรับไดอะไรกันนักหนา ทําไมถึงตองมาทํากับเราอยางนี้ เราทํา
อะไรให ตลอดที่อยูดวยกันมาเราก็ไมเคยประพฤติใหเห็น เราก็
พยายามปรับปรุงตัวเอง แตมันก็ไมมีอะไรดีขึ้น เลวรายลงทุกวันจากที่
แคตบหนา แคตบตีธรรมดาเนื้อตัวเขียวธรรมดาก็เริ่มเอาไมตเี ราหัว
แตก ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นมันสุดๆแลว มันเกินพิกัดแลว ยังไงก็ไมทนแลว”
(มาลี)
“เมื่อกอนปลอยมันไปเถอะเราก็ไดแตปลอยแลวใหมันผานไป แตมัน
เรื่อยๆก็ทนไมไดไง จนมันเยอะขึ้น อะไรอยางนี้ ก็ไมสามารถที่จะรับ
ไดคือทนไมไดแลวละ แลวเราก็คดิ วาทําไมตองทนอยูกับผูชายแบบนี้
ดวย แลวลูกชายเราก็โตเราทุกวันนี้ทํามาหากินดวยตนเอง ยืนดวย
ตัวเองเราไมพึ่งเคา คือวาเราอยูแบบนี้เราก็มีกินเหมือนกัน ไมตองมี
เคาก็ไดเลยตัดสินใจมาที่น”ี่ (มน)
“ผูหญิงทุกคนเคาทนไมไหวแลว กรณีอยางพี่ก็ทนไมไหวแลว น้ําลน
แกวลนจนปมลนแลวลนอีกนะสุดๆแลว” (กอย)
“ความรูสึกเรามันรูวาเหมือนกับตองโดนอีก เราก็เลยหนีกลับมา ก็
แบบเอามีดคัตเตอรกรีดเลย มันหนักเกินจะรับได เขาจะเอาเราถึงชีวิต
เราก็ไมรูจะอยูทําไม” (เอื้อง)
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“มันโมโหรายอารมณรอ น มันก็ไมเทาไหร แตวามันรายกาจเกินที่จะ
ทนแลว มันจะเอาพี่ถึงตายมันเอามีดฟนหัวพี”่ (หนู)
5. ความรูสึก
ที่ตกคางจาก
การถูกทํา
ราย

5.1 คิดวาที่
ผานมาเปน
เวรกรรมที่
ตองชดใช

“อาจจะเปนเวรเปนกรรมของเราหรือเปลา ไมไดโทษเขา ไมไดโทษเรา
อาจจะเปนเวรเปนกรรมของเราเขาลิขิตใหเราเปนแบบนี”้ (เอื้อง)
“คิดวามันเปนกรรมของเราเอง ชาติที่แลวเราทํากรรมไวมากมายนัก
ชาตินี้ชดใชกรรมใหหมดใหสิ้นแบบนี้พี่ก็เลยปลงๆ” (หนู)
“เราโกรธแคนไปมันก็เหมือนไฟเผาอยูในใจเราตลอด อโหสิกรรมกัน
ไปดีกวา เราก็คิดวาชาติที่แลวเราอาจจะเคยทําเคาไวอยางนี้ ชาตินี้
เคาก็เลยโดนตามมาทวงคืนชาตินี้เราก็ชดใชใหเคาซะ” (มาลี)
“อาจจะมีหลายอยางที่ไมดีกับเรามากมาย อยูดวยกันก็เกิด
ความแคนนะแคนอยากจะฆา แตวาพอนานๆไปก็ชางมันเถอะ
อาจจะเปนเวรเปนกรรมของเราก็ได ใชเคาไปใหหมด ชาติกอนเรา
อาจทํากับเคาแบบนี้ชาตินี้ก็เลยสบายใจ” (มน)
“เหมือนกับวามันเปนบทเรียนไปเลยก็ไมอยากเจอ ไมอยากจะอะไร
เลย ไมอยากจะยุงเกี่ยว ไมอยากเจอกันอีกแลว ก็ใหมันจบๆ
ไป”(เอื้อง)
“มาจัดการเรื่องหยาใหเรียบรอย แคนั้นแหละแลวก็จบคุณจะทําอะไร
ก็เรื่องของคุณ ชีวิตเปนของคุณเราไมยึดเหนี่ยวอะไรไวอีกแลวคุณก็ไม
ตองมายึดเหนี่ยวอะไรฉันไวอีกเหมือนกัน” (มาลี)
“ตอนนี้หรือคะไมรูสึกแลวบอกตรงๆ ไมรูสึกอะไรเลย ไมหวงหาอาทร
ไมรักใครไมมีคําวาไววางใจอีกตอไปคือมันหมดแลวเคาจะเปนยังไงพี่
ไมสน วันที่มันฟนหัวพี่เลือดไหลเต็มตัวพี่พี่นึกในใจวาขอใหเลือดที่
ไหลออกมาเต็มตัวพี่มันลางความซวยลางเวรลางกรรมที่เคยมีตอกัน
ใหหมดไปและจากนี้ไป จะไมเหลืออะไรตอกันอีกแลว” (หนู)

5.2 กลัวและ
ระแวงวาจะ
เกิดเหตุการณ
เดิมอีก

“ชวงแรกที่ออกมาก็ยังหวั่นอยู ยังกลัวๆอยูวา ถาเคาตามมาเจอเรา
เคาจะทําอะไรเราอีกไหม” (มาลี)
“ก็เครียดกลัววาเคายังไมลมเลิกความตัง้ ใจ ที่เราอยากจะเลิกกับเคา
กลัวเคาจะตามราวีตามอะไร” (หนู)
“ก็มีกลัววาซักวันนึง กลัววาจะตามอาละวาดตามเจอ บางครั้งคิดนะ
วาถาหากเคาเจอแลวเอาลูกไป แลวลูกยอมไปกับเคาแลวเราจะอยู
ยังไงจะทํายังไง”(หนู)
“มันฝนไปเองคะฝนวาเคามาตี มันฝนในเหตุการณเหมือนอยูกับเคา
อยางนี้ คือเหตุการณนั้นโดนตีมนั ก็รองไง” (กอย)
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“มันก็แบบคอยหลอนเรากับเหตุการณที่เราเจอมาตลอด บางครั้งเรา
ไมอยากนึกถึงนะแตบางทีมันแวบเขามามันก็ทําใหเรายังนึกถึง
เหตุการณพวกนั้น ทําใหเราแบบกลัวๆหลอนๆอยูตลอด” (มาลี)
“ก็กลัวก็คือเราตองสืบใหแนกอนวาเขายังอยูที่นี่หรือเปลา กอนที่เรา
จะออกไป สมมุติถาเขายังอยู เราก็อาจจะกลับตางจังหวัดไปเลย”
(เอื้อง)
“ถามวามีผลไหมมันก็คงมีผล เพราะมันเหมือนทําใหเราเข็ดไปเลย
ทําใหเราไมกลาไปมีครอบครัวใหม เพราะวาเรากลัววาจะเจอ
แบบเดิมหรือเลวรายยิ่งกวาเดิม เดี๋ยวนี้ไมคิดถึงเรื่องพวกนีเ้ ลย”
(มาลี)
“พอแลว ผูชายอาจจะเหมือนกันหมดทุกคนคือพอแลว เรามีลูก 3 คน
ก็พอแลว อยูกับลูกพอแลวคือไมคิดที่จะมีอะไรกับใครอีกแลว เข็ด
เข็ดแบบวาเรามีเคา เราก็ไมมีอะไรดีเลยเหมือนกับวามันเปนกรรมหรือ
เปลาอะไรอยางนี้ ถาเรามีคนอื่นก็คงเหมือนเดิมอยางที่เราเห็นอยูท ุก
วัน ที่เราเห็นเคาแบบเคยมีสามีแลวแตงงานมาแลวก็ไมดีแบบ แตงกับ
คนใหมก็ไมดีอีกมันเปนอยางนี้ไง มันทําใหเรากลัวดวย” (มน)
5.3 ผิดหวัง
และเสียดาย
กับชีวิต
ครอบครัวที่
ลมเหลว

“มันก็เคยคิดเอาไววานาจะมีครอบครัวที่อบอุน ไมคิดวาจะแตกแยก
แบบนี้ตองแบบลูกพออยูทางแมอยูทาง” (มน)
“ก็รูสึกผิดหวังรูสึกเสียใจวาสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจมันไมไดเปนอยาง
นั้น เพราะวาเราคิดมาตลอดวาเมื่อไหรที่เรามีลูก เราจะไมใหลูกเปน
เหมือนเราตองมีพอมีแมอยูครบตองอบอุน ตองเติบโตเปนคนดีของ
สังคม ไมตองมีปญหา” (มาลี)
“ก็เสียดายเวลาเหมือนกัน เสียดายเวลาเสียดายความรูสึกก็มันเปน
เวลาที่นานเหมือนกัน แตมันก็ไมถึง บางคนก็เปนสิบป มันก็เกิดขึน้ ได
มันเปนสิ่งที่เราไมคาดคิด ทุกคนก็ไมอยากเจอหรอกแตก็ตองเจอ”
(เอื้อง)
“คิดเสียดายความรูสึกดีๆที่มีใหเคา ความรักที่มีเคา เสียดายเราไมนา
ปลอยโอกาสยาวนานถึงขนาดนี”้ (หนู)

5.4 เจ็บปวด
ตอชีวิตที่
ตกต่ํา

“ไมคะ ไมคาดหวังวาจะเปนแบบนี้เลยดวยซ้ํา ไมคิดดวยซ้ํา เห็นนะ
ออกขาวนะ บานเพื่อนหญิงบานพักฉุกเฉินอะไรพวกนี้ สําหรับปวีณา
ชวยเหลือคนนั้นคนนี้ ไมคิดวาตัวเองจะตองมาอยูตรงนี้ ไมคิดดวยซ้ํา
วาตัวเองตองมาอยูจุดนี้ เพราะบางครั้งคิดวาตัวเองจะไดชวยคนพวก
นี้ดวยซ้ํา”(หนู)
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“แรกๆก็รูสึกแยเพราะวาจากคนเคยมีเงินใช อยูอยางสบาย มีเครือ่ ง
ซักผา มีทีวี ตูเย็น โนตบุคคอมพิวเตอร มีพรอมหมดทุกอยาง แตตอง
มาอยูแบบนี้มันก็รูสึกแยหละ ทําไมตองเปนอยางนี้ จากที่เคยสุข
สบาย” (วันเพ็ญ)
“คือตอนแรกก็เสียใจเหมือนกันนะ แตวาแรกๆพี่ก็ทําใจไมไดนะที่ตอง
เสียรายได จากการที่มีรายไดซักวันละพันเราตองมานั่งแบบนี้ ไมมี
รายไดอะไร” (มน)
“จิตใจแตกอนเปนคนยโสโอหังดูถูกคนมาก ไปกินกับเพื่อนในโตะจะ
ขมทุกคนเลย แลวจะเปนคนจายโตะดวยจะไมกินของใคร แลวจะไม
เช็คบิลแชรในโตะดวยไมชอบ จะไมมีใครมาดูถูกได มีใครมาดูถูกจะ
จางคนมากระทืบเลย ใชเงินแตกอนเปนคนที่ไมยอมใคร ใครมาดูถูก
นิดเดียวก็ไมได แตเดี๋ยวนี้อยูกับผูชายคนนี้ยอมใหคนทั่วไปหมดเลย
แยมากจากคนยกมือไหว จากเคยเปนหัวหนาคนนายคนกลับ
กลายเปนคนดูถูก จากพวกที่เราไมเคยคิดจะคุยกับมันเลยเปนเศษ
ขยะอยางนี้มันก็ดูถูกพี่” (กอย)
6. จิตใจที่
ไดรับการฟน
พลัง

6.1 มีกําลังใจ
พรอมที่จะ
กาวตอไป

“ตั้งแตมาอยูที่นี่มีเพื่อนก็รูสึกดี บางคนเขาก็มีปญหา ยังดีที่เราแบบไม
ทอง ถาทองก็แบบเกาเดือนเนอะ พูดถึงเราก็โชคดีเยอะ แตไมโชคดี
ตรงที่โดนทําราย ก็อยูที่นี่ก็แบบมีงาน มีกิจกรรมใหทําก็คลายเคลียด
ไป เขาคุยเราก็แบบดีอยางเนี้ย ไมสบายใจเราก็คุยกับเขาได” (เอื้อง)
“ก็ดีคิดวาก็ดีกวาเดิมคะ เพราะวาเรายังมีกําลังใจจากแมพี่สาว ก็เวลา
คิดถึงก็โทรหา ก็คุยกันปกติธรรมดาแลวบางครั้งก็มีพวกเพื่อนๆ พีๆ่
ปาๆ ยายๆ แถวนี้คอยใหกําลังใจ ดีขึ้นกวาเดิม” (ดาว)
“ที่นี่มีคนใหความหวังใหกําลังใจ เจาหนาที่ทุกคนแลวก็ทางตํารวจก็
ใหความรวมมือดีแลวก็ใหคําปรึกษาทุกอยางวาเราตองการยังไง”(มน)
“มันก็ดีเหมือนกับวาเราไมตองคอยระแวง ไมตองคอยอะไร เรา
สามารถทําอะไรก็ไดโดยไมตองเกรงใจใครอะไรอยางนี้ ....มันตางกัน
ตอนอยูกับแฟนเราตองอดทนตอความเจ็บปวดที่เราไดเจอ พูดถึง
ตอนที่มีปญหา แต ณ ตอนนี้ก็คอื แบบทํายังไงใหเราดีขึ้นกวาเดิมถา
เราออกไปจากจุดนี้เราจะทํายังไงใหมันดีขึ้น มองหาแนวทางทีเ่ ราจะ
ทําตอไปทําอะไรวางแผน” (เอื้อง)
“พอไมไดอยูกับมันก็สบายใจ ทําอะไรก็ไมตองกลัวใครมันจะมาตีมา
ดาอะไรอยางนี้ มันสบายใจเราเอง” (กอย)
“ก็รูสึกวาเราคิดออกไดหลายๆอยาง ทําใหเราสบายใจแลวรูสึกโลงวา
เราจะจัดการกับชีวิตเรายังไงตอไปกับลูกตอไป” (มน)
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“ทุกวันนี้ก็ยอมรับสภาพของเราอยู เรายอมรับสภาพวา เออ เราโดน
มาแบบนี้นะ คนอื่นก็โดนมาเหมือนกับเรานะ แตเราจะเจ็บมากเจ็บ
นอยอยูที่ตัวเรานะ เราตองบังคับจิตใจของเราเองวาเออเรามาเจอ
แบบนี้เราตองทนสภาพตรงนี้ พี่คดิ อยูวาหากโดนหนักกวานี้ถึงตาย
ถาเราไมมีชีวิตรอดเราก็คงไมมวี ันไดมานั่งอยูตรงนี้ในวันนี้ เราคงไมมี
โอกาสมาอยูตรงนี”้ (หนู)
“ตอนนี้ทําใจแลวคะ ตอนนี้เริ่มตนชีวิตใหม คบหาสิ่งใหมๆ เพื่อนฝูง
ใหมไมเอาพวกเกาๆ ที่เคยไอนี่ไมหาไมคุยอีกแลว ตอนนี้เอาแคตัวเอง
แลวหาสิ่งใหมๆ” (กอย)
“อยางนอยเราก็ไมตองวิตกกังวลมากมายวาเออกฎหมายตรงนี้นะเคา
คุมครองเรา ตรงนี้นะ ทําใหเราไดมีความคิดวาถามันมาทําอะไรๆ
ตรงไหนก็ชวยเหลือเราได อยางเวลาเคาจะทําอะไรเราขางทางเราก็วิ่ง
ไปหาตํารวจได เพราะวาตอนนี้ผหู ญิงเรามีกฎหมายในมือก็ดีใจ
ความระแวงความวิตกกังวลก็ลดนอยลง” (หนู)
“เราตองทําตรงนั้นใหได เพราะวามันมีคนรอเรา คนที่รอเราอยูก็มแี มมี
นอง เราก็ตองแบบดูแลเขา แลวก็แม ก็เรา ก็ทํางานแลวก็สงตังคไป
บานอยูแลว ตองเลี้ยงเขาเราอยาเอาชีวิตมาทิ้งกับคนที่ไมด”ี (เอื้อง)
“ตอนนี้คิดอยูอยางเดียววา จะทํางานหาเงินใหลูก สรางบานใหอยูเอง
อยูกันสามแมลูกนี่แหละ” (มน)
“ใหความสําคัญ ทุกวันนี้นอกจากลูกแลวก็ตองตัวเอง คืออยางนอยก็
ตั้งความหวังไว แตไมมากคือโตขึน้ เคาอาจจะเปนอยางไงมั่งตัวเราเอง
ก็ไมรู แตก็ตั้งความหวังวาทําใหดที ี่สุดกับลูกก็พอ” (หนู)
6.2 ตระหนัก
ในคุณคาของ
ตัวเอง

“ถาเรากลับไปมันก็ถึงชีวิต ชีวิตเรามันมีคา ถาเรามีชีวิตอยูเรา
สามารถสรางขึ้นมาใหมได ถาเรายังมีชวี ิตอยู ถาเราเปนอะไรไป ไหน
แมเราก็ตองมาเสียใจ ญาติเราก็ตองมาเสียใจเพราะวาผูชายเพียงคน
เดียว” (เอื้อง)
“ก็จะยืนตอไปอยางนี้คะเพื่อตัวเอง เพื่อคนที่เรารัก เพื่อครอบครัว เพื่อ
คนที่คอยเราอยู ไมทอ” (เอื้อง)
“ก็คือมีความรักตัวเองมากขึ้น แตวาก็ปกติยืนขึ้นได ก็หันกลับมา
หวงใยคนในครอบครัวมากขึ้น หลังจากที่ไมคอยเทาไหรโทรหา
ธรรมดา แตตอนนี้ก็หันกลับมาดูแลคนในครอบครัวทั้งแมทั้งพี่สาว”
(ดาว)
“ถาอยูกับมันอีกอีกหนอยเรามีสทิ ธิ์เขาโรงพยาบาลศรีธัญญาแนเลย
อาจจะเปนบาไป เพราะฉะนั้นเราตองเอาเราใหรอดแลว เพราะวา
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ไมไดมีแคมันกับลูกคนนี้ยังมีลูกคนอื่นอีกที่รอเราอยู ตองเอาตรงนี้ไว
กอน เลี้ยงดูตัวเองไปกอนแลวก็ใหสุขภาพตัวเองแข็งแรงไมเปนบา
เปนอะไรวันหนาวันหลังเราจะไดไปหาลูกสาวได ไปหาลูกหาเตาได
อยางนอยๆมันก็อยากเห็นหนาแมมัน” (กอย)
6.3 สราง
บทเรียนให
ตัวเองวา
ตอไปตองใช
ชีวิตอยาง
รอบคอบ

“จําเอาไวเปนบทเรียนสอนใจตัวเองวา ตอไปนี้คิดจะมีครอบครัวคิดจะ
คบหาดูใจกับใครก็ดูใหมันนานๆกอน ดูใหมันรอบคอบใหมันไอนี่ไป
เลยกระจางไปเลยวาเคาเปนอะไรยังไง เปนบทเรียนที่สอนตัวเอง เปน
บทเรียนราคาแพงที่จําไปอีกนานเลย” (มาลี)
“คนเรามันไมแนนอน อนาคตมันเปนตัวบงชี้ไมได เปนเพราะพี่ดูเคา
นอยเกินไปเราใหความหวังเคามากเกินไป” (หนู)
“ก็คืออยางแรกเราดูคนจากภายนอกไมได ถึงแมเราจะรูจักเคาลึกๆ
จริงๆแลว บางสิ่งบางอยางที่เคายังไมแสดงออกมาใหเห็น หรือ
บางอยางที่เราไมรู คือเคาแสดงออกมาไมหมดซึ่งเรา จะไปใหเคาบอก
มาใหหมดทุกอยางทุกเรื่องคงเปนไปไมได ก็คงไมมีใครเปนอยางนั้น”
(วันเพ็ญ)
“คือแบบวาคิดไดวาการตัดสินใจที่จะคบใครคนหนึ่ง มันตองใชเวลา
ไมใชพอเห็นเคาปบ แลวตัดสินใจเลย มันทําใหแบบคิดไดวาเราควร
คิดอะไรใหไดมากกวานี้แลวก็คือแบบคนเรามันไมแนนอนนิสัยคนเรา
มันไมแนนอนแบบแรกๆเคาก็ดีแตตอๆไปเคาก็ตองเปลี่ยน” (ดาว)
“บทเรียนเยอะเลย ถากลับไปไดก็จะไมใหเปนอยางนี้ คือจะเปลี่ยนทุก
สิ่งทุกอยางของตัวเองเลย กลับไปอยูกับแฟนคนเกาจะไมเสเพล จะไม
เลน จะไมคึกคะนอง จะไมจายฟุม เฟอย แลวผูชายคนนี้ก็จะไมไดเจอ
ในชีวิตแนๆ แตทีนี่เราก็ไมรูวาเราตองมาเจอสภาพผูชายคนนี้ เรา
ประมาทใชชีวิต ใชชีวิตประมาท” (กอย)
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวศศิพันธุ กันยอง เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2526 จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
จากโรงเรียนธีรกานทบานโฮง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ภาควิชาสังคมสงเคราะห ในป 2548 ชวงที่ศึกษาในระดับปริญาตรี
ไดเขารับการฝกงานในมูลนิธิสรางสรรคเด็กในป 2545 และไดรวมฝกงานกับพัฒนาชุมชนจังหวัด
ลําพูนในป 2546 เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2549 ฝกภาคปฏิบัติทํากลุมการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร160 ชั่วโมง และฝกภาคปฏิบัติทํากลุมการปรึกษาเชิงจิตวิยาที่บานพักฉุกเฉิน
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในป 2550 เปนเวลา 200 ชั่วโมง

