
 

 สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศ 
 การรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
 ประสบการณ์ของอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง
ชนบทกับการแก้ปัญหาความรุนแรงระดับท้องถิ่น 
- พรรณงาม สมณา 
- สุจิตรา สุทธิพงศ์ 
- อรพันธ์ุ พูลสังข์ 
- วิภา เตชะภู 
- แน่งน้อย แซ่เซ่ง   

 ข้อเรียกร้องของเครอืข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิงภาคเหนือเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง 25 พฤศจิกายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดือนพฤจิกายน นับเป็นเดือนท่ีองคก์รดา้นผูห้ญิงทั่วโลกยกใหเ้ป็นเดือนแห่งการต่อตา้น
การกระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก โดยในวนัท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็น
วนัท่ีถูกก าหนดอย่างเป็นทางการใหเ้ป็น วนัแห่งการยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก 
หลายหน่วยงานมีการจดังาน เพ่ือสรา้งความตระหนักในเร่ืองนี้กนัอย่างคึกคกั โดยใน
ประเทศไทยพยายามรณรงคเ์ร่ืองนีม้าอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั แมว้่าจะมีจะรณรงคแ์กปั้ญหา
เร่ืองความรุนแรงในครอบครวั โดยเฉพาะการกระท าต่อผูห้ญิงและเด็กมาเป็นเวลานาน
แลว้ แต่ดูเหมือนความพยายามท่ีจะลดปัญหาส าคญันี้จะยงัไม่ลดลงตามความคาดหวงั
ของทุกคน เพราะหากยอ้นกลับไปดูสถิติการกระท ารุนแรงในครอบครัว ท่ีเกิดขึน้        
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ไดร้ับค ายืนยันจากหน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งชดัเจนว่า     
ไม่ไดล้ดนอ้ยลงและท่ีน่าตกใจกว่าก็คือ ตวัเลขสถิติการเกิดความรุนแรงกลบัพุ่งสูงขึน้
อย่างน่าเป็นห่วงอีกดว้ย 

ทัง้นี้จากการส ารวจความคิดเห็นผูห้ญิงจ านวน 1,194 ราย อายุ 20-60 ปี ในพืน้ท่ี
กรุงเทพฯ เร่ือง “ความคิดเห็นเน่ืองในวนัยติุความรุนแรง ปี 2556” ไดข้อ้มูลท่ีน่าสนใจ
ว่า มีผูห้ญิงถึงรอ้ยละ 67 ยงัไม่ทราบว่า วนัท่ี 25 พฤศจิกายนของทกุปี เป็นวนัยติุความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก 

หน่วยงานสตรีขององคก์ารสหประชาชาติ (UN Women) รายงานว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีเด็กและสตรีถกูกระท ารุนแรงสงูขึน้ ซึง่เป็น
ความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง โดยไทยอยู่ในล ำดบัที ่ 36 จำก 75 ประเทศทีมี่กำรกระท ำรุนแรงทำงกำยมำกทีสุ่ด และอยู่ใน
ล ำดบัที ่ 7 จำก 71 ประเทศทีมี่กำรกระท ำรุนแรงทำงเพศมำกทีสุ่ด สถานการณก์ารกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศ
ไทยมีแนวโนม้สงูขึน้อย่างน่าวิตก เพียงเวลา 1 ปียอดพุ่งขึน้รอ้ยละ 35  ในจ านวนนีเ้ป็นสตรีรอ้ยละ 40  ความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมาก
ท่ีสดุอยู่ในกลุ่มอาย ุ 24 - 45 ปี  คิดเป็นรอ้ยละ 74 ปัญหาอนัดบั1 ท่ีพบ ไดแ้ก่ การท ารา้ยร่างกาย 9,699 ราย    คิดเป็นรอ้ยละ 77 
รองลงมาคือถกูกระท าทางเพศ 2,226 ราย คิดเป็น   รอ้ยละ 18 ผูก้ระท าเป็น    คู่สมรสมากท่ีสดุรอ้ยละ 53 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
นอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาทกนั 

นอกจากนีผู้ห้ญิงจ านวนรอ้ยละ 30 ระบวุ่า ยินยอมไดท่ี้จะยอมรบัการถกูกระท าความรุนแรง โดยอดทนไม่ท าอะไร ดว้ยเหตุผลอนัดบัหน่ึง
คือ อาย รองลงมาคือ ทนเพ่ือลกู กลวัถกูท ารา้ยซ า้ และไม่รูช้่องทางการขอความช่วยเหลือ ทัง้นี้ผูห้ญิงกลุ่มตวัอย่างนี้ระบุว่า ไม่รูว้่า
หน่วยงานช่วยเหลือมีท่ีใดบา้ง ขณะท่ีรอ้ยละ 34.3 ระบุว่า  ไม่ทราบว่ามีกฎหมายคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว 
ส าหรบัพฤติกรรมความรุนแรงท่ีผูห้ญิงคิดว่ายอมรบัได ้ อนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ การเงียบไม่พูดจา รอ้ยละ 46.8 ตามมาดว้ย การหึงหวง รอ้ยละ 
45.7 การหา้มไม่ใหอ้อกไปไหน รอ้ยละ 26.5 การใชค้ าพูดตะคอก/ส่อเสียด /ด่าทอ รอ้ยละ 25 การไม่รบัผิดชอบครอบครวั รอ้ยละ 
23.4 การท าลายขา้วของ รอ้ยละ 19.9 การบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ ์ รอ้ยละ 13.5, และการทบุตีท ารา้ยร่างกาย/ขูฆ่่า/ประจาน รอ้ยละ 8 

ยุติความรุนแรง 
ต่อผู้หญิง 

ภาควิชาสตรี ศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ 

28 พฤศจิกายน 
2557 

ตอนท่ี 5 

ภายในฉบบันี ้
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ตามล าดบั ขณะท่ีพฤติกรรมท่ีผูห้ญิงไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงทางเพศ ไดแ้ก่ การหยอก
ลอ้/แซว รอ้ยละ 61.9 การใชส้ายตาแทะโลมจอ้งมองเรือนร่าง รอ้ยละ 35.8 การพูดจา
ลวนลาม รอ้ยละ 27.6 การจบัเนือ้ตอ้งตวั หรือแตะ๊อั๋ง รอ้ยละ 10.8  ตามล าดบั 

นอกจากนี้สถิติการใชบ้ริการ ของศูนยพ่ึ์งได ้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า แนวโนม้การ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ญิงมีสูงขึน้ จะเห็นจากตวัเลขเฉลี่ยวนัละ 87 ราย หรือ 
ทกุ 15 นาที เราจะมีผูห้ญิงและเดก้ถกูท ารา้ย ซึง่ขอ้มูลท่ีน่าตกใจคือ ผูท่ี้กระท าส่วนใหญ่
เป็นคนใกลช้ิด ท่ีเด็กและผูห้ญิงไวว้างใจ ท่ีส าคญั ผูท่ี้กระท ารุนแรงเป็นคนมีความรู  ้ มี
การศึกษา แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคมุอารมณไ์ด ้

 

  
  

““รถเมลป์ลอดภยัรถเมลป์ลอดภยั””  

orange your journey หน่ึงในกิจกรรมรณรงคร์ะดบัสากลของ un womenและยไูนทแ์คมเปญเพ่ือยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิง             

ของเลขาธกิารสหประชาชาติ (unite campaign to end violence against women) เพ่ือขจดัการคกุคามทางเพศต่อผูห้ญิงและเด็ก
บนรถโดยสารประจ าทางจ านวน 3,509 คนั องคก์ารขนส่งมวลชน
กรุง เทพขสมก. ไดจ้ ัดฉายภาพยนตรส์ ั้นพร ้อมแจกแผ่นพับและ        
สติก๊เกอรร์ณรงคห์ยดุพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในรถ ขสมก. และ
ท่าปล่อยรถทุกแห่ง ซึง่ประชาชนท่ีใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ รถ
ประจ าทาง รวมทัง้พนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะพบ
กบัพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการช่วยระวงั
สอดส่องพฤติกรรมเหล่านี้ หรือเป็น “ตาสปัปะรด” ไดม้าแบ่งปัน
ประสบการณร่์วมกนั โดยในการฝึกอบรมน้ันไดจ้ าแนกพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดทางเพศไว ้ ไม่ว่าจะโดทนทางสายตา ทางค าพูด หรือการ
สมัผสั เชน่ ลบูมือ จบัสะโพก หรือพูดจาลวนลาม เป็นตน้  

ทัง้นี ้ ยงัมีการน าภาพยนตรส์ ัน้เผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพ่ือใหป้ระชาชนต่ืนตวัและระมนัระวงัต่อปัญหา เพ่ือใหส้งัคมไม่น่ิงเฉยต่อการกระท า
ดงักล่าว ไดร่้วมกนัสอดส่องและดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาคกุคามทางเพศขึน้ เพ่ือป้องกนัภยัคุกคามทางเพศทัง้ในท่ีท างานอู่จอดรถของขสมก. 
ทัง้ 8 เขต และบนรถโดยสารประจ าทางท่ี ขสมก. มีเสน้ทางเดินรถ    อยู่ 114 เสน้ทาง 

 

 

 

 

  

  



ป้ป้ำยลิปสติกใตต้ำ แคมเปญเด็ด ำยลิปสติกใตต้ำ แคมเปญเด็ด ""ต่อตำ้นควำมรุนแรงต่อตำ้นควำมรุนแรง" " หวงักระแสในเน็ตผลกัด ัหวงักระแสในเน็ตผลกัดนัน  

ผลวิจยัของกองทุนสหประชาชาติเพ่ือยุติความรุนแรงต่อสตรี (UN Women) พบว่า 1 ใน 5 
ของผูห้ญิงทั่วโลกถกูกระท าความรุนแรง 62% ของคนไทย หรือ (2ใน3) เมินผูห้ญิงถูกท ารา้ย 
เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเร่ืองครอบครวัไม่อยากยุ่ง ท าใหป้ระเทศไทยติดอนัดบั 2 ใน 75 ประเทศ     
ทีเ่ชือ่วำ่ควำมรุนแรงต่อภรรยำเป็นสิง่ทีร่บัได ้

 
จากประเด็นดงักล่าว จึงเกิดกระแสท่ีตอ้งการกระตุน้ใหผู้ห้ญิงไทยตระหนักว่าปัญหาความรุนแรง 
ต่อผูห้ญิงใชเ่ร่ืองปกติท่ีจะยอมรบัไดอี้กต่อไปและกลา้ท่ีจะออกมาแสดงออกมากขึน้เม่ือถูกกระท า
ความรุนแรง การรณรงคนี์้ริเร่ิมจากสื่อสิ่งพิมพใ์นนิตยสาร โดยความร่วมมือของ Marie Claire 
และ BBDO Bangkok ซึง่มีแนวคิดว่า การสื่อสารผ่านสิ่งพิมพเ์ป็นเพียงการสื่อวารทางเดียว 
(One Way Communication) ขณะท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมใชส้ื่อ social 
media เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มผูห้ญิงซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของการรณรงคนี์้และมีการ
ขยายใหเ้ป็นเคมแปญท่ีผูบ้ริโภคสามารถ Action ร่วมกบักิจกรรมในครัง้นี้ไดด้ว้ย การร่วม
รณรงคแ์สดงพลงัไม่ยอมรบั ไม่ยินดีกบัความรุนแรงในสตรี จึงเร่ิมตน้จากเหล่าคนดงั ดารา และชกัชวนใหผู้ห้ญิงในประเทศไทยร่วมท า
สญัลกัษณใ์ตต้า ถ่ายรูป อพัโหลดใน IG และ Facebook และติดแทก๊ #womenagainstabuse เพ่ือเรียกรอ้งใหท้ ัง้ผูห้ญิงและ
ผูช้ายหยดุการท ารุนแรงในครอบครวั 

 
ส าหรบัการท าสญัลกัษณท่ี์ใตต้าน้ัน โปสเตอรก์ารรณรงคใ์หมี้การปาดลิปสติก ท่ีบริเวณใตต้าขา้งใดขา้งหน่ึง เป็นสีอะไรก็ได ้ โดยเป็น
นัยยะสื่อถึงผูห้ญิงท่ีถูกท ารา้ยร่างกาย อาจจะสามี หรือคนใกลต้วั จนมีรอยช า้ท่ีใตต้าน่ันเอง โดยในอนาคต อาจมีการน าภาพ      
ของคนท่ีร่วมท าสญัลกัษณใ์ตต้าทัง้หมดมาต่อยอดจดัเป็นนิทรรศการดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยแบบมสี่วนร่วมเพ่ือสรา้งชุมชนปลอดความรุนแรงในครอบครัว  : 

กรณีศึกษา  บ้านดอยก้อม หมู่ที ่6 ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮง่ จังหวัดล าพูน 

      

การวิจัยเพื่อสร้างชุมชนปลอดความรุนแรงในครอบครัว มีเป้าหมายให้สมาชิกในชุมชนได้ลุกข้ึนมาศึกษาชุมชนของตนเองในเรื่องความรุนแรง 

เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสศึกษาเป็นนักวิจัยชุมชนและน าเสนอทางออกของปัญหาร่วมกัน โดยเน้นให้นักวิจัยชุมชนได้เข้าใจแนวความคิด

เร่ืองเพศภาวะและความรุนแรงในครอบครัว ก่อนท าวิจัยได้มีการอบรมนักวิจัยชุมชนในเรื่องวิธีการหาข้อมูลให้นักวิจัยชุมชนมีทักษะในการ

ต้ังค าถามและช่วยกันออกแบบสอบถามให้สัมพันธ์กับบริบทของชุมชน  เทคนิคสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามให้นักวิจัยชุมชนลงไป

สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน   โดยมีนักวิจัยภายนอกช่วยให้ค าแนะน าในเชิงวิชาการและทักษะ

ในการท าวิจัย 

ผลของการศึกษาจะออกมาว่าผู้หญิงท้ังโสดและแต่งงานแล้วส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของ “ความรุนแรงในครอบครัว” แต่ก็ไม่อาจมองข้าม

ส่วนน้อยท่ียังคงเข้าใจเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวคลาดเคลื่อนหรือยังยึดถือความเช่ือฝังหัวท่ีได้รับการถ่ายทอดกันมาทางวัฒนธรรมชุมชน

ท าให้ไม่กล้าท่ีจะบอกความจริง เรื่องความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว และเพิกเฉยท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ท่ีถูกกระท าความรุนแรง เพราะ

มองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว คนนอกไม่ควรเข้าไปเก่ียวข้อง  ดังนั้นนักวิจัยชุมชนจึงเสนอว่าควรท่ีจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรมในเร่ืองนี้โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว สิทธิมนุษยชน โดยจัดอบรมสมาชิกในชุมชนและเครือข่าย

เช่น โรงพยาบาลชุมชน สถานีต ารวจ และองค์กรบริหารส่วนต าบล เป็นต้น และควรมีการจัดต้ังศูนย์เพื่อช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้ค าปรึกษากับ  

ผู้ท่ีถูกกระท าความรุนแรง 

 



 

 
 

 

พรรณงาม สมณา  
อาสาสมัครกฎหมายเพือ่ผู้หญงิชนบทในพื้นที่ 17 จังหวัด

ภาคเหนอืของประเทศไทย รุ่นที่ 3  
 

พรรณงาม สมณา สตรีนักพัฒนา   

ในชุมชน 5 ธันวา หรือท่ีเราเรียกแม่ปัง

จนติดปาก  มีประสบการณ์ส่วนตัว       

ท่ีเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว   

มาต้ังแต่วัยเยาว์    “ตอนแม่ปังยังเด็ก แม่ของแม่ปังบอกว่าลูก

ต้องมีสามี ท้ังท่ีแม่ก็โดนพ่อเตะตีสารพัด ท้ังท่ีแม่ก็เป็นครู เวลา

พ่อเมาเหล้าจะอาละวาด ท าร้ายเพราะถือว่ามีเงินเลี้ยงครอบครัว 

พ่อใช้อ านาจในครอบครัวอย่างมากมาย แม่ปังก็ได้เห็นความ

รุนแรง เห็นพ่อเอามีดดาบไม้มาไล่ฟันแม่ แม่ว่ิงไปหลบในห้อง

แล้วก็ว่ิงออกจากหน้าต่างลงไปบ้านอาท่ีเป็นก านัน”  ครั้งหนึ่ง

มีเหตุการณ์ท่ีรุนแรงมากครอบครัวย้ายมาอยู่ในตัวเ มือง

เชียงใหม่แล้ว พ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องค่าแรงคนงานก่อสร้าง

โรงเรียน “แม่บอกมันไม่เป็นธรรม เธอจะต้องจ่ายเงินให้กับ

ลูกน้อง  พ่อบอกไม่ให้เพราะมันไม่ได้ท างานตามแบบท่ีสั่ง      

ก็ทะเลาะกัน พ่อว่าแม่เห็นพวกลูกน้องดีกว่าพ่อ พ่อก็เอาปืนไล่

ยิงแม่  จนแม่ต้องมุดไปอยู่ในส้วมแม่ปังต้องบอกว่า “พ่อ       

ถ้าอยากยิง ให้มายิงหนูนี่  หนูจะนั่งให้พ่อยิงเลย พ่อยิงหนู      

พ่อไม่ต้องไปยิงแม่” พ่อเอาปืนมาจ่อหัวแม่เลย ตอนนั้นแม่ปัง

โตแล้ว บอกกับพ่อว่าวันนี้ยอมตายเพ่ือแม่แต่พ่ออย่าท าอะไรแม่ 

ผู้หญิงมันต้องกล้าขนาดนั้น พอพ่อเค้าเห็นว่าเราเป็นลูก เค้าก็  

ไม่กล้ายิง ส่วนพ่ีน้องคนอื่นก็ว่ิงไปดูแลแม่ คนหนึ่งก็ไปขัดขา

พ่อ พ่ีน้องทุกคนช่วยกันหมด ถ้าพ่อกับแม่ทะเลาะกัน  พวกเรา

ก็บ้านแตก แต่เราก็ต้องจ าทนอยู่ในภาวะแบบนั้น จนพ่อ       

เลิกเหล้า พอพ่อเลิกเหล้าพ่อก็ดีขึ้น ตอนพ่อไปสาบานเลิกเหล้า

แม่เป็นคนถือขันน้ า  พ่อเป็นคนใจแข็ง เด็ดขาด แต่พ่อก็รัก

ครอบครัวมาก  นีค่ือภาพพจน์ของครอบครัวท่ีเกิดความรุนแรง

ขึ้นจริงๆ ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นครูก็ไม่ใช่จะหลุดพ้นไปจาก    

ปลายตีนพ่อได้ นั่นคือความรุนแรงท่ีทุกระดับเจอ แต่ผู้หญิง  

ไม่รู้จะไปเรียกร้องเอากับใคร” 

หลังจากท่ีไปเรียนกับศูนย์สตรีศึกษาฯ ก็เริ่มท าขบวนการใน
ชุมชน  ได้ท างานร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนหญิงเรื่องยุติความรุนแรง 
และมูลนิธิผู้หญิงเรื่องส่งเสริมโอกาส และได้ไปอบรมผู้น า
ระยะสั้นท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ต้ัง
ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีบ้านของตัวเอง นับต้ังแต่ปี 2545 
จนถึงปัจจุบันให้ความช่วยเหลือเป็น 1,000 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเรื่องครอบครัวและความรุนแรง เช่น 
- กรณีท้องไม่พร้อม ท้องไม่มีพ่อเพราะถูกหลอก  
- กรณีกินเหล้าแล้วทุบตีภรรยา มีปัญหา 20 กว่าราย     
ถ้ารวมสองชุมชนท้ังฟ้าใหม่กับ 5 ธันวาก็น่าจะเป็น100 ราย 
แทบจะทุกรายเลยท่ีกินเหล้าแล้วทุบตีเมีย  เรียกได้ว่า       
กว่า 80% หรือกรณีฝ่ายผู้ชายไปติดผู้หญิงอื่นแล้วกลับมา
ซ้อมทุบตีภรรยา  
- กรณีสามีไล่ยิงออกจากบ้านมีเสื้อผ้าชุดเดียว ก็ให้มา
อาศัย ท่ีบ้านจนปลอดภัย  2 ปี พอเข้มแข็งก็ออกไป               
มีครอบครัวใหม่ 
- กรณีผู้หญิงขี่รถมอเตอร์ไซถูกคนร้ายถีบรถลงข้างทาง 
แล้วลากไปข่มขืน ผู้หญิงได้รับการกระทบกระเทือนทาง
สมอง 
 

เทคนิคการช่วยเหลือผู้หญิงมันไม่ได้ตายตัว แต่ที่แน่ๆ คือ เวลา
เกิดความรุนแรงเราจะยับย้ังไม่ให้มันต่อเนื่องได้อย่างไร  กรณี



คนท่ีมาหาแม่คือเขาไม่รู้จะไปพ่ึงพาใครเรื่องความคิด ผู้หญิง
ต้องเสนอตัวออกมาให้สังคมรู้ว่าเราทนไม่ได้แล้วนะเรามี
ปัญหาเราขอเข้าไปร่วมในขบวนการแก้ไขปัญหา สองเราต้อง
สร้างศักยภาพของตัวเราเองขึ้นมา ต้องเรียนต้องรู้และรู้จริงๆ   
รู้แล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยมือเราเอง ถ้าแก้ปัญหาได้ด้วยมือเราเอง
ประสบการณ์มันจะสั่งสมและก็ถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆไป   
ต้องมีการหนุนเสริมผู้หญิงเรื่อยๆ ข้อมูลทางวิชาการจะต้องส่ง
ให้ผู้หญิงเรื่อยๆ ถ้าจะอยู่ ดีๆ ให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาผู้หญิงไม่
ออกมาหรอกแม้จะมีปัญหาขนาดไหน 

สุจิตรา สุทธิพงศ์                                            

อาสาสมัครกฎหมายเพือ่ผู้หญงิชนบทในพื้นที่ 17จังหวัด 

ภาคเหนอืของประเทศไทย รุ่นที่ 6 

“ สามีเขาไปมีเมียน้อยจริง ผู้หญิงคนนี้
น่าจะได้รับการเยียวยาประมาณหนึ่ง 
ถึงแม้จะไม่เท่ากับคนท่ีมีใบรับรองแพทย์
ใช่ไหม ท าไมกฎหมายฉบับนี้ถึงจะต้อง
ระบุว่ามีใบรับรองแพทย์ถึงจะคุ้มครอง
ก าลังก าลังเลือกปฏิบัติ รึเปล่า” 

 
สุจิตรา สุทธิพงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์พิทักษ์สตรีและเด็ก มูลนิธิ

พิทักษ์สตรีและเด็ก จังหวัดล าพูน  หรือพี่ตุ๊กตา ได้เล่าว่าในเวที

ชาวบ้านค าถามเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวกับถูกกระท าความรุนแรง

ในครอบครัว ถูกสามีซ้อม ส่วนใหญ่จะไม่ถามกันในเวที แต่จะ

สอบถามในภายหลังเป็นการส่วนตัว  “ก็จะถามว่าจะไปฟ้อง 

ได้ไหม แจ้งความแล้วตอนจบมันจะเป็นอย่างไร? นี่คือสิ่งท่ีเขา

ถามมา มีผู้หญิงชนเผ่าถามว่า ญาติเขา (ซึ่งจริงๆ เป็นตัวเอง      

รึเปล่าก็ไม่รู้) ถูกสามีซ้อมทุกวันเลย เขาจะไปแจ้งความได้ไหม  

เจ้าหน้าท่ีต ารวจชายแดนกลับบอกว่า ไม่ต้องไปแจ้งความหรอก 

เรื่องเขาซ้อมกันเป็นประจ าทุกวันอยู่แล้ว ไม่ต้องไปแจ้งความ

หรอกจะไปแจ้งท าไม เราฟังอยู่ก็คิดว่าตอบอย่างนี้ได้ยังไง   

บอกได้ยังไงว่าไม่ต้องไปแจ้งความหรอกเขาซ้อมกันเป็น

กิจวัตร ไม่ต้องไปแจ้งหรอกแจ้งไปเขาก็ไม่รับแจ้งความ จึงรอ

ให้จบชั่วโมงไปเสร็จแล้วค่อยไปแนะน าเขาทีหลัง ว่าเขาควรจะ

ไปแจ้งความถ้าต ารวจไม่รับแจ้งความก็ฟ้องต ารวจต่อมาตรา 

157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี” 

อีกกรณีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบคัวคือ “สามีซ้อมภรรยา 
เพราะจะไปแต่งงานใหม่ก็เลยบังคับให้ภรรยาเลิก ซ้อมเมีย    
ทุกวัน ให้ภรรยาหย่าให้  ภรรยาก็จะยอมหย่าให้ แต่อยากเรียก
ค่าเลี้ยงดู   เขามาขอค าปรึกษาด้านกฎหมาย เราส่งต่อให้      
สภาทนาย เพราะในท่ีท างานของเราก็มีทนายความอยู่ในทีม 
สหวิชาชีพ” 

 
“ถ้าผู้ชายคนหนึ่งติดเหล้ามาซ้อมเมียหรือพฤติกรรมก้าวร้าว
ผิดปกติ ท่ีจะต้องรักษา เวลาเขาไปบ าบัด เกิดค าถามต่อไปว่า 
ใครจ่ายค่ารถให้เขา ใครจ่ายค่ายังชีพให้ลูกเมียเขาท่ีอยู่ท่ีบ้าน 
ค่าแรงเขา ใครจ่ายใครรับผิดชอบ ใครรับผิดชอบเป็นเงินทุน
ฟ้ืนฟูท้ังหมด “แค่ถามว่าเมียจะไปฟ้องผัวเนี้ย มันก็ยากแล้วนะ 
พอฟ้องเสร็จปุ๊บฟ้ืนฟูใครรับผิดชอบ ผัวติดเหล้ากลับมาก็ซ้อม
เมียทุกวัน จะเอาผัวไปเลิกเหล้าต้องลงทุนตัวเอง ต้องเดินทาง
ไปโรงบาลเอง เข้าคอร์สเอง ถามว่าใครจะท า บางทีมันคิดไป
แต่ไปไม่ตลอด มันก็ท าไม่ได้อย่างท่ีบอกว่าต้ังแต่ไปอบรมมา 
ยังไม่ได้ท าอะไรซักอย่างเดียว” 

 
พ่ีตุ๊กตายังได้วิพากษ์การเลือกปฏิบัติในกฎหมายท่ีน าใบรับรอง   
การตรวจสุขภาพจิตมาเป็นหลักฐานในคดีท่ีเกี่ยวกับความ
รุนแรง ในครอบครัวว่า “ถ้าจะไปฟ้องเรื่องสุขภาพจิต ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ว่าคนนี้สุขภาพจิตเสื่อม หรือว่าเกิดโรคซึมเศรา้ 
เกิดภาวะจะฆ่าตัวตายจากการถูกกระท าความรุนแรงจากใน
ครอบครัว อย่างนี้ เ ป็นการเลือกปฏิบัติไหม กับผู้หญิง ท่ี
สุขภาพจิตแข็งแรง สามีไปมีเมียน้อย ก็ไม่ป่วยไม่ได้ซึมเศร้า   
ท ามาหากินได้ตามปกติ แต่ถูกกระท าความรุนแรงไม่น้อยกว่า
ผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีสามีไปมีเ มียน้อยแล้วเ ป็นโรคซึมเศร้ า           
แต่กฎหมายคุ้มครองเฉพาะคนท่ีซึมเศร้า   แล้วไปมีใบรับรอง
แพทย์ กับอีกคนหนึ่งท่ีไม่มีใบรับรองแพทย์  กฎหมายไม่
ช่วยเหลืออะไรเลย แบบนี้ถือว่าเลือกปฏิบัติไหม ท าไมไม่ถาม



พยานแวดล้อม ถามคนรอบๆบ้านว่าสามีเขาไปมีเมียน้อยจริง 
ผู้หญิงคนนี้น่าจะได้รับการเยียวยาประมาณหนึ่ง ถึงแม้จะไม่
เท่ากับคนท่ีมีใบรับรองแพทย์ ท าไมกฎหมายฉบับนี้ถึงจะต้อง
ระบุว่า   มีใบรับรองแพทย์ถึงจะคุ้มครอง ก าลังเลือกปฏิบัติรึไม่ 
กรณีแบบนี้ ไ ม่ มีอะไรยืนยันนอกจากใบรับรองแพทย์             
ซึ่ งพนั ก ง านสอบสวนก็ ต้ อ ง ดู ไ ปต ามพยาน เอกสา ร
พยานหลักฐาน” 

 

วิภา เตชะภ ู

อาสาสมัครกฎหมายเพือ่ผู้หญงิชนบทในพื้นที่ 17 จังหวัด

ภาคเหนอืของประเทศไทย รุ่นที ่4  

“เราได้เข้าไปคุยกับกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้าน  ในประเด็นพวก
นี้กับเขาว่าสิทธิของผู้หญิง การท าร้าย
ร่างกาย  ยอมรักยอมทน กฎหมายมี
ไว้ดูแลครอบครองสิทธิของเรา   แล้ว 
เร าไ ม่ใช่ เ ป็นผู้หญิ ง  เ ป็นภรรยา 
จะต้องทน” 

วิภาเล่าว่า ตนเองท างานในพ้ืนท่ีมานานเคยเป็นก านันมาก่อน 

หรือกระ ท้ังตอนนี้ ก็ มีคนมาปรึกษา เรื่ องความรุนแร ง              

ในครอบครัวตลอด  เพราะ ชาวบ้านจะมาเล่าให้ฟัง “เราก็เป็นท่ี

ปรึกษาให้เขา   พวกพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรพวกนี้ท่ีถูกกระท า  

เขาก็จะไม่กล้าจะไปหาใคร  เราก็ต้องเข้าไปช่วยดูช่วยไกล่เกลี่ย

ให้เขา ถ้าสามารถที่จะแยกให้เขาไปอยู่กับคนอื่นได้ ให้แยกไป

อยู่กับตากับยาย ไม่ต้องไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงอยู่ เขาก็เชื่ อ

ค าแนะน าของเรา เพราะส่วนหนึ่ง ก็คือการเป็นก านัน หรือถึง

จะเป็นอดีตก านัน แต่ความท่ีเราท างานมาตลอด การท่ีเราจะให้

ค าแนะน าเขา เขาก็จะฟัง”  

ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันเบ้ืองต้นวิภาจะพยายามไกล่เกลี่ยก่อน     
ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี  ถ้ากรณีท่ีไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็จะให้
ตัดสินใจว่าจะเลิกกันหรือจะตกลงอย่างไร “ถ้าจะไม่อยู่ด้วยกัน
ก็เลิกกันไปเลย เราจะใช้ค าพูดแบบนี้มากกว่าให้นึกถึงตอนท่ีรกั

กันกว่าจะได้กัน ให้นึกถึงประเด็นพวกนี้ด้วย เพราะถ้าทะเลาะ
กันแล้วถ้ายังอยู่ด้วยกันมันก็บาดหมางกัน ถ้าทะเลาะกัน ท าร้าย
ร่างกายกันก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน แต่บางคนทะเลาะจนเป็นนิสัยก็
มี ทะเลาะกันทุกวัน   ถ้าแบบทะเลาะยิ่งรักกันแบบนี้ก็มี ท่ี
พยายามคือพยายามจะให้เห็นข้อเสียของการทะเลาะกนัมากกว่า
ว่ามันไม่มีผลดี”  บางครั้งวิภาก็จ าเป็นต้องใช้วิธีการพูดรุนแรง 
เพ่ือให้คู่กรณีฉุกคิด “พ่ีบอก อะไรกันนักหนา แก่กันจนหัว
หงอกแล้วนะ ยังไม่รู้จักอับอายชาวบ้านไม่ต้องทะเลาะกัน     
ถ้าคิดจะไม่อยู่ด้วยกันก็เลิกกันไปเลย แล้วคิดไหมว่ากว่าจะมา
อยู่ด้วยกันจนป่านนี้   มันยาก  มันล าบากขนาดไหน ท าอะไร
รู้จักคิดบ้าง  ถ้าเราไปขอขอร้องว่า อย่าทะเลาะกันมันก็จะมีทิฐิ
ใส่กัน พอเราพูดใส่แรงๆไป เขาก็ฉุกคิดขึ้นมา ต้ังแต่นั้นมา         
ไม่ทะเลาะกันเลย” 

นอกจากนี้วิภายังสะท้อนภาพปัญหาท่ีตามมาจากความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นในครอบครัว “สังคมเพ่ือนบ้านก็มองว่าน่าร าคาญ
ทะเลาะกันอยู่ได้ ลูกเห็นมันก็เป็นภาพท่ีไม่ดี ส่วนใหญ่ท่ีเจอ 
พ่อแม่ทะเลาะกันลูกจะค่อนข้างก้าวร้าว เรื่องพวกนี้เราจะ
สัมผัสเม่ือตอนเป็นก านันผู้ใหญ่บ้าน เพราะมันค่อนข้างจะ
ใกล้ชิดกับชาวบ้านค่อนข้างเยอะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ งานพวกนัน้
ก็เหมือนจะห่างไป เพราะว่าในชุมชนเราจริงๆ เรามีเวลาสัมผัส
กับเขาน้อยก็จะท้ิงช่วงห่าง แต่เราก็จะพูดคุยถ้าเราได้เข้าไปคุย
กับกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านในประเด็นพวกนี้กับเขา ว่าสิทธิของ
ผู้หญิง การท าร้ายร่างกายยอมรักยอมทน กฎหมายมีไว้ดูแล
ครอบครองสิทธิของเราแล้ว เราไม่ใช่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยา
จะต้องทน” 

 

กรณีท่ีภรรยาถูกท าร้ายร่างกายแล้วไม่กล่าขอความช่วยเหลือ 
วิภาต้องใช้วิธีการเข้าไปช่วยเหลือให้ค าปรึกษาถึงท่ีบ้าน “แบบ
นี้เราจะเข้าไปหาเขาในบ้าน ไปคุยกับเขา เพราะส่วนใหญ่เขาก็
จะรู้จักเรา แต่จะไปคุยตอนท่ีสามีเขาไม่อยู่ คุยตอนสามีอยู่
ไม่ได้ เพราะเขาก็จะไม่กล้าท่ีจะคุยอะไรกับเรา รอบแรกเขา   
ไม่ยอมเพราะรักสามีมาก รอบสองไปอีกบอกว่า ถ้าเรา          
ไม่ตัดสินใจตอนนี้ มันอาจจะสายเกินไปก็ได้ แต่ถ้าไม่ยอม
จริงๆ  ก็คงจะต้องเอาข้อกฎหมายเข้าไปช่วย เพราะว่าเป้าหมาย



ท่ีเราพูดก็คือ ในการท่ีปล่อยให้ลูกไป แต่เราก็บอกกับตัวผู้หญิง         
ท่ีเป็นแม่ว่า ถ้าเราคิดว่าจะให้ลูกสนอง ความต้องการของสามี
ตัวเอง  มันถูกต้องไหม แล้วอนาคตของลูก  มันจะจบอยู่แค่นี้   
รึเปล่า ถ้าเราปล่อยเด็กไป เด็กอาจจะไปมีครอบครัวท่ีดี มีคน
ดูแลเขาได้ เราจะดูแลเขาได้ตลอดไปไหม แล้วสามีคนนี้จะอยู่
กับเราคนเดียวรึเปล่า เขาก็ยอมรับฟัง เขาก็บอกว่า เขาจะอยู่กับ
สามีคนนี้เองแล้วให้ลูกไปอยู่กับยายถึงจะโดนมันซ้อมหน่อย   
ก็ยอมทน เราก็บอกว่า ท าไมไม่เลิก ท าไมต้องทน ถ้าเราเลิกกับ
เขา เราอาจจะไปเจอคนดีๆ ไม่ต้องมาทนอยู่อย่างนี้ก็ได้ เราจะ
เป็นคนท่ีไกล่เกลี่ยให้คนท่ีทะเลาะกันว่า ไม่ต้องทะเลาะกัน    
ถ้าไม่รักกันก็เลิกกันไปเลย ถ้าคิดยังอยากจะอยู่ ด้วยกันนะ      
ให้นึกถึงตอนท่ีรักกัน กว่าจะมาอยู่ด้วยกันมันยากขนาดไหน  
ถ้าไม่คิดจะอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาตีกัน   
เลิกกันไปเลย มันได้ผลนะ”  
 

อรพันธุ์ พลูสังข ์

อาสาสมัครกฎหมายเพือ่ผู้หญงิชนบทในพื้นที่ 17 จังหวัด

ภาคเหนอืของประเทศไทย รุ่นที ่6 

“เราก็จะมาคุยให้เขาฟังอยู่ตลอดใน

เรื่องบทบาทของสตรี  ในทุกวันนี้    

เรามีสิทธิอะไรบ้าง อย่างสิทธิของการ

เป็นภรรยาแบบนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็น 

ท่ีรองรับอารมณ์ของสามีตลอดไป” 

เรื่องของสิทธิของสตรีในชนบท ซึ่งในชนบทท้องถิ่น ส่วนมาก
สตรีจะไม่ค่อยรู้สิทธิของตัวเอง แล้วก็ไม่ค่อยกล้าท่ีจะแสดง
สิทธิ เราก็จะมาคุยให้เขาฟังอยู่ตลอดในเรื่องบทบาทของสตรี
ในทุกวันนี้ เรามีสิทธิอะไรบ้าง อย่างสิทธิของการเป็นภรรยา
แบบนี้  ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นท่ีรองรับอารมณ์ของสามีตลอดไป 
คือเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันท่ีลงมาสนับสนุนสตรีให้มีสิทธิ  
ให้มีความคิดเป็นของตัวเองบ้าง อย่างสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 
ผู้ชายถึงเวลาเป็นสามี  ไม่ใช่จะมาบังคับข่มขู่จะหลับนอน      
ถ้าผู้หญิงไม่ยอม คือเรามีสิทธิ   ท่ีจะขัดแย้งได้ ซึ่งในสตรีท่ี

ท างานด้วยกันก็มีมาปรึกษามาคุยเหมือนกันว่า ถ้าไม่ยอมมัน
มันก็จะตบตี 
เราไปฝึกอบรมมาเลยมาขอค าปรึกษาเลยคิดว่า  เราน่าจะมี          
ความคิดเห็นท่ีช่วยได้ เขาอาจจะให้ความไว้วางใจเรา อีกอย่าง
เราก็เป็นคนในชุมชนด้วย ก็เคยท าแคสช่วยเหลือให้มาก่อน
หลายครั้งแล้ว บางทีท่ีเข้าไปก็เข้าไปสอบแคส ให้การช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นตามบทบาทของศูนย์พัฒนาสังคม ค่อนข้างจะเจอเยอะ
มาก ในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีบางคนก็เข้ามาร้องขอ จริงเท็จ  
แค่ไหน  เราก็ต้องลงไปสอบถามข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีชุมชน    
เราก็เข้าไปสอบแคสสอบถามข้อเท็จจริง ไปประสานหน่วยงาน 
หรือกองทุนหมู่บ้านท่ีมีในพ้ืนท่ีท่ีจะเอามาจัดสวัสดิการ         
ใ ห้ กั น ไ ด้   ส่ วน หนึ่ ง ก็ มี แ คสส ง เ ค ร า ะ ห์ส า นั ก ง า น            
แคสสงเคราะห์นี้เป็นเครื่องมือในการท างานของกรมพัฒนา    
ก็จะเป็นเครื่องมือในการบริการเบ้ืองต้นส าหรับผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมแบบนี้เราก็จะเอาเข้ามาในท่ีประชุม ก็จะแก้ไข
ทีละแคสไป จบไป จนกว่าเขาจะอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

แน่งนอ้ย แซ่เซ่ง 

 อาสาสมัครกฎหมายเพือ่ผู้หญงิชนบทในพื้นที่ 17จังหวัด 

ภาคเหนอืของประเทศไทย รุ่นที่ 7 

“ผู้หญิงต้องอยู่กับผู้ชายตลอด ถ้าแต่งงานกับเขาแล้ว ก็ต้องอยู่

กับเขาตลอด จะเป็นจะตายอย่างไร ก็ต้อง

อยู่กับเขา จะกลับไปอยู่พ่อแม่ไม่ได้”  

ประสบการณ์ผู้หญิงม้งคนหนึ่งท่ีลุกขึ้นมา

แข็งขืน ต่อสู้ ตอกกลับ ปรับเปลี่ยน       ยาม

เผชิญหน้ากับวัฒนธรรมท่ีให้อ านาจฝ่ายชายเป็นใหญ่    ส่วน

ผู้หญิงถูกมองเป็นเพียงวัตถุไร้ตัวตนเป็นทาสแรงงาน     ใน

ครัวเรือนและอู่ผลิตทายาทให้กับสายตระกูลสามี การเป็น       

เมียน้อยท่ีสยบยอมอยู่ใต้อ านาจตระกูลสามี จนเปลี่ยนความคิด

และด้ินรนท่ีจะหลุดออกจากกรอบวัฒนธรรมม้งท่ีครอบ          

ผู้หญิงม้งให้ทนทุกข์ในวิถีจารีตวัฒนธรรมม้ง กลายมาเป็นหญิง



หม้ายหย่าสามีท่ีไม่หย่าตระกูล และผู้หญิงท่ีมุ่งม่ันท างานพัฒนา

ชุมชนเพ่ือสิทธิสตรีม้งโดยสร้างการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ม้ง 

แน่งน้อย แซ่เซ่งถูกกักขังร่างกายและความคิดไว้ภายใต้ระบบ     

สายตระกูลแซ่สามี หรือระบบปิตาธิปไตย จากลูกสาวท่ีต้อง

เชื่อฟังพ่อแม่ จนช่วงก าลังจะเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น    

แน่งน้อยถูกฉุดจากผู้ชาย ท่ีเคยเห็นหน้ากันแค่สองครั้ ง           

เธอพบว่าตนเอง ต้องตกเ ป็นภรรยาคนท่ีสองของสามี             

เข้าสู่ความสัมพันธ์วัฒนธรรมผัวเมียครอบครัวม้งท่ีผู้หญิงต้อง

แบกรับภาระและความทุกข์จากความไม่เท่าเทียมทางเพศและ

สถานภาพเมียน้อย ท่ีถูกกดผลักไสให้ไปอยู่ต าแหน่งท้ายสุด

ของครอบครัว   

วัฒนธรรมม้งเป็นสังคมท่ีสืบเชื้อสายผ่านฝ่ายชายท่ีได้รับ

อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนให้อ านาจฝ่ายชายเป็นใหญ่มีเมีย 

ได้หลายคน เม่ือแต่งงานแล้วผู้หญิงต้องไปอาศัยอยู่บ้านและ 

นับถือผีทางตระกูลสามี  และ “ยอมรับได้”  ให้ผู้ชายมีเมียได้

หลายคน ในหมู่บ้านท่ี แน่งน้อยอาศัยยังมีผู้ชายท่ีมีภรรยาหลาย

คนอยู่จ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะผัวเดียวเมียเดียว

ประมาณ 90% ท่ีมีเมียหลายคนสาเหตุส าคัญมี 2 สาเหตุ คือ 

ภรรยาหลวงไม่มีลูกชายและเจ้าชู้ เอาความสนุก สังคมม้งเป็น

สังคมปิตาธิปไตยท่ีมีกระบวนการซับซ้อนในการสร้างและ

ธ ารงอ านาจให้แก่ฝ่ายชายถักทอข่ายอ านาจไว้อย่างเหนียวแน่น

ในระบบตระกูลแซ่ท่ีสืบทอดสายตระกูลทางฝ่ายชาย  ผู้หญิงจะ

มีตัวตนต่อเม่ือมีผู้ชายเป็นเสาหลักให้พ่ึงพิงตลอดชีวิตและ

รวมถึงชีวิตหลังความตาย 

แน่งน้อยเล่าถึงตอนท่ีเข้ามาอยู่บ้านสามีในฐานะเมียน้อยว่า 

ลักษณะบ้านมีห้องๆเล็กๆกั้นให้ลูกชายนอน ส่วนลูกสาวกน็อน

ข้างนอก  ถ้าลูกชายมีภรรยาสองคนก็จะอยู่ในห้องเดียวกัน  

 “ตอนท่ีแต่งงานแล้วนอนกับเขาเป็นตอนท่ีกลัวท่ีสุดในชีวิต     

นอนด้วยกัน 3 คน พ่ีจะนอนตะแคงข้างเดียวไม่กล้าขยับตัวเลย    

แล้วท าไม่ไม่กลับบ้าน เพราะความเชื่อของม้ง คือ ถ้าข้ามประตู

ไปแล้ว จะกลับมาไม่ได้อีกก็เลยท าให้เราต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆ 

เหมือนกับเราเป็นทาสเขาไปเลย”  

นอกจากนี้แน่งน้อยยังต้องผจญกับความอยุติธรรมในครอบครวั 

“ท าไมเงินเราก็เป็นคนหา... เวลาท่ีลูกเราขอตังค์  ท าไมต้องว่า

ลูกเรา แล้วเวลาท่ีลูกเขาขอกลับไม่ได้ว่าอะไรเลย เมียหลวงจะ

เป็นคนคุมเงิน เงินหามาได้เท่าไรก็ต้องให้เมียหลวงเก็บ เวลาจะ

ใช้ก็ต้องไปขอจากเขา...  พ่ีก็พยายามท่ีจะอธิบายให้แม่ใหญ่ฟัง

ว่าแบบนี้     ท าไ ม่ถูก  มันจะเ ป็นการ เอา เปรี ยบกัน .. .”        

“ความยุติธรรมของพ่ีก็คือในสิ่งท่ีเมียหลวงได้ พ่ีก็ควรจะได้

ด้วย ในสิ่งท่ีลูกของเมียหลวงได้ ลูกพี่ก็ควรจะได้ด้วย และการ

ท างานพ่ีก็ท างานหาเงินมาได้  แล้วท าไมพ่ีไม่มีสิทธิท่ีจะ        

ใช้เงิน”  

สิ่งเหล่านี้สร้างความเก็บกด อัดอั้นตันใจและโกรธ เสียใจ      

แต่ต้องอดทนภายใต้กรอบวัฒนธรรมม้ง ความรู้สึกท่ีได้รับ

ความไม่เป็นธรรมค่อยๆ กัดกินจิตใจให้เจ็บปวดอยู่ทุกเม่ือ

เชื่อวัน ความกดดันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากค าพูดและ        

การกระท าของสามี แม้ในเวลาท่ีเธอเจ็บป่วย ก็ยังถูกใช้งาน  

จากความทุกข์ภายใต้การกดทับทางวัฒนธรรมผ่านครอบครัว

สามี ตอนนั้นแน่งน้อยเริ่มคิดว่ามัน  ไม่ยุติธรรมท้ังกับตัวเอง

และลูกๆ ท่ีเกิดจากตนเอง ท าให้แน่งน้อยคิดต่อต้านและรู้สึกถงึ

ความไม่ยุติธรรม จนเริ่มคิดท่ีจะออกมาอยู่นอกชุมชน เริ่มท า

การค้าขายท าได้ดีมาก  ท าให้แน่งน้อยได้คิดว่าแยกตัวออกมา

ท าการค้าเองมีรายได้ดีกว่าตอนอยู่กับสามีเยอะ แน่งน้อยมี

รายได้ท่ีดีกว่าสร้างความไม่พอใจให้สามี ระหว่างนั้นสามี       

ก็บอกว่าจะไม่แบ่งมรดกให้และมักพยายามหาสาวมาเยาะเย้ย 



 “เราก็อยู่ไปด้วยวัน ๆ ร้องให้ไปด้วย ไม่มีความสุข พออายุ  

มากขึ้น ก็หมดความอดทนแล้ว พ่ีเลยออกจากบ้านเขา ตอนนั้น

ก็ท างานสังคมแล้วเลยรู้เรื่องสิทธิบ้าง เลยออกจากชุมชนท างาน

ในเมือง  พอมาอยู่ในชุมชนอีกเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความอดทน

อีก อาจเป็นเพราะว่าเราอายุมากขึ้น ได้แต่คิดว่า ท าไมไม่ท า

อย่างนี้ ท าไมไม่ยุติธรรมเลย ผัวก็ไม่มีความรับผิดชอบ อะไรๆ 

ก็ให้เมียๆเป็นคนรับผิดชอบหมด  เวลาท่ีสามีมาด้วยก็ขับรถ

แล้วขนของเสร็จก็ไปอ่านหนังสือ แฟนคนนี้ไม่เคยช่วยเลย   

เมียท้ังสองต้ังของไม่เคยช่วยเลย ฝนตกเขาก็จะอยู่ในรถกอดอก 

แล้วเมียน้อยเมียหลวงท้ังสองคนแข่งกันเก็บของกลัวเปียกฝน 

ความคิดของเราตอนนั้น คือ ท้ังหมดคือหน้าท่ีของเราผู้หญิง 

ส่วนผู้ชายต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว นี่เป็นความคิด ณ ตอนนั้น 

เลยไม่ได้ว่าอะไรเขา เลยปล่อยเขา มาตอนหลังก็รู้สึกว่า ไม่มี

อะไรดีขึ้นเลย” 

ในสังคมม้งการหย่าร้างมิใช่เป็นเรื่องของคนสองคน  ต้องได้รบั   

การตัดสินใจจากผู้อาวุโสประจ าตระกูล ผู้หญิงท่ีฟ้องหย่า

จะต้อง เสียค่าปรับและไม่มีท่ียืนในสังคมม้งและไม่สามารถ

กลับไปครอบครัวเดิมได้ เวลาเสียชีวิตไม่มีผู้มาท าพิธีเซ่นไหว้ 

ท าให้ผู้หญิงม่ายจึงต้องหาสามีใหม่ บางคนต้องยอมแต่งงาน

เป็นเมียท่ีสองสามของผู้ชายม้ง บางคนเปลี่ยนศาสนา  แม่ม่าย

มักถูกปฏิบัติอย่างดูถูกเหมือนเป็นวัตถุทางเพศ ท่ีผู้ชายม้งจะหา

โอกาสเข้ามาโอ้โลมปฏิโลมเพราะถือว่าเคยผ่านการมีสามี

มาแล้ว   ผู้หญิงม้งท่ีแต่งงานแล้วจึงยอมอดทนถูกกดขี่จากสามี

หรือครอบครัวสามีแทนท่ีจะหย่าร้าง เพราะมีความเชื่อว่า     

เม่ือหย่าแล้วไม่สามารถกลับไปนับถือผีบรรพบุรุษของพ่อแม่

ตนเองเหมือนเดิมได้ กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน วัฒนธรรมและ

ความเชื่อเหล่านี้ได้ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน    

แต่แน่งน้อยไม่คิดท่ีจะให้ผู้หญิงม้งท าตามวิธีของตน เพราะมอง

ว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลต้องตัดสินใจด้วยตนเอง  

“คนเราไม่ได้เหมือนกัน  ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราเอง แต่ถ้าทน

ไม่ได้ก็ลองเอาสิ่งดีกับสิ่งท่ีไม่ดีมาวัดกัน อะไรมากน้อยกว่ากัน 

มีกรณีหนึ่งที่เคยยุให้เลิกกันไป เขาเป็นน้องสะใภ้ น้องชายนั้น

กินเหล้า  ทุกวัน กินแล้วก็ทะเลาะกันกับเมีย ตบตีเมีย พ่ีต้องไป

ไกล่เกลี่ยประจ า  พ่ีบอกว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะ แต่ห้ามตี     

ห้ามใช้ความรุนแรงกัน”   

นอกจากนี้แน่งน้อยยังบอกว่าอีกว่าถ้าให้เลือกคงเลือกการ

ท างานพัฒนาในพ้ืนท่ีเพราะมุ่งมาทางนี้แล้ว อยากจะพัฒนาให้

ผู้หญิงม้ง    มีสิทธิท่ีมากขึ้นและแสดงให้เห็นด้วยการกระท า 

ต้องเริ่มต้นท่ีตัวเอง ประสบการณ์ตรงการเรียนรู้จากบริบท

แวดล้อม และการเรียนรู้ผ่านความรู้สึก ดีใจ โศกเศร้า เจ็บปวด

ทางร่างกาย เจ็บใจ    ยามปะทะกับความอยุติธรรมท่ีโบยตีจิตใจ

และร่างกายของผู้หญิง ล้วนเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้ก่อให้เกดิ

การเรียนรู้ ประสบการณ์(ความรู้)สอนให้ผู้หญิงเลือกรับหรือ

ปฏิเสธ ต่อสู้ ต่อรองหรือท าใจ หลบหลีก  และสอนให้เลือกใช้

ข้อโต้แย้งหรือพฤติกรรมต่อต้านโครงสร้างวัฒนธรรมท่ีกระท า

การผ่านวาทกรรมท่ีว่าด้วยศีลธรรม ศาสนา ครอบครัว อคติทาง

เพศ อาทิ ความเป็นเมียน้อย หญิงม่าย ความมีสิทธิเหนือเนื้อตัว

ร่างกาย หรือแม้แต่พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณ อันเป็นข่ายใยแก้ว      

ท่ีดาหน้าปะทะกระแทกผู้หญิงชาติพันธุ์ซ้ าๆไม่จบสิ้น… 

 



 

 

 

"เพศภาวะในอาเซียน ความรุนแรงและความหวัง " กิจกรรมเนื่องในเดือนยุติ   

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชา

สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ คณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ            

ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศ และเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women), มูลนิธิ

ผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD), Asia Pacific Forum on 

Women, Law and Development (APWLD) กิจกรรมในคร้ังนี้ประกอบด้วยการ

เสวนาโต๊ะกลม“จากในครัวถึงร้ัวมหาวิทยาลัย” พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการจาก

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการะกระท าความรุนแรงในด้านต่างๆ, กิจกรรม Flash 

Mob, การเดินรณรงค์เพ่ือยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมท้ังการเสนอ          

“ข้อเรียกร้องของสตรี เพ่ือยุติความรุนแรง” โดยตัวแทนกลุ่มสตรีเครือข่ายสตรี   

มีผู้สนใจท่ีเข้าร่วมในการเสวนาเกือบ 100 คน 

การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ มุ่งหวังเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาความเสมอ

ภาค และยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างเต็ม ท่ีของประชาชนในทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ุ และผู้มีเพศภาวะท่ีหลากหลาย พร้อมท้ัง

ขับเคลื่อนเกี่ยวกับความยุติธรรมท่ีค านึงถึงสิทธิของผู้หญิงกับหน่วยงานรัฐ และ

หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนน าข้อคิดเห็นท่ีได้ไปหารือ-ก าหนดยุทธศาสตร์ 

การปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ อันจะน าไปสู่

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคต่อไป  

 



 

 
ข้อเรยีกรอ้ง 

ของเครอืข่ายรณรงคย์ุตคิวามรุนแรงต่อผู้หญิงภาคเหนือ 

เนื่องในวันยุตคิวามรุนแรงต่อผู้หญิง 25 พฤศจิกายน 2557 

 
   ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอ่สตรีในทุก

รูปแบบ (CEDAW) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528  รัฐจึงมีพันธกิจในการสร้างมาตรการและกฎหมายต่างๆ 

เพ่ือขจัดการเลอืกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิง  รวมถึงเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาชนได้มีข้อเสนอ  

ในหมวดสิทธิเสรีภาพว่าดว้ยความเท่าเทียมกันว่าใหบุ้คคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด    เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ     

ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม     

ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ ขัดต่อบทบัญญัติ    

แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้  
  “เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงภาคเหนือ” ประกอบด้วยเครือข่าย
ผู้หญิงจากหลากหลายสาขาอาชีพรวมท้ังภาควิชาการและภาคประชาสังคมท่ีท างานเกี่ยวกับสิทธิ

สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือขจัดการเลอืกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ  (2) เพ่ือผลักดันให้รัฐธรรมนูญ มีมิตดิ้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และ (3) เพ่ือให้

การบริหารประเทศเกิดความย่ังยืนสมดุลระหว่างพลเมืองกลุ่มต่างๆ  
   “เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงภาคเหนือ” มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

และคณะกรรมาธิการยกรา่งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือก าหนดบทบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศภาพและคุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภัยจากความรุนแรง

เพราะเหตุแห่งเพศใน รูปแบบต่างๆ ท้ังในครอบครัวและในพื้นท่ีสาธารณะ ดังต่อไปนี้ 
   

ผู้หญิงชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- รัฐต้องจัดท านโยบายและมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง

เพ่ือให้เข้าถึง การพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการทางสังคม และการรับบริการของรัฐ อาทิ 

สิทธิด้านการศึกษา  สิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ  การพิสูจน์สถานะบุคคล เพ่ือได้รับ

สัญชาติ โดยต้องยึดหลักปฏิบัติ ตามอนุสัญญา  ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง    

เชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) และ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 

(UNDRIP) 
 

 



 

ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ 

- รัฐต้องยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงแรงงานข้ามชาติการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย     

ท่ีเกี่ยวข้อง    ได้แก่พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน  พระราชบัญญัติ แรงงาน

สัมพันธ์  พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม  พระราชบัญญัติเงินทดแทน ตลอดจนยุติ  

การเลือกปฏิบัติต่อเด็กท่ีเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติ  เพ่ือเข้าถึงสิทธิการศึกษาในไทยได้   

ตามกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิในการได้รับการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 

ผู้หญิงทุกคนและทุกเพศสภาพท่ีท างานบริการ (Sex Worker) 

- รัฐตอ้งยุติการเลอืกปฏิบัติตอ่พนักงานบริการอันเนื่องมาจากอาชีพ และไม่ถือว่าเป็นอาชีพ

ผิดกฎหมาย และยอมรับให้เป็นอาชีพภายใต้กฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการ และมีอาชีว  

อนามัยในท่ีท างานให้แก่พนักงานบริการ   
 

ผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ 

- รัฐต้องจัดระบบการบริการสุขภาพให้กับผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเอชไอวี /เอดส์สามารถเข้าถึง  

การรักษาและมีทางเลอืกในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีกระบวนการใหบ้ริการปรึกษา และ

มีทางเลอืกในการตัดสนิใจดา้นอนามัยเจริญพันธ์ุของตนเอง เช่น ทางเลอืกในการคุมก าเนิด

ทางเลอืกที่จะตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ 
 

ผู้หญิงพิการ 

- รัฐตอ้งจัดระบบการบริการตรวจสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ุ รวมถึงระบบสืบพันธ์ุ

อย่างเหมาะสมและทั่วถึงให้กับกลุ่มผู้หญิงพิการทุกประเภทความพิการ และสามารถเข้าถึง

บริการท่ีมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเคารพในการตัดสินใจของผู้หญิงพิการ 

มิใช่การตัดสินใจหรือเห็นสมควรจากเจ้าหนา้ท่ีคัดกรอง 
- ควรมีระบบบริการข้อมูล รวมถึงระบบในการให้ค าปรึกษา ท่ีละเอียดอ่อนต่อกลุ่มผู้หญิง

พิการ เด็กและผู้ปกครอง ในการดูแลสุขภาวะทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ุอย่างรอบด้าน และ

ไม่ละเมิดสิทธิในการท าหมันให้กับเด็กและผู้หญิงพิการ  
 

ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 

- รัฐต้องสนับสนุนให้เกิด” ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการสง่เสริมโอกาสและความเสมอภาค

ระหว่างเพศ พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)” เพ่ือน าไปสู่กลไกการส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ 

ตลอดจนน าไปสูก่ารปฏิรูปกลไกระดับชาติ  เพ่ือด าเนินการให้มีหลักประกันว่าจะมีสถาบัน

ระดับชาตท่ีิท างานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม 
 



- รัฐต้องมีการท างานเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ และสร้างกลไกเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติและอคติทางเพศ เพ่ือยุติความรุนแรง  

ในครอบครัว และความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศ  
-    รัฐตอ้งมีนโยบายท่ีเอือ้ต่อระบบบริการในการให้ข้อมูล การให้ค าปรึกษาอย่างรอบด้าน

กับผู้หญิง และเยาวชนผู้หญิง ไม่ละเมิดสิทธิในการท าหมัน การตรวจเลือด (VCCT) 
อุปกรณ์การคุมก าเนิดท่ีไม่มีทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์  และสนับสนุนร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ 

พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)” 
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