


กรณีศึกษาผานมุมมองประสบการณของผูหญิงทีถู่กกระทํา

ความรุนแรงซ้ําซากในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) เป นคํารวมของ
ปรากฏการณ  (phenomenon) การใช กําลังประทุษร ายต อจิตใจ 

ร างกาย เพศ ชีวิต เสรีภาพ     หรือกระทําดวยประการใดๆ อันไม 
เป นธรรม เกิดจากปฎิสัมพันธ เชิงอํานาจในครอบครัวที่ฝ ายหนึ่งต 
องการอํานาจควบคุมหรือให ไดรับการยอมรับจากอีกฝายหนึ่ง โดย
การกระทําเพื่อให ได มาซึ่งอํานาจควบคุมนั้นเป นเหตุให อีกฝายได รับ
อันตรายแก ชีวิต ร างกาย หรือจิตใจ



คําถามการวิจัย
กระบวนการผลิตซ้ําความรุนแรงเปนอยางไร  

ผูหญิงทีถู่กกระทํามีวิธีการเผชิญกับความรนุแรงอยางไร 

รูปแบบของการตอบโตของผูหญิงตอความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เปนอยางไร

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัย

เขาไปเก็บขอมูลในชุมชนสัปดาหละ 2 วันตั้งแตเดือน

เมษายน – เดือนพฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 

เดือน 



วัตถุประสงคการวิจัย

1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตซ้ําความรุนแรงในครอบครัววามีโครงสรางทางอํานาจ

บริบทของสังคมแบบใดที่เอื้อตอการเกิดความรนุแรง

2.เพื่อศึกษาถึงมมุมองและประสบการณของผูหญิงที่ถูกกระทําความรนุแรงในรูปแบบ

ตางๆ จากครอบครัวและชมุชน และวิเคราะหโครงสรางทางอํานาจของสังคมที่ซอนทับ

กันในแตละระดับที่ทําใหผูหญงิกลายเปนคนชายขอบ

3.เพื่อแสดงใหเหน็ถึงรปูแบบของการตอบโตของผูหญิงตอความรนุแรงและสาเหตุ



ประวตัิศาสตรและบริบทของชุมชน

ประวัติศาสตรความรุนแรงในชุมชน และที่มาแหงทนุทาง

สังคมที่กลายเปนเครื่องมือชวงชิงความไดเปรียบทาง

อํานาจในชุมชน

ทะเลไทย”เมืองลับแล”แหงทองทะเล



ทุนทางสังคมในรูปความสัมพันธเชิงเครือญาติ

และการเกิดพื้นที่เฉพาะของสายตระกูล



ความรักที่ไรทุนทางสังคม ความรักที่ไรอํานาจ

การแตงงานระหวางคนจากทองถิ่นอื่นไมวาหญิงหรือชายที่

แตงงานเขามาในตระกูลเดิมของชุมชนทะเลไทยสามีหรือภรรยา

จากถิ่นอื่นเหลานี้มักจะไมมี”ทุนทางสังคม”ทําใหขาดอํานาจ

ตอรอง 



“เพศ” และ “เพศสภาพ” แมนาหงอยซึ่งเปนผูชายตามเพศ แตบทบาทใน

ครอบครัวนาหงอยกลับแสดงเพศสภาพของผูที่ออนดอยกวาใน

ครอบครัวเปรียบเสมือนการแสดงบทบาทของเพศหญิง ขณะที่นาออที่มี

เพศเปนหญิงแตกลับแสดงบทบาทเพศสภาพเปนผูที่เขมแขง็กวา

เปรียบเสมือนการแสดงบทบาทของเพศหญิง เพราะมีสิ่งที่ชวยในการ

เสริมสรางบทบาททางเพศสภาพที่สําคัญคือ ทุนทางสังคมที่เปนทุนทาง

เศรษฐกิจที่ทําใหสามารถมีบทบาทที่เหนือกวาได



”เรือลมในหนองทองจะไปไหน” ทนุทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ 

สูทุนแหงอํานาจ



นักเลง 4 ทศิ

วัฒนธรรมลูกพี่ คือ การแบงแยกคนเปน 2 กลุมที่ไมมีความเทา

เทียมกัน 

วัฒนธรรมการเคลียรมายาคติแหงความรุนแรง

”มีเงินซะอยางทําอะไรไมผิด”

“ปาก็เลยตองยอมรับเงินเขามาหมืน่นึง เขาบอกวายังไงลุงมาลัยก็เจ็บไปแลว ถึงไอเดือดติดคุกลุง

มาลัยก็ไมหายเจบ็ แลวไอเดือดมันก็เดก็ผูใหญเขาปาก็เลยเกรงใจ”

กอใหเกิดการผลิตซ้ําของความรุนแรงจากการทีค่นผิดไมตองไดรับโทษตามความผิด

แตความผิดนั้นกลับถูกทําใหเปนความไมผิดดวยอํานาจบารมีและอํานาจเงินตราทําให

สังคมชนิชากับความรนุแรง 



อํานาจคือความถูกตอง ความถูกตองคืออํานาจ

วัฒนธรรมลูกพี่ และวัฒนธรรมการเคลียรนี้รวมกับการครอบครองทุนทางสังคมที่

แตกตางกันกอใหเกิดโครงสรางเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันเปดโอกาสใหความรุนแรง

ในรูปแบบตางๆ

“คนรวยไมผิด”หรอื”มีเงินซะอยางเปลี่ยนดําเปนขาว เปลี่ยนขาวเปนดําได”หรอื”ผิดเอง

ที่เกิดมาจนก็ตองโดนคนเขารังแก”



วาทกรรม”ผิดเองที่เกิดมาจนก็ตองโดนคนเขารังแก” หรือ ’คนจนตายก็เหมือนหมา

ตัวหนึ่ง” ของชุมชนทะเลไทยสะทอนความกลาวของ Paul Farmer ที่วาคนจนเปน

เหยื่อลําดับตน ๆ ของความรุนแรงเชิงโครงสราง คําตอบหนึ่งคือความยากจนไม

เพียงแตทําใหทุกขยาก แตยิ่งกวานั้นคือทําใหความทุกขยากมิอาจเปรงเสียงออกมา

จากความเงียบได กําแพงระหวางคนยากจนและคนร่ํารวยไดถูกสรางขึ้น ความ

ยากจนไมอาจทําใหผูใชอํานาจเกิดความราํคาญได คนจนจึงถูกบังคบัใหตายในความ

เงียบงันของประวัติศาสตร (Farmer. 1997)



การเมืองระดับประเทศ:การมาถึงของรอยราวลึกบนแผนดินทะเล

ไทย

ชวยตอยอดใหกับ  วัฒนธรรมลูกพี่ และวัฒนธรรมการเคลียรเพราะทั้งสอง

วัฒนธรรมนี้ตางหิวโหยและไขวควาหาอํานาจที่จะมาชวยเสริมบารมีของ
ลูกพี่ แตละกลุมอยูแลว 



ลั่นทม : ดอกไมกลีบช้ํา



ประวตัิชีวติลั่นทมในวัยเด็ก : เด็กนอยกับเหลาเถื่อน 

“ พี่ชายคนรองเขาตมเหลาขายแตเขาไมลองชิมเองเพราะจะเมากอนตมเสร็จ ‘



การทาํลายดอกไมครั้งแรก : การตอสูตอความรุนแรงดวยวธิี

ขางถนนของลั่นทมคนชายขอบของความยุติธรรม

“ หนนูะเด็กหนอีอกจากบานมาเปนคนใชเขา แลวคุณนายนะเปนใครหนูเปน

ใคร ใครเขาจะสนใจมาชวยหนู หนูเลยขโมยทองมันซะเลยแลวหนอีอกมา  

เรามันคนจนเสยีเปรยีบเขาทั้งขึ้นทั้งลองอยูแลว”

เจม ซี สกอต กลาวไวในมโนทศันเรือ่งการตอตานทีแ่สดงถึงปฏิสัมพันธของ

สังคมสองดานที่วา ทีใ่ดมีการกดขี่ขมเหง ทีน่ัน่ยอมมีการตอตาน แสดงให

เหน็ถึงการไมยอมจํานนตอการใชอํานาจของผูดอยโอกาสทีพ่ยายามตอตาน

ผูที่มีอํานาจเหนอืกวา (James C. Scott.1985)



ยายติดเงินคาหมากพูลจํานวน 300 บาทแลวเจาหนี้ใหประทับนิ้วมือ

ในกระดาษที่บอกวาเปนใบใชหนี้ ยายที่อานหนังสือไมออกจึงตอง

เสียที่ทํากิน 15 ไรไป 

ภาษาเป นส วนหนึ่งของกระบวนการทําให เป นชายขอบ การไม 
สามารถอ านออกเขียนได ไม ไดหมายถึงการไร ความสามารถในการอ 
านหรือเขียนเท านั้น    แตยังหมายถึงการไร สมรรถภาพในการกล าว 
อ างว าสิ่งใดคือความจริง (truth claim) (โกมาตร 1998 : 362-365)



เมื่อไรคารักแรกที่ไดมาก็ไรความหมาย 

: คุณคาของลั่นทมผูหญิงที่ไรซึ่งทุนทางสังคม 

ลูกสะใภที่ไมมีหัวนอนปลายเทา หนีตามผูชายมา ไมใชสาวบริสุทธิ์ กโ็กงเงินที่ไดจากงาน

ศพและเงินที่ไดจากคูกรณีที่ขับเรือชนไปจนหมด ลั่นทมซึ่งไมมีทรัพยสินใดๆเหลืออยูทน

อยูในบานสามีจนคลอดลูกสาวคนแรกแลวทิ้งลูกไวใหแมสามแีลวตนเองหนีออกมา



รักครั้งที่สอง    ลุงใจรักในนรก 

: ความรกัหวงใยที่มาพรอมการทุบตี

”หนูไมเคยโกรธพี่ใจที่ทํารายหนูเพราะหนูทําตัวไมดีทําใหผัวอายคน หนูกิน

เหลาโดนผัวทํารายก็สมควรแลว”

โดนพี่ชายที่เมาเหลาของลุงใจขมขืนซึ่งลั่นทมคิดวาลุงใจรูแตไมชวยจึง

นอยใจมาก เพราะรักลุงใจมาก

”หนูอยากใหผัวชวย อยากใหผัวคุมครองขอแคนี้แตผัวทําไมได”

ลั่นทมหนีออกมาอยูบานรางลุงใจก็ตามมาแอบดเูมื่อเห็นลั่นทมเดินขอเงนิ

คนเพื่อซื้อเหลากินก็จะทุบตีอีก 



ทุนทางสังคมในรูปความสัมพันธทางเครือญาติที่ตางกันทําใหการขมขืน

ลั่นทมกลายเปนเรื่องในครอบครัวที่คนภายนอกไมควรยุงเกี่ยว 

“ ยังไงลุงเหี้ยมก็คนในครอบครัวเขา ลั่นทมเลิกกันมันก็เปนคนอื่นยิ่งถามัน

กลับบานไปมันก็คนตางถิ่น ใครเขาจะรักคนอื่นมากกวาญาติตัวเอง “

โครงสรางทางอํานาจที่พาดทับอยูบนเรื่องที่ดูเหมือนเรื่องในครอบครัววา

“ ไอเหี้ยม ไอใจมันคนของผูใหญฉลามหมู 2 ถาลูกพี่ออกหนาเรื่องก็คงไม

ขนาดนี้แตนี่ลั่นทมมันไมมีญาติ ใครเขาจะออกหนามาเคลียรใหละ มันก็เลย

โดนซอมโดนตีตอไป”



รักครั้งที่สามนายเหยียบ  ลงนรกอีกขุม 

: การทํารายคือชีวิตประจําวัน

”ทําไงไดก็ตามมันมาแลว คิดวาจะดีกวาผัวเกาก็ยิ่งหนักกวา  พี่ใจเขาตี 

เตะหนเูวลาเหน็หนูกนิเหลาแตไอเหยยีบมันเตะหนูเวลามันหิวยาแลวมัน

หิวยาวันละ 2-3 ครั้ง หนูก็ไดแตรับจางหาเงินใหมันแตเวลามันกลับบาน

ไดตังคมามันก็มาเลี้ยงเหลาหนู หนูจะไมอยูกับมันหนกู็เหงา ตอนนัน้พีใ่จ

ยังไมตายเวลาเขา หรอืญาติเขาเหน็หนทูี่ไหนกไ็ลเตะหนูเหมอืนไลเตะ

หมา ถาอยูกับไอเหยยีบหนกู็ยังมีเพื่อน”



รักครั้งที่สามนายเหยียบ  ลงนรกอีกขุม 

: การทํารายคือชีวิตประจําวัน

”ทําไงไดก็ตามมันมาแลว คิดวาจะดีกวาผัวเกาก็ยิ่งหนักกวา  พี่ใจเขาตี 

เตะหนเูวลาเหน็หนูกนิเหลาแตไอเหยยีบมันเตะหนูเวลามันหิวยาแลวมัน

หิวยาวันละ 2-3 ครั้ง หนูก็ไดแตรับจางหาเงินใหมันแตเวลามันกลับบาน

ไดตังคมามันก็มาเลี้ยงเหลาหนู หนูจะไมอยูกับมันหนกู็เหงา ตอนนัน้พีใ่จ

ยังไมตายเวลาเขา หรอืญาติเขาเหน็หนทูี่ไหนกไ็ลเตะหนูเหมอืนไลเตะ

หมา ถาอยูกับไอเหยยีบหนกู็ยังมีเพื่อน”



ลั่นทมนัน้แมเคยแตงานเปนเมียลุงใจแตครอบครวัลุงใจไมถือวาลั่นทมเปนญาต ิ

แตเหน็ลัน่ทมเปนคนชายขอบทางศลีธรรม ที่จะมาทําใหครอบครัวของตนตองมั

หมอง เปนอนัตรายตอครอบครัวของตน จึงพยายามที่จะขับไลลั่นทมออกจาก

ความเปนเครอืญาติทําใหลั่นทมไมมีทุนทางสังคมที่เปนทนุทางเครอืญาติในชุมช

ทะเลไทยทั้งที่มีสามีเปนคนในชุมชน และครอบครัวลุงใจกใ็ชความปน คนชายขอ

ทางศลธีรรมจากการเปนคนติดเหลาและมีสามีถึง 3 คนของลัน่ทมใหความชอบ

ธรรมแกตนเองในการทํารายลัน่ทม และทําใหคนในสังคมสามารถวางเฉยตอ

ความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นไดโดยใชเหตผุลเดียวกับครอบครัวลุงใจ 



“ชีวิตหนูมันเหมือนน้าํที่ไหลลงต่ําไปเรื่อยๆ แตหนูกท็ําใจแลวคิดวาเปนเวรกรรม

ตอนนัน้ทนอยูกับไอเหยยีบเพราะไมมีใคร อาศัยมันหลบพี่ใจกบัญาติเขาดวยแล

ถาหนไูมอยูกับมันหนูเรรอนไปหนูก็โดนคนปล้าํไปเรือ่ยๆ แตตอนนีห้นชูนิชาแลว

หนอูยูนี่เพราะหวงลูกขอแอบดูลูกทุกวันถาลูกหนูโตแลวยายไปอยูกบัแมบุญธรร

เขาที่กรุงเทพเมื่อไหรหนูก็จะกลับไปตายที่โคราชทีผ่านมาหนูวาหนทูําตัวเองจึงไ

เรยีกรองอะไรกับใคร ใครมนัเตะทนไดกท็นทนไมไดก็หนี “



ปาเบียร : ฉันเปนฉนัเอง
ปาเบียรแตงงานมาแลวถึง 4 ครั้ง แตละครัง้ปาเบียรเปนคนทิ้ง

สามีเอง ปาเบียรมีชือ่เสยีงดานกินเหลา เลนไพและเจาชู ซึ่งเปน

คุณสมบัติที่เกือบเหมือนลัน่ทมแตมุมมองของชมุชนตอปาเบียร

กลับแตกตางจากลั่นทม

“จริงๆ แลวนังเบียรกก็ินเหลาแลวเจาชูในวงเหลาเหมือนลัน่ทม 

แตโดนดาตางกันเพราะเขามีพอมีแมมีพี่มีนองถงึทําผิดก็มีญาติ

พี่นองคอยชวยคอยหาม ก็เลยทําไดโดยไมมีเรือ่งเหมือนลัน่ทม”



โครงสรางสังคมตางๆที่ขาดความเทาเทยีมที่กดทับซอนกันไปมากัน ของผูที่มีทนุทาง

สังคมมากวาที่แปรเปลีย่นทนุทางสงัคมนั้นมาเปนอํานาจแลวแรงสงของอํานาจเหลานี้

ก็ไดสงผานผูทีใ่ชอํานาจตอๆกนัมาสูหวงโซของคนชัน้ลางสุดที่ดอยอํานาจทีสุ่ด นัน่คือ

คนชายขอบเชน”ลั่นทม” การถูกหลานชายคณุนายขมขืน

การโดนโกงทรัพยสินของยาย

การมีสามีคนแรกที่ไมถูกขั้นตอนประเพณี การโดนรังเกียจจากแมสามี 

การมีสามีคนทีส่องคอืลุงใจและการเขามาในชุมชนทะเลไทย และโดนกระทาํความ

รนุแรงจากลุงใจและครอบครัวจากโครงสรางแหงอํานาจที่กดทับอยูในชุมชนและการ

ขาดทุนทางสงัคมใดๆมาตอรอง  การหนขีามเสนแบงแหงขั้วอํานาจไปสูเงื้อมมือความ

รนุแรงของนายเหยยีบ การโดนทํารายทีแ่มแตงานศพสามีตนเองก็ไมมีสิทธิไปเขารวม



อาวุธสุดทาย คือ กายตน

“ มันเปนผูหญิงแลวกินเหลาก็เสียเปรียบเขาวันยังค่ํานะแหละ ยิ่งมันไมมีที่

อยูแนนอนเที่ยวเรรอนไปใครเขาก็ปล้ํามันได”



“ ไมรูจะทํายงัไง นอนตรงไหนก็มีคนตามไปปล้ําแลวยงัโดนเมียมันดาประจานอีก 

บอกวาหนูเปนผูหญิงราน บาผูชายชอบเรือ่งอยางวา หนูบอกตรงๆหนูไมมีความรูสึก

ตั้งแตพี่ใจตายแลว ตอนอยูกับไอเหยยีบก็ไมรูสึกอะไร แตอยากมีเพื่อนเพราะหนูเหงา

เทานัน้เอง  หนูไมเคยใหทาใครหนกู็พยายามหาที่นอนทีไ่มมีใครเหน็แลวแตก็ยังโดน

อีก หนกู็เลยคดิวาเอาวะยังไงก็โดนปล้ําเสียฟรีๆ สูขายตัวมันซะเลย ยังไดเงินดูสิวาถา

ขายแลวยังมีหนาไหนมาปล้ําอีก”



ลั่นทมไดใชวิธีสรางอัตลักษณของตนเองใหมจากผูหญิงขี้เมา เจาชูใจงายให

กลายเปนโสเภณีที่คนทั่วไปไดตีตราประทับ(Stigmatization) วาเปน ผูหญิง

ไมดี เปนแหลงแพรเชื้อโรคเอดส เพื่อปองกันตนเองจากการโดนขมขืน 



คนชายขอบเชนลั่นทมที่ดูเหมือนไรหนทางใดๆที่จะตอสูตอ แตในบาง

เงื่อนไขพวกเขาก็ยังสามารถตอบโตไดดวยดังเชนการตอบโตของลั่นทมและ

ไมใชการตอบโตที่เปนดานตรงขามคือขาวกับดํา เพราะในโลกแหงความ

รุนแรงที่รายลอมอยูรอบลั่นทมหรือแมแตตัวลั่นทมเองก็ไมไดแบงขั้วชัดเจน

เชนนั้น 



เมื่อสิ้นพายุ เหลาดอกไมจะผลิบานอีกครั้ง

1.การเขาใจบริบทของแตละชุมชนที่ผูหญิงเหลานั้นประสบความรุนแรง

กอน  มิติทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของแตละชุมชนเปนเรื่องสําคัญ 

เพราะการทําความเขาใจมนุษยที่มีความซับซอนนั้นตองอาศัยการเชื่อมโยง

กับมิติหลายดาน 



2.ทุนทางสังคมตองมองทั้งสองมิติ ขอพึงสังเกตอีกประการเกี่ยวกับทุนทาง

สังคมคือ คนที่อยูในตําแหนงทางสังคมสูงจะมีโอกาสไดรับทุนทางสังคม

มากกวาคนอื่น ทําใหการเขาถึงทุนทางสังคมมีนัยยะแหงอํานาจแฝงอยูและ

ผูที่จะเปนหวงโซสุดทายของอํานาจคือคนชายขอบ



3. การชวยเหลือที่เปนการจัดการเฉพาะตัวปจเจกจึงไมนาจะใชหนทางแหง

การลดความรุนแรงในสังคมไดในที่สุด หากเรายังคงปลอยใหมีการผลิตซ้ํา

ความรุนแรงในสังคม ยังคงปลอยใหวาทกรรมบางอยางที่ถูกสรางขึ้นเพื่อ

เปนเครื่องมือแหงอํานาจครอบงําสังคมตอไป เราคงไมอาจหลุดพนจาก

โครงสรางความรุนแรงนี้ได 

ทลายโครงสรางความรุนแรง เพื่อเปดทางใหเสียงรองแหงความทุกขยาก

ของเหลาดอกไมที่โดนพายุแหงความรุนแรงที่สังคมสรางขึ้นไดสะทอนและ

ปลุกคนในสังคมใหตื่นขึ้นจากความเพิกเฉยตอความทุกขยาก เพื่อใหเหลา

ดอกไมไดผลิบานอีกครั้ง



“ ถงึแมโลกเรานี้จะเต็มไปดวยความทุกข แตมันก็เต็ม
ไปดวยวธิีที่จะเอาชนะความทุกข”

เฮเลน เคลเลอร (1968)


