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บทคัดย่อ

ครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งจะช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี า่ ต่อประเทศชาติ หากแต่
ในสังคมไทยยังเกิดความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุส�ำคัญจาก
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มุง่ วิเคราะห์รปู แบบการเกิดเหตุความ
รุนแรงขึ้นในครอบครัวอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในข่าว
หนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปี 2554-2558 ซึง่ เป็นช่วงครึง่ แผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ วิธกี ารวิจยั เป็นการวิจยั เอกสารโดยการส�ำรวจจากข้อมูลทีม่ ี
อยูแ่ ล้ว ประชากรข่าวทีน่ ำ� เสนอการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แล้วน�ำไปสูค่ วามรุนแรง
จ�ำนวน 321 ข่าว ในจ�ำนวนนี้มีข่าวเกี่ยวกับการกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลใน
ครอบครัวจ�ำนวน 38 ข่าว เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูล
ข่าวทีม่ กี ารก�ำหนดรหัสจากเนือ้ หาข่าวทีป่ รากฏ (Coding system) จากนัน้ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตพิ นื้ ฐานร่วมกับการวิเคราะห์เนือ้ หา โดยใช้กรอบแนวคิดเกีย่ วกับความ
รุนแรงขององค์การอนามัยโลก
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ผลการวิจัยพบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดเกี่ยวเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลว้ นเป็นการใช้กำ� ลังประทุษร้ายทางกาย โดยใช้อวัยวะของร่างกายเป็น
หลัก รองลงมาคือมีด เหตุการณ์สว่ นใหญ่มผี ไู้ ด้รบั ความรุนแรงเพียงคนเดียว บริเวณ
ที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมักเกิดในเขตที่พักอาศัย ผู้ก่อเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา รองลงมาคือบิดาและบุตร ผู้ได้รับ
ความรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน รองลงมาคือกลุ่มเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ของ
ความรุนแรงก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย และเสียชีวิต ข้อเสนอแนะจากผลการ
วิจัยคือถ่ายทอดข้อมูลผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อครอบครัว
ให้เข้าถึงทุกชุมชน จัดเตรียมบุคลากรให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการแก้ไขปัญหาครอบครัว
ที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา และการก�ำหนดมาตรการลดความรุนแรงจากปัญหาการดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม
ค�ำส�ำคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ข่าว, หนังสือพิมพ์
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Abstract

Family harmonies contribute to making human resources valuable
to nationwide but in Thai society domestic violence as a result of
alcohol drinking continues to exist. Therefore, this study aims to
analyze forms of family and intimate partner violence caused by
alcohol misuse as reported in Thai daily newspapers during 2011-2015.
This documentary study analyzes a population of 321 pieces of news
articles about alcohol use that has led to violence. Of this news
population, 38 pieces are domestic violence. A coding system is used
to analyze the collected data. Basic statistics and content analysis is
performed based on WHO concepts of violence. In all violence cases,
the findings indicates physical force mainly by parts of the body, and
secondly a knife, as the major cause of damage or injuries. Violence
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is conducted against one person, usually in residential areas. The
accused are mainly husbands, followed by fathers. The victims are
usually in the working age group while early childhood children came
second. Results of violence are physical injuries and deaths. It is
recommended that data about effects of alcohol use on family should
be made known in all communities; personnel should be prepared to
provide consultations and advice on solutions to domestic problems
and should be accessible at all time; and measures should be taken
to concretely reduce domestic violence resulting from alcohol use.
Keywords: Domestic violence, Partner violence, Alcohol, News,
Newspaper
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บทน�ำ

ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
จัดท�ำเพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1) ควบ คุมและ
ลดปริมาณการบริโภคของสังคม 2) ป้องกันนักดืม่ หน้าใหม่และควบคุมความชุกของ
ผู้บริโภค 3) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภค ทั้งมิติของปริมาณการบริโภค
รูปแบบการบริโภค และพฤติกรรมหลังบริโภค และ 4) จ�ำกัดและควบคุมความ
รุนแรงจากปัญหาการบริโภค ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์จะขับเคลือ่ นโดยคณะกรรมการ
นโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัดและกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
(Usaha & Vichitkunakorn, 2016)
งานวิ จั ย ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ไ ด้ ส ะท้ อ นข้ อ มู ล ถึ ง การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ได้นำ� ไปสูก่ ารก่อเหตุรนุ แรงได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การสร้างความรุนแรง
ในครอบครัว (Domestic violence or family violence) (World Health
Organization (WHO), 2009; Gebara et al., 2015) การใช้ความรุนแรงกับ
คู่ครอง (Intimate partner violence) (WHO, 2006; Sprunger et al., 2015;
Rotheram-Borus et al., 2015; Gebara et al., 2015) ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าว (Witte et al., 2015; Sacco et al., 2015) โดยเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าว
ในหมู่วัยรุ่น ที่ส่งผลให้ตนเองตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้กระท�ำความรุนแรง (WHO,
2006; Otwombe et al., 2015) การกระท�ำรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น (Dating
violence) (Singh et al., 2015) การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจ (Unintended
sexual) (Lewis, 2015) การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชื้อ HIV (Rich
et al., 2015; Rooney & Limaye, 2015) และก่อให้เกิดการบาดเจ็บในรูปแบบ
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ต่าง ๆ (Cherpitel et al., 2015; Goeij et al., 2015; Leute et al., 2015; Thai
Health Promotion Foundation, 2009)
งานวิจัยนี้ให้ความสนใจการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก่อความรุนแรงในครอบครัว
เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด และมีบทบาทส�ำคัญต่อ
การพัฒนาคนให้มปี ระสิทธิภาพ ครอบครัวทีเ่ ข้มแข็งย่อมก่อให้เกิดทรัพยากรมนุษย์
ที่มีค่าต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ (Churnrurtai & Jasatsit, 2009) อย่างไร
ก็ตามมีข้อมูลสะท้อนเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ดั ง เช่ น มู ล นิ ธิ เ พื่ อ นหญิ ง ได้ ศึ ก ษาสถิ ติ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว จาก
หนังสือพิมพ์ปี 2550-2551 พบว่าการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุน้ ให้
เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 มีร้อยละ 18.9 ส่วนปี 2551
มีร้อยละ 21.6 โดยในจ�ำนวนนี้เป็นข่าวการฆ่ากันตายในครอบครัวมากที่สุดร้อยละ
53.3 รองลงมาเป็นข่าวการฆ่าตัวตาย และการท�ำร้ายกันตามล�ำดับ (Thai Health
Promotion Foundation, 2009) ขณะที่ข้อมูลปี 2554 พบว่าทุก 1 ชั่วโมง
มีผหู้ ญิงถูกท�ำร้ายร่างกาย 3 คน เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญส�ำหรับ
ความรุนแรง ทัง้ โดยคนรัก และคนแปลกหน้า ในส่วนผูก้ ระท�ำความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
นั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คู ่ ส มรส (Thammarangsee, 2013) ส่ ว นสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์แสดงผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง
“มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย” จาก
ประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.58 เคยพบเห็นหรือรับ
รูร้ บั ทราบเกีย่ วกับการใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว เช่น บิดามารดาทะเลาะ
กัน พ่อเลี้ยงท�ำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง บุตรหลานติดยาเสพติด
แล้วท�ำร้ายร่างกายคนในบ้าน และการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่เกิด
ปัญหาความรุนแรงคือการดื่มสุรา การทะเลาะวิวาทและการใช้สารเสพติด (NIDA
poll, 2015)
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งานวิ จั ย ที่ ส ะท้ อ นความรุ น แรงในครอบครั ว อั น เนื่ อ งจาการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ดังเช่น ปพนธีร์ ธีระพันธ์ (Teeraphan, 2016) ได้ศึกษาความรุนแรง
ในครอบครัวในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ทะเลสาบฝัง่ ตะวันตก ซึง่ ประกอบด้วยพืน้ ที่ 11 ต�ำบล
ในเขตพืน้ ที่ 5 อ�ำเภอของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ต�ำบลทะเลน้อย ต�ำบลพนางตุง อ�ำเภอ
ควนขนุน ต�ำบลล�ำป�ำ อ�ำเภอเมืองพัทลุง ต�ำบลจองถนน ต�ำบลหานโพธิ์ อ�ำเภอ
เขาชัยสน ต�ำบลนาปะขอ อ�ำเภอบางแก้ว และต�ำบลอ่าวพะยูน ต�ำบลดอนประดู่
ต�ำบลเกาะนางค�ำ ต�ำบลเกาะหมาก ต�ำบลฝาละมี อ�ำเภอปากพะยูนพบว่าอัตราการ
เกิดความรุนแรงในครอบครัวเฉลี่ย 18 ครั้งต่อปี สาเหตุของความรุนแรง 3 อันดับ
แรกได้แก่ การดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด ความเครียดจากการท�ำงาน และการขาด
ความรักความเข้าใจในครอบครัว โดยผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุด
คือภรรยา ส่วนเกษตรชัย และทีม (Laeheem, 2016) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล พบว่ามีพฤติกรรม
ความรุนแรงเกิดขึน้ ในครอบครัวร้อยละ 34.3 โดยการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของ
สามีเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ผู้มีสามีดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจ�ำมักกระท�ำความรุนแรงต่อภรรยาสูงกว่าสามีที่ไม่ดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ 2.4 เท่า ส่วนสามีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวกระท�ำ
ความรุ น แรงต่ อ ภรรยาสู ง กว่ า สามี ที่ ไ ม่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ 1.4 เท่ า
ขณะเดียวกันมีงานวิจัยของต่างประเทศยืนยันว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ความรุนแรงในครอบครัวมีความสัมพันธ์กัน ดังเช่นผลงานวิจัยของ Gebara et al.
(2015) ที่ศึกษารูปแบบความรุนแรงในครอบครัวและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของผูห้ ญิงในประเทศบราซิล พบว่าการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มคี วามสัมพันธ์กบั
การเกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยมีปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบริบททางสังคม
เป็นตัวแปรคัน่ กลางความสัมพันธ์ สอดคล้องกับผลงานของ Sprunger et al. (2015)
ที่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงกับคู่ครอง และ
การกระท�ำผิด (Perpetration) โดยผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคู่ครองมักถูก
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ท�ำร้ายร่างกาย ซึง่ เกิดได้ทงั้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย ขณะทีผ่ ตู้ กเป็นเหยือ่ การกระท�ำผิดใน
ผู้ชายมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วน RotheramBorus et al. (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการเกิดความรุนแรงในครอบครัวที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ พบ
ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์สูงสุดกับการเกิดความ
รุนแรงกับคู่ครองในการศึกษาระยะแรก และยังคงมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องของการ
ศึกษาในระยะ 18 และ 36 เดือน
จากข้อมูลข้างต้นยืนยันว่าการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว
น�ำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อบุคคลสาม
กลุ่มได้แก่ 1) ผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวที่ถูกท�ำร้าย ซึ่งจะได้รับการบาดเจ็บ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2) สมาชิกในครอบครัว ความรุนแรงที่เกิดขึ้นท�ำให้
สั ม พั น ธ ภาพระหว่างสมาชิก ในครอบครัว ถูก ท�ำลายลง ครอบครั ว ไม่ ส งบสุ ข
ขาดความรัก ความสามัคคี และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่สามารถด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างเป็นสุข ในที่สุดก็เกิดการหย่าร้างกัน ครอบครัวแตกแยก ส่งผลกระทบต่อ
ลูกและอาจเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงจากพ่อแม่ได้ และ 3) ชุมชนหรือ
สังคม การหย่าร้าง ปัญหาเด็กเร่ร่อน การหนีออกจากบ้านของเด็กท�ำให้เกิดปัญหา
สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขณะเดียวกันสังคมต้องร่วมรับผิดชอบปัญหาที่
เกิดขึน้ ด้วยการรักษาเยียวยาทางการแพทย์ จัดสวัสดิการให้การปรึกษาแนะน�ำและ
ดูแลผู้มีปัญหาครอบครัว และร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว (Kanjanakul, 1997; Masrungson, 2011; Chuaykamchoo, 2012;
Laeheem, 2016; Laeheem & Boonprakarn, 2016) อย่างไรก็ตาม ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หลายวิธี ดังเช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตครอบครัวให้กับสมาชิกในครอบครัว การจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างครอบครัวต้นแบบกับบุคคลในชุมชน (Sanprasit,
2011) ขณะเดียวกันวรกฤต เถือ่ นช้าง (Tuenchang, 2013) ได้เสนอแนวคิดใช้หลัก
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การทางพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาด้วยการเลือกคู่ครองที่มีความเชื่อ ศีล
ความเสียสละ และสติปัญญาที่เสมอกัน ส่วนพูนสุข มาศรังสรรค์ (Masrungson,
2011) ได้เสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งในครอบครัวด้วยการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแย้งให้เป็นความเข้าใจอันดีต่อกัน (Transformation) การป้องกันมิให้เกิดซ�้ำ
ซ้อน การเยียวยา และรักษาใจตนให้สงบสันติไปพรอมๆ กับคนในครอบครัว ดังนั้น
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งวิเคราะห์ความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่น�ำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันในรอบครึ่งแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ (พ.ศ. 2554-2558) เพือ่ สะท้อนความรุนแรงในครอบครัวอัน
เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่สังคมและเป็นข้อมูลส�ำหรับหน่วยงานขับ
เคลื่อนนโยบายด้านแอลกอฮอล์เพื่อก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ระยะเวลาอีกครึ่งทางของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (พ.ศ.
2559-2563)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) หรือเป็นการ
วิจยั แบบไม่รบกวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรือการวิจยั แบบไม่รกุ ล�ำ้ (Unobtrusive Research)
ตามแนวความคิดของ Babbie (2011) ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่มีการ
บันทึกไว้แล้ว (Recorded human communication) ถือเป็นการวิจยั แบบทีผ่ วู้ จิ ยั
ไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งในเหตุ ก ารณ์ หรื อ หากพิ จ ารณาจากกลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย ของ
Plowright (2011) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการส�ำรวจจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Artifact
analysis) คือข่าวทีม่ กี ารบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยรวบรวมทัง้ ในรูปแบบ
ของตัวเลข และรวบรวมข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการเกิดเหตุความรุนแรง ทั้งนี้ผู้วิจัยรวบรวมข่าวในหนังสือพิมพ์
รายวัน 2 ฉบับ ได้แก่ มติชนรายวัน ซึง่ เป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์คณ
ุ ภาพ และ ข่าวสด
ที่จัดเป็นหนังสือพิมพ์ประชานิยมหรือหนังสือพิมพ์ปริมาณ (Siriyuvasak, 2004;
Phingkanon, 2005)
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บทความวิจยั ฉบับนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง “ความรุนแรงและผลกระทบ
จากการดื่มสุรา: ประมวลข่าวในรอบ 10 ปี” ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวมีประชากรข่าว
ที่น�ำเสนอเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วน�ำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง
ระหว่างปี 2554-2558 จ�ำนวน 321 ข่าว โดยผู้วิจัยสืบค้นจากฐานข้อมูลห้องสมุด
ข่าวมติชน (www.matichonelibrary.com) ด้วยการค้นหาค�ำส�ำคัญที่ปรากฏใน
ข่าว ได้แก่ สุรา เหล้า ดื่ม แอลกอฮอล์ เบียร์ และสาโท ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวอย่าง
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความรุนแรงต่อบุคคลโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเข้า
และออก (Inclusion/exclusion criteria) เกณฑ์ในการคัดเข้าได้แก่ เป็นข่าวความ
รุนแรงในครอบครัวที่เกิดสืบเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผู้ที่ก่อความ
รุนแรงและผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงต้องเป็นบุคคลในครอบครัวอันได้แก่ บุตร คูค่ รอง พ่อ
แม่ และพีน่ อ้ ง, เป็นข่าวทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย, มีฝา่ ยผูด้ มื่ หรือผูไ้ ด้รบั ความรุนแรง
เป็นคนไทย ในกรณีทเี่ ป็นข่าวเดียวกันแต่นำ� เสนอในหนังสือพิมพ์ทงั้ สองฉบับจะคัด
เลือกข่าวทีใ่ ห้รายละเอียดมากกว่าเพียงฉบับเดียว ส่วนเกณฑ์ในการคัดออกคือข่าว
ที่เกิดขึ้นต่างประเทศ ข่าวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวต่างชาติ และข่าวความรุนแรงที่ไม่
ได้เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัว จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถคัดเลือกข่าวได้
ทั้งหมด 38 ข่าว
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลข่าวทีม่ กี ารก�ำหนดรหัส
จากเนื้อหาข่าวที่ปรากฏ (Coding system) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 4 คน ใช้กรอบการศึกษาความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก (ภาพที่ 1)
ข้ อมู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ป ระกอบด้ว ย ผู้ก ่อเหตุความรุ น แรง ลั ก ษณะการ
กระท�ำความรุนแรง ผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัว วัยผู้ได้รับความรุนแรงใน
ครอบครัว และผลลัพธ์การได้รับความรุนแรง โดยนักวิจัยเน้นวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
ทางตรง (Direct Effect) ที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของผู้กระท�ำและ/หรือผู้ถูก
กระท�ำความรุนแรงตามที่ปรากฏในข่าวเท่านั้น และยึดเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าว
เป็นหลัก ไม่มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคตร่วมด้วย ข้อมูลที่รวบรวม
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ในเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐานอันได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว

ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
(2550) ให้นยิ ามความรุนแรงในครอบครัวว่าหมายถึงการกระท�ำใดๆ โดยมุง่ ประสงค์
ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�ำโดยเจตนาในลักษณะที่
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือ
บังคับหรือใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท�ำการ
ไม่กระท�ำการ หรือยอมรับการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึง
การกระท�ำโดยประมาท ขณะเดียวกัน Shrader and Sagot (2000) ได้นยิ ามความ
รุนแรงในครอบครัวว่าเป็นการกระท�ำหรือการใช้อำ� นาจโดยบุคคลในครอบครัวทีก่ อ่
ให้เกิดอันตรายต่อการด�ำเนินชีวิต ร่างกาย จิตใจ สิทธิ และเสรีภาพของสมาชิกคน
อื่นในครอบครัว
แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และ
การก่อเหตุความรุนแรงของ Snowden (2015) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความรุนแรง และผลกระทบ สามารถจ�ำแนกเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
1. ระดับปัจเจกบุคคล (Individual level) สามารถอธิบายได้ 4 ลักษณะ
1.1 ผลกระทบทางตรงของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Direct Effect)
ทฤษฎีวา่ ด้วยการขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ (Dis-inhabition) อธิบายว่ากลไกทางระบบ
ประสาทของผูด้ มื่ จะสูญเสียไปเมือ่ แอลกอฮอล์เข้าสูก่ ระแสเลือด ส่งผลให้บคุ คลขาด
การยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมได้
1.2 ผลกระทบทางอ้อมของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Indirect
Effect) การดื่มท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิต การรับรู้ และการ
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เคลื่อนไหว ซึ่งอาจน�ำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น เช่น การดื่มท�ำให้ขาดการคิด
ใคร่ครวญและการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผดู้ มื่ ต้องใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา
1.3 ผลที่คาดหวัง (Expectancy) บุคคลมีการเรียนรู้ (Individual
Learning) ว่าเมื่อมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเกิดความรุนแรง เนื่องจากเคย
ประสบเหตุการณ์ที่มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วใช้ความรุนแรง
1.4 ผลกระทบระยะสัน้ (Alcohol Myopia) การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ท�ำให้มองการณ์ระยะสั้น ฟุ้งซ่าน ไม่สามารถสรุปประเด็นส�ำคัญได้ ขาดการยับยั้ง
ชั่งใจ จึงแสดงความรุนแรงออกมา
2. กลุม่ ขนาดเล็ก (Small Group Level) พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นพฤติกรรมร่วมทางสังคม (Social Act) เมื่อผู้ดื่มอยู่ในสถานการณ์ บริบททาง
สังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เกินจุดพอดีจะถูกกระตุน้ ให้เกิดความรุนแรง เช่น
1) คนสองคน หรือมากกว่ามาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกัน 2) มีเหตุการณ์
บางอย่างน�ำไปสู่ความวุ่นวาย และเกิดข้อพิพาทระหว่างเหยื่อและผู้กระท�ำผิด
3) ผูก้ ระท�ำผิดมีความตัง้ ใจ และมีความสามารถทีจ่ ะคุกคามเหยือ่ ได้ 4) ผูก้ ระท�ำผิด
ประเมินความสามารถของตนว่าสามารถเอาชนะเหยื่อได้ เมื่อผู้ใช้ความรุนแรง
ประสบกับสถานการณ์ข้างต้นจึงเกิดความรุนแรงขึ้น หรือดังเช่นการอยู่ในร้านขาย
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่มีการตกแต่งแบบกระตุ้นอารมณ์ความรุนแรง
คนมาใช้บริการหนาแน่น การไร้กฎระเบียบของทางร้าน
3. ระดับชุมชน (Community Level) อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการหามาได้ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความแพร่หลายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ทฤษฎีโครงสร้างของชุมชน โดยทฤษฎีการหามาได้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ความแพร่หลายของการดื่มอธิบายว่าหากในชุมชนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาก และเข้าถึงเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้งา่ ยก็จะท�ำให้มคี นดืม่ มากขึน้ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพ
ที่เสื่อมลงและผลกระทบทางสังคมตามมา สามารถป้องกันได้ด้วยการปกป้องไม่ให้
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คนในชุมชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ก็จะลดผลกระทบที่จะตามมา
ในขณะที่ทฤษฎีโครงสร้างของชุมชนเสนอว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับความ
รุนแรงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของชุมชน ซึ่งมักเป็นชุมชนที่มีความยากจนสูง หรือ
หย่าร้างกัน และมีวัยรุ่นผู้ชายมาก ทฤษฎีนี้สะท้อนความเสียระเบียบชุมชน น�ำไปสู่
ความอ่อนแอของชุมชนซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเสียระเบียบทางสังคมของ
Shaw and McKay (1942) โดยเป็นทฤษฎีแรกที่อธิบายว่าการเสียระเบียบภายใน
ครอบครัวและชุมชนน�ำไปสู่พฤติกรรมการต่อต้านสังคมลักษณะต่างๆ ซึ่งการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดเป็นพฤติกรรมหนึ่งในนั้น ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำได้ยาก ส่งผลให้เกิดความ
รุนแรงตามมา
ขณะที่ทฤษฎีโครงสร้างของชุมชนอธิบายว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับ
ความรุนแรงขึน้ กับโครงสร้างของชุมชน การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กบั ความรุนแรง
มักเกิดในชุมชนที่มีความยากจนสูง หรือหย่าร้างกัน มีวัยรุ่นผู้ชายมาก ทฤษฎีนี้
สะท้อนความเสียระเบียบของชุมชนอันจะน�ำไปสูค่ วามอ่อนแอของชุมชน การบังคับ
ใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการดืม่ ท�ำได้ยาก ส่งผลให้เกิดความรุนแรงตาม
มา
4. ระดับวัฒนธรรม (Cultural Level) วัฒนธรรมการดื่มของคนในสังคมมี
มุมมองต่อการดื่มแตกต่างกันออกไป และมุมมองว่าการดื่มน�ำไปสู่ปัญหาไม่เหมือน
กัน และมองการจัดการปัญหาไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมการดื่มมี 2 ประเภท คือ
1) การดื่มเป็นครั้งคราว (Dry) และ 2) การดื่มเป็นวิถีชีวิต (Wet) ปัญหาที่สืบ
เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักเกิดจากวัฒนธรรมการดื่มเป็นครั้งคราว
โดยบุคคลกลุม่ นีถ้ อื ว่าการดืม่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวัน แต่มกั จะเกิดขึน้
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการดืม่ ในวัฒนธรรมแบบ
นีส้ ามารถลดการดืม่ ได้ดว้ ยการใช้กฎหมายบังคับ และเปลีย่ นค่านิยมใหม่ในการดืม่
บุคคลทีด่ มื่ แบบนีม้ องว่าการดืม่ เป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย (โดยไม่ยอมรับกฎเกณฑ์
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ทางสังคม) การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ความพยายามบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมาก
ขึน้ ปรับปรุงค่านิยม บุคคลเหล่านีม้ กั เป็นเพศชาย และสามาระน�ำไปสูค่ วามรุนแรง
ได้ มักเกิดจากการดื่มสุรามากกว่าไวน์หรือเบียร์ ส่วนผู้ที่มีวัฒนธรรมการดื่มแบบ
ปกติ (Wet) มีการดืม่ เป็นประจ�ำบนโต๊ะอาหาร เช่น การดืม่ ไวน์ หรือเบียร์ และเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตในสังคมปกติ มักจะไม่มีปัญหาความรุนแรง
นอกจากนี้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Non-Communicable Disease: NCDs) โดย Rehm et al. (2003) ได้พบว่ารูป
แบบการดื่ม (Pattern) และปริมาณการดื่ม (Volume) จะก่อให้เกิดผลกระทบ
4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลัน เช่น การเกิดบาดเจ็บหรือ
อุบัติเหตุต่างๆ 2) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง 3) ผลกระทบ
ทางสังคมแบบเฉียบพลัน เช่น อาชญากรรม และ 4) ผลกระทบทางสังคมแบบเรือ้ รัง
เช่น ปัญหาครอบครัว การว่างงาน โดยผ่าน 3 กลไก ได้แก่ ความเป็นพิษของ
แอลกอฮอล์ (Toxicity) ความมึ น เมา (Intoxication) และการเสพติ ด
(Dependence)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความรุนแรงในครอบครัวอันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร่วมกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลกดังภาพที่ 1 (World Health
Organization (WHO), 2002) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้นิยามการกระท�ำความ
รุนแรงว่า หมายถึง “การกระท�ำที่มีเจตนาที่แสดงออกมาทางร่างกาย การขู่บังคับ
การแสดงอ�ำนาจ ต่อตนเอง บุคคลอื่น กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ การเสียชีวติ ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย หรือการถูกทอดทิง้ ” และจาก
ความหมายของการกระท�ำความรุนแรงนี้เมื่อพิจารณาในมิติขององค์ประกอบของ
ความรุนแรง (Components of Violence) พบว่า การเกิดภาวะความรุนแรงมี 3
องค์ประกอบหลักดังนี้
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ปัจจัยนำ�เข้า (Input)

เหยื่อ (Victim)

ผลลัพธ์ (Results)

เป็นความจงใจที่จะทำ�ให้เกิด
ผลของการกระทำ�
(Intentionality) สามารถ
แสดงในรูปแบบของ
๏ ความตั้งใจใช้กำ�ลัง
ประทุษร้ายทางกาย
(Intentional Physical
Force)
๏ ความรุนแรงทางเพศ
(Sexual Violence)
๏ ความรุนแรงทางจิตใจ
(Psychological Violence)

เป็นผู้ถูกกระทำ� ซึ่งมีหลาย
ระดับ ได้แก่
๏ ระดับบุคคล (Person/
Individual)
๏ ระดับกลุ่มบุคคล (Group/
Interpersonal)
๏ ระดับชุมชน
(Community)
๏ ระดับสังคม (Society)

เป็นผลจากการกระทำ�ที่เกิด
จากความจงใจที่ มี ต่ อ เหยื่ อ
แสดงออกในรูปของ
๏ การบาดเจ็บ (Injury)
๏ การตาย (Death)
๏ อันตรายระดับจิตใจ
(Psychological Harm)
๏ การสูญเสียหรือการทอด
ทิ้ง (Mal-development/
Deprivation)

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558

ผลการวิเคราะห์ข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พบว่า มีข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ข่าวสด 32 ข่าว (ร้อยละ 84.2)
หนังสือพิมพ์มติชน 6 ข่าว (ร้อยละ 15.8) เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
มีผู้ได้รับความรุนแรงเพียงคนเดียวร้อยละ 68.4 รองลงมามีผู้ได้รับความรุนแรง
2 คน ร้อยละ 28.9 อาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่ใช้
อวัยวะของร่างกายตนเองในการก่อเหตุ เช่น ใช้มือและแขน ในการตบตี ต่อย
ยกล�ำตัวเด็กเพื่อทุ่มกับพื้นหรือกระแทกกับของแข็ง ใช้เท้ากระทืบ เตะ หรือใช้
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ล�ำตัวในการนอนทับ ร้อยละ 60.5 รองลงมือคือใช้มีดร้อยละ 20.9 อุปกรณ์อื่นๆ
เช่น ไม้ ขวาน ค้อน ร้อยละ 14.0 และปืนร้อยละ 4.7 บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงส่วนใหญ่เกิดในเขตที่พักอาศัย 35 ข่าว (ร้อยละ 92.1) รองลงมาคือบริเวณ
เส้นทางคมนาคม/ที่พักผู้โดยสาร 2 ข่าว (ร้อยละ 5.3) และในส่วนราชการคือ
โรงพยาบาล 1 ข่าว (ร้อยละ 2.6)
ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นสามีที่กระท�ำความรุนแรงต่อ
ภรรยาร้อยละ 32.0 รองลงมาคือบิดาองตนเองทีก่ ระท�ำความรุนแรงต่อบุตรร้อยละ
22.0 โดยลักษณะการกระท�ำความรุนแรงทั้งหมดเป็นการใช้ก�ำลังประทุษร้าย
ทางกาย ผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงในครอบครัวสูงสุดคือภรรยาร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ
ลูกตนเองร้อยละ 22.0 อันดับสามคือแม่ตนเองร้อยละ 8.0 วัยที่ได้รับความรุนแรง
ส่วนใหญ่คือผู้ที่ท�ำงานแล้วและอยู่ในวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ร้อยละ 62.0 รองลง
มาคือกลุม่ เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ร้อยละ 16.0 ผลลัพธ์การได้รบั ความรุนแรงส่วนใหญ่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกายร้อยละ 62.0 และเกิดการตายร้อยละ 38.0 ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัว ลักษณะการกระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว ผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัว วัยผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัว
ผลลัพธ์การได้รับความรุนแรง
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว		

จ�ำนวน

ผู้ก่อเหตุความรุนแรง		
สามี				
พ่อตนเอง				
ลูกตนเอง				

16		
11		
7		
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32.0
22.0
14.0
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ภรรยา				
พ่อเลี้ยง				
พี่น้อง				
ลูกเลี้ยง				
ลักษณะการกระท�ำความรุนแรง		
ใช้ก�ำลังประทุษร้ายทางกาย		
ผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัว		
ภรรยา				
ลูกตนเอง				
สามี				
แม่ตนเอง				
ลูกเลี้ยง				
พี่น้อง				
พ่อตนเอง				
พ่อเลี้ยง				

6		
4		
4		
2		

50			

16		
11		
6		
4		
4		
4		
3		
2		

วัยผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัว		
กลุ่มวัยท�ำงาน (15 – 59 ปี)		
31		
กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)		
8		
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)		
7		
เด็กวัยเรียน (6 -14 ปี)		
2		
4.0
กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)
2		

12.0
8.0
8.0
4.0

100.0

32.0
22.0
12.0
8.0
8.0
8.0
6.0
4.0

62.0
16.0
14.0
4.0
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ผลลัพธ์การได้รับความรุนแรง		
บาดเจ็บ				
ตาย				

ลักษณะเนื้อหาข่าว

31		
19		

62.0
38.0

เนื้อหาข่าวที่สะท้อนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวสามารถวิเคราะห์จ�ำแนก
ตามผู้กระท�ำ ผู้ถูกกระท�ำ และผลลัพธ์จากการกระท�ำ ดังตัวเอย่างเนื้อหาข่าว
ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (พ่อตนเอง) ตั้งใจใช้ก�ำลังประทุษร้ายทางกาย
ผู้ถูกกระท�ำเป็นระดับบุคคล (ลูก) ผลลัพธ์ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
พ่ออายุ 25 ปี ท�ำร้ายลูกวัย 5 เดือน บาดเจ็บสาหัส ดังเนือ้ หาข่าว “...นายส�ำราญ
รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือท�ำร้ายลูกชายจริง... ก่อนเกิดเหตุ ตนนัง่ ดืม่ สุรากับเพือ่ น
น้องฟิล์มก็ร้องไห้โยเยตลอดเวลา... จึงตีน้องฟิล์มประชดไป 3-4 ครั้ง โดยไม่ยั้งมือ
จากนั้นปล่อยให้ลูกนอนอยู่ในเปล น้องฟิล์มก็ร้องไห้ไปจนเงียบ ตนก็คิดว่าหลับ
แล้ว... ไม่รู้ว่าลูกหมดสติ และไม่คิดว่าเป็นไรมาก” (Father fatally slapped
‘5 months’ baby, 2012, February, 1st, p. 1, 15)
ผู ้ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ (สามี ) ตั้ ง ใจใช้ ก� ำ ลั ง ประทุ ษ ร้ า ยทางกาย
ผู้ถูกกระท�ำเป็นระดับบุคคล (ภรรยา) ผลลัพธ์ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
สามีท�ำร้ายร่างกายภรรยา ดังเนื้อหาข่าว “...น.ส.ร�ำพึง อายุ 22 ปี ในสภาพ
ร่างกายบอบช�้ำ ถูกนายสัมพันธ์ อายุ 27 ปี สามีซึ่งอยู่กินกันมา 6 ปี มีลูก 2 คน
ท�ำร้ายร่างกาย โดยทุกครั้งที่ดื่มเหล้ามักหาว่าตนมีชู้ และชกต่อยทุบตี ก่อนหน้านี้
ถูกสามีขว้างขวดใส่จนต้องเข้าเฝือก ล่าสุดล็อกคอออกมาท�ำร้ายต่อหน้าเพื่อนบ้าน
ตอนนีส้ ดุ ทนจึงแจ้งความด�ำเนินคดี และจะขอหย่า...” (Wife sued her husband
assaulted, 2012, February, 18th, p.14)
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ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลูกชาย) ตั้งใจใช้ก�ำลังประทุษร้ายทางกาย ผู้ถูก
กระท�ำเป็นระดับบุคคล (มารดา) ผลลัพธ์ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ลูกชายอายุ 50 ปี ท�ำร้ายมารดาอายุ 78 ปี และท�ำลายข้าวของภายในบ้าน
ดังเนือ้ หาข่าว “...นายปราโมทย์ชอบกินเหล้าเมาก็จะอาละวาด ท�ำลายข้าวของและ
ยังท�ำร้ายตนซึ่งเป็นแม่แท้ๆ...” (Drunk man assaulted mother, 2016,
October 1st, p. 14)
ผูด้ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (พ่อเลีย้ ง) ตัง้ ใจใช้กำ� ลังประทุษร้ายทางกาย ผูถ้ กู
กระท�ำเป็นระดับบุคคล (ลูกเลี้ยง) ผลลัพธ์ท�ำให้เกิดการตาย
พ่อเลี้ยงอายุ 35 ปี ท�ำร้ายร่างกายเด็กชายวัย 2 ขวบจนเสียชีวิต ดังเนื้อหาข่าว
“...ผลการชันสูตรของแพทย์นติ เิ วช รพ.จุฬาฯ ระบุวา่ เด็กม้ามแตก ตับฉีกขาด และ
กะโหลกศีรษะแตก น.ส.ศิริมงคลกล่าวว่าเลิกกับสามีเก่า มีลูกชายคนเดียวแล้วมา
คบกับนายหมาย คนงานก่อสร้าง นายหมายมักจะดื่มเหล้าและมีปากเสียงกับตน
บ่อยและทุบตีบตุ รเป็นประจ�ำ ครัง้ สุดท้ายทีก่ ลับมาจากซือ้ ของก็เห็นลูกอยูใ่ นสภาพ
ที่แย่มากแล้ว ไม่สวมเสื้อผ้า นอนแน่นิ่ง นายหมายบอกว่าลูกไม่สบายและอาเจียน
ไม่รเู้ ป็นอะไร จึงรีบส่ง รพ.จุฬาฯ ต่อมาเสียชีวติ ...” (Stepfather hurt dead child,
2011, November 28th, p. 9)
จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทยที่ปรากฏใน
ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน ในมิติปัจจัยน�ำเข้านั้น ผู้กระท�ำความรุนแรงมีทั้งตั้งใจใช้
ก�ำลังประทุษร้ายทางกาย ส่วนมิตผิ ไู้ ด้รบั ความรุนแรงในครอบครัวมีทงั้ ระดับบุคคล
คือเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนั้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพียงคนเดียว
และระดับกลุ่มบุคคลคือในเหตุการณ์นั้นมีผู้ได้รับความรุนแรงมากกว่า 1 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงระหว่างสามีและภรรยา ส่วนมิติของผลลัพธ์ที่ปรากฏใน
ข่าวนั้นครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ความรุนแรงในครอบครัวส่วน
ใหญ่กอ่ ให้เกิดการบาดเจ็บ หากพิจาณาตามแนวคิดของ Snowden (2015) สามารถ
สรุปได้วา่ การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สง่ ผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อผูด้ มื่ คือท�ำให้
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ผู้ดื่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น ขาดการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ จากนั้นผู้ดื่ม
ตัดสินใจใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Rehm
et al. (2003) ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำให้เกิดผลกระทบทางสังคมแบบ
เฉียบพลันคือการก่ออาชญากรรมในที่นี้คือการก่ออาชญากรรมต่อสมาชิกใน
ครอบครัว นอกจากนี้การดื่มแบบเสพติดหรือดื่มเป็นประจ�ำ (Dependence) ส่ง
ผลกระทบต่อครอบครัวแบบเรือ้ รัง ดังเช่นข่าวสามีทำ� ร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ�ำ
เมือ่ เมาและต่อเนือ่ งกันมาเป็นเวลาหลายปี ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว และการว่าง
งาน กระทัง่ ตกเป็นข่าวเมือ่ มีการท�ำร้ายร่างกายกันระหว่างสามีภรรยารุนแรงถึงขัน้
เสียชีวิตเกิดขึ้น (Rehm et al., 2003)
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัวสูงสุดคือภรรยาโดยสามี
เป็นผู้ก่อความรุนแรงหลังมีการดื่ม ส่วนมากเป็นการใช้ก�ำลังประทุษร้าย ส่งผลต่อ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตสอดคล้องกับผลงานวิจัยในประเทศไทยที่พบว่าความ
รุนแรงในครอบครัวที่เกิดมากที่สุดและง่ายที่สุดคือความรุนแรงระหว่างคู่สมรส
มีการแสดงออกถึงการท�ำร้ายร่างกายด้วยการทุบตี ท�ำร้ายด้วยมือเปล่า หรืออาวุธ
ซึ่งการท�ำร้ายร่างกายหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคู่ขัดแย้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ใน
อาการเมาและสารเสพติด (Sanprasit, 2011; Teeraphan, 2016; Laeheem,
2016) และงานวิจัยของต่างประเทศ (Garcia-Moreno et al., 2003; Ellsberg et
al., 2008; Sprunger et al., 2015) ซึ่งผลการวิจัยของ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
(Sanprasit, 2011) ยังพบอีกว่าการท�ำร้ายร่างกายของสามีภรรยามีการแสดงออก
ให้คนรอบข้างเห็นบ่อยครัง้ และมักจะไม่มกี ารห้ามปรามหรือยับยัง้ โดยคนในชุมชน
เพราะถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
หากพิจารณาข้อมูลในมิติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดความ
รุนแรงในครอบครัว ซึง่ ผลการวิจยั ทีส่ ะท้อนว่าผูก้ อ่ ความรุนแรงส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
เป็นสามีหรือเป็นบิดา จึงสามารถสรุปได้วา่ ผูด้ มื่ และน�ำไปสูค่ วามรุนแรงในครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิเพื่อนหญิงที่พบว่าร้อยละ 70
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ของผู้ชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะน�ำความรุนแรงสูงครอบครัว (Kusol,
2014) เมือ่ พิจารณาข้อมูลร่วมกับการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประชากรวัย
ผูใ้ หญ่ปี 2558 พบว่าเพศชายมีการดืม่ ประจ�ำมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่า คือเพศ
ชายดื่มร้อยละ 45.8 ส่วนเพศหญิงดื่มร้อยละ 16 (Vichitkunakorn, 2016b) หรือ
หากพิจารณาสัดส่วนนักดืม่ ต่อประชากรทัง้ หมดในปี 2557 พบว่าเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 12.9 เพศชายร้อยละ 52.9 (Changes in alcohol consumption behavior
in Thai society in 3 years (2011-2014), 2016) ส่วนวัยทีด่ มื่ สูงสุดเป็นวัยแรงงาน
เช่นกัน ดังข้อมูลของพลเทพ วิจติ คุณากร (Vichitkunakorn, 2016a) สะท้อนข้อมูล
ว่าความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของ
ประชากรผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 30 ในปี
2550 เป็นร้อยละ 34.04 ในปี 2558 ดังนั้นเมื่อวัยแรงงานบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากย่อมก่อความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
มักเกิดกับภรรยาซึง่ อยูใ่ นวัยแรงงานด้วยกัน และบางเหตุการณ์กน็ ำ� ไปสูค่ วามรุนแรง
ต่อตนเองด้วย เพราะต่างฝ่ายก็ท�ำร้ายซึ่งกันและกัน ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงช่วย
ยืนยันว่าประชากรวัยแรงงานของไทยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากการดื่มเครื่อง
ดืม่ แอลกอฮอล์สงู สุด อันจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศทัง้
ปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวอันดับรอง
ลงมาคือพ่อตนเองกระท�ำรุนแรงต่อลูก สอดคล้องกับผลการศึกษาของยงยุทธ
แสนประสิทธิ์ (Sanprasit, 2011) ที่พบว่าความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นรอง
จากความรุนแรงระหว่างคู่สมรสคือ บิดามารดาท�ำร้ายบุตร เนื่องจากบุตรเป็นผู้ที่มี
แข็งแรง มีอิทธิพล หรือมีอ�ำนาจในครอบครัวน้อย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง
0-5 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข
ที่พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักที่น�ำมาสู่การกระท�ำรุนแรง
โดยเฉพาะในเด็กและผูห้ ญิง ทัง้ นีม้ เี ด็กและผูห้ ญิงถูกกระท�ำความรุนแรงจากการดืม่
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โดยเฉลี่ยวันละ 63 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน นอกจากนี้ ข้อมูลของสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ (cited in Thammarangsee, 2013) พบว่า ผู้ที่กระท�ำความ
รุนแรงกับผู้หญิงและเด็กคือผู้ที่เป็นสามีร้อยละ 89 ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น�ำไปสู่การเกิดความรุนแรง
ในครอบครัว โดยเกิดขึ้นมากในระหว่างสามีภรรยา ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือ
สถาบันศาสนาควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้ที่จะแต่งงานหรือ
สร้างครอบครัว ให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของสามีและภรรยา การเตรียมความ
พร้อมส�ำหรับการมีบุตร ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน รวมถึงจัดอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมตัวเองเมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์
จ�ำเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างข้อตกลงภายในครอบครัวร่วมกัน การ
สื่อสารเกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข
ในครอบครัว นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการ
แก้ไขปัญหาระดับครอบครัว ทีเ่ ข้าถึงได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และมีอย่างเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีปัญหาการดื่มและมีความเสี่ยงที่จะก่อความ
รุนแรงในครอบครัว จัดกิจกรรมกับคนในชุมชน/หมู่บ้าน และติดตามปัญหาอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ได้เกิดความรุนแรง
ส่ ว นการด� ำ เนิ น งานโดยคณะกรรมการนโยบายเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ ข อง
ประเทศไทยนัน้ ควรถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ของชาติ พ.ศ. 2560-2563
โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การลดอั น ตรายของการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยก�ำหนดมาตรการลดความรุนแรงของปัญหา และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความตระหนัก
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ต่อสังคมเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
ปัญหาแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่โดยการก�ำหนดวิธีการจัดพื้นที่เข้มแข็งเพื่อสามารถ
จัดการกับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งแต่ระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล
หมู่บ้าน และครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิน้ นีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัดคือวิเคราะห์ขา่ วจากหนังสือพิมพ์รายวัน
เพียง 2 ฉบับ อีกทั้งข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์น้ันต้องผ่านการกลั่นกรองและ
คัดเลือกโดยบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณารายละเอียดของ
ข่าว และคัดเลือกข่าวที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เร้าความอยากรู้ของ
ผู้อ่านได้ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับมีพื้นที่จ�ำกัดในการน�ำเสนอข่าว
แต่ละวัน ดังนัน้ จึงยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากการดืม่ สุราอีกจ�ำนวน
หนึ่งที่ไม่ได้น�ำเสนอในหนังสือพิมพ์ หากมีการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้ข่าวจากหนังสือ
ทีน่ ำ� เสนอให้หลากหลายส�ำนักพิมพ์มากขึน้ เพือ่ ได้ขา่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์มาก
ขึน้ และควรมีการวิจยั เชิงส�ำรวจความรุนแรงทีเ่ กิดสืบเนือ่ งจากการดืม่ สุราในแต่ละ
ชุมชนประกอบด้วยเพือ่ ให้งานวิจยั มีคณ
ุ ค่าในการเชิงการเป็นตัวแทนของประชากร
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