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“คนรู้จักกัน ไม่ต้องมาสนใจ” 
	 	

	 ภาพยนตร ์ โฆษณา

เร ื ่องท ี ่สอง		 “รถโดยสาร-

ประจำทาง”	เป็นเหตุการณ์บน

รถโดยสารประจำทางยามดึกที่

ชายฉกรรจ์	 3	คน	คุกคามทาง

เพศนักศึกษาสาว	โดยผู้ชายคน

หนึ่งนั่งเบียดจนชิดและจับไหล่

นักศึกษาทั้งยังชวนให้ไปกินข้าว	

ที่บ้านด้วยน้ำเสียงที่ส่อเจตนาลวนลาม	ส่วนผู้ชายอีกสองคนยืนมองและคอยส่ง

เสียงเป็นลูกคู่	เสียงของชายทั้ง	3	ที่ค่อนข้างดัง	ทำให้ผู้โดยสารรถโดยสารประจำ

ทางทั้งหญิงและชายหันมามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 เช่นกันกับโฆษณาเรื่องแรก	มี

สองทางเลือกให้กับผู้โดยสารหญิงและชายเหล่านี้	คือ	อยู่เฉยๆ	หรอืเข้าไปช่วย	

		

	 อยู่เฉยๆ : “ไม่มีอะไร คนรู้จักกัน ไม่ต้องสนใจ” 

	 เมื่อผู้โดยสารหญิงชายเลือกที่จะอยู่เฉยๆ	ความนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือของ

ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางทั้งหญิงและชาย	 รวมทั้งคนขับรถและพนักงาน

เก็บค่าโดยสาร	แม้นักศึกษาสาวจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้ง	

ส่งผลให้ชะตากรรมของนักศึกษาสาวไม่ได้จบลงแค่ถูกคุกคามทางเพศด้วยวาจา	

และลวนลามร่างกายเพียงเท่านั ้น	 แต่เธอถูกชายโฉดทั ้งสามลากลงจากรถ

โดยสารประจำทางไปยังซอยเล็กรกร้างแห่งหนึ่ง	 และอาจจะตามมาด้วยการ

ทำร้ายทางเพศที่รุนแรงยิ่งขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืน	ทารุณกรรม	และฆ่า	???	

	

	 เข้าไปช่วย : “รังแกผู้หญิงได้ยังไง?” 

	 เมื่อผู้โดยสารหญิงชายและพนักงานเก็บค่าโดยสารเลือกที่จะเข้าไปช่วย	

ป้าคนหนึ่งทักท้วงด้วยเสียงอันดัง	“ทำอะไรกันน่ะ ทำไมทำอย่างนี้”	ขณะที่		

ที่มาภาพ : http://video.google.com/ThumbnailServer2?app=
blogger&contentid=11a017c787baec10&offsetms=5000&itag=
w160&sigh=fuf9EfZq_KiRYt46gK4_8H2uoks	
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ผู้โดยสารชายคนอื่นๆ	ต่างช่วยกันหยุดยั้งชายทั้งสาม	 “รังแกผู้หญิงได้ยังไง” 

“แจ้งตำรวจดีไหม”	และจบลงที่พนักงานเก็บค่าโดยสารไล่ชายทั้งสามลงจาก

รถ	ความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งหมดสามารถเอาชนะความชั่วร้ายของชายโฉด

ทั้งสามได้โดยง่าย	 โดยที่นักศึกษาสาวยังไม่ได้เอ่ยคำว่า	“ช่วยด้วย”	แม้สักครั้ง

เดียว	

	

ความนิ่งเฉย คือการสนับสนุนความรุนแรง 
	 	

	 ภาพยนตร์โฆษณาทั้งสองเรื่องให้อุทธาหรณ์อะไรแก่เรา?	ชะตากรรม

ของนักศึกษาสาวที่อาจถูกข่มขืน	ทารุณกรรม	หรือฆ่า	ในโฆษณาชุดนี้	อาจทำให้

หลายคนตระหนักได้ว่า	การนิ่งเฉยคือการสนับสนุนความรุนแรง	

	 เพราะความรุนแรงเพียงเล็กน้อยต่อผู้หญิงที่ปรากฏเบื้องหน้าเรา	อาจ

เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงถึงชีวิต	หรือการกระทำความรุนแรงทางเพศอย่าง

สาหัสแก่ผู้หญิงเหล่านั้น	

ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2013/04/13656553571365	

655479l.jpg	

ความรุนแรงเพียงเล็กน้อยต่อ

ผู้หญิงที่ปรากฏเบื้องหน้าเรา 

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความ

รุนแรงถึงชีวิต หรือการกระทำ

ความรุนแรงทางเพศอย่าง

สาหัสแก่ผู้หญิงเหล่านั้น 
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	 หากเรานิ่งเฉย	ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือและเข้าไปกั้นขวางความรุนแรง

เหล่านั้น	ก็คือการสนับสนุนให้ผู้กระทำความรุนแรงสามารถกระทำความรุนแรง

ได้อย่างเสรี	และอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิต

หรือเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างสาหัสในที่สุด	

	 หากทุกคนตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนไม่ว่าคนๆ	

นั้นจะเป็นใคร	 เป็นผู้หญิง	 เป็นเด็ก	 เป็นผู้อ่อนแอกว่า	มีสถานภาพด้อยกว่า	ฯลฯ	

และเชื่อมั่นว่า	 ไม่มีใครทำร้ายผู้อื่นได้	 ไม่ว่าจะเป็น	พ่อแม่ทำร้ายลูก	สามีตบตี

ภรรยา	ลุงทำร้ายหลาน	ฯลฯ		

	 เพราะการกระทำความรุนแรงต่อทุกๆ	คน	ในทุกรูปแบบ	มีความผิดตาม

กฎหมาย	แม้คนในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อคนในครอบครัวก็ผิดทั้ง

กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว	

	 ดังนั้น	 เมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรง	จงระลึกไว้เสมอว่า	“เรื่อง  

ตบตีของผัวเมีย คนอื่นต้องเกี่ยว” “เรื่องตบตีของคนรู้จักกัน เราต้องสนใจ”	

ดังพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา		

อย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง-
ร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง
หนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้
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ลบความเชื่อเก่าๆ
	 	

เรื่องของผัวเมีย
คนอื่นต้องเกี่ยว...
อย่านิ่งเฉยต่อการใช้

ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี...หนึ่งเสียงของ
คุณช่วยหยุดความ

รุนแรงได้
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สถิติเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง 
	 	

	 ในประเทศไทย	ข้อมูลปี	 2550	จากสถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ใน

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด	297	แห่ง	มีเด็ก	สตรี	และผู้สูงอายุ	ที่ถูก

กระทำทารุณเข้ารับบริการ	จำนวน	19,068	 ราย	 เป็นผู้หญิงอายุ	 18	ปี	 ขึ้นไป	

จำนวน	8,172	 ราย	นอกจากนี้ยังพบว่าตั้งแต่ปี	 2547-2550	การกระทำความ

รุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉลี่ยพบความรุนแรงที่เกิดต่อผู้หญิง	

เป็นการกระทำของคนใกล้ชิดคือ	แฟน	และสามี	มากกว่าคนไม่รู้จักกันหรือคน

แปลกหน้า	ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก		

	 จากสถิติของกองวิจัยและวางแผน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ตั้งแต่	

เม.ย.-ก.ย.	 2551	พบว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีการแจ้งความดำเนินคดีการ	

ทำร้ายร่างกายและข่มขืนกระทำชำเราสูงถึง	 18,191	ราย	และ	4,359	ราย	ตาม

ลำดับ		

	 ส่วนมูลนิธิเพื ่อนหญิง	 ซึ ่งมีบริการให้		

คำปรึกษาแก่ผู ้หญิงที ่ประสบปัญหาวิกฤติ

ความรุนแรง	พบว่าในรอบปี	 2550	มีผู้หญิง		

ที ่ประสบความรุนแรงเข้ามารับคำปรึกษา

จำนวน	864	 ราย	 ในจำนวนนี้ปรึกษาความ

รุนแรงในครอบครัวมากถึง	 683	 ราย	และ

ปรึกษาปัญหาความรุนแรงทางเพศมากกว่า	

100	ราย	

	
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
ที่มาภาพ : ht tp : / /1 .bp .b logspot .com/ -

W0uXP3VWpHY/TgBqTuzVYmI/AAAAAA	

AAAsY/7i1cTqVIaRc	
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ความเชื่อ ความเป็นจริง 

เรื ่องของสามีภรรยาเป็นเรื ่อง

ในครอบครัว	 คนนอกไม่ควร		

ยุ่งเกี่ยว	แม้จะเกิดการทะเลาะ

เบาะแว้งและใช้ความรุนแรง

เกิดขึ้นก็ตาม	

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว	พ.ศ.	 2550	มาตรา	5	กำหนดว่า	ผู้ที่พบเห็น

หรือทราบการกระทำด้วยความรุนแรงมีหน้าที ่แจ้งต่อ		

พนักงานเจ้าหน้าที ่	 เพราะการกระทำความรุนแรงต่อ

คนในครอบครัวเป็นความผิดตามกฎหมาย	ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือไม่เกิน	6,000	บาท	หรือทั้ง

จำทั้งปรับ	

ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายทางเพศ	มัก

เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊	ยั่วยวน	

นักศึกษาสาวที่ถูกคุกคามทางเพศกลับเป็นหญิงสาวที่

แต่งกายเรียบร้อย	 เพราะแท้จริงแล้ว	ผู้หญิงทุกวัย	ทุก

ลักษณะ	และทุกสถานภาพ	ล้วนสามารถตกเป็นเหยื่อ

ของความรุนแรงได้ทั้งนั้น	

ผู ้กระทำความรุนแรงต่อสตรี	

มักเป็นคนแปลกหน้า	 เป็นผู้ใช้

แรงงาน	หรือเป็นอดีตนักโทษ	

ผู ้กระทำความรุนแรงมีท ั ้งคนแปลกหน้าหร ือแม้แต่		

สามีภรรยาในบ้าน	จากสถิติจากศูนย์พึ ่งได้	 กระทรวง

สาธารณสุข	พบว่าผู้กระทำความรุนแรงต่อสตรี	ส่วนใหญ่

กลับกลายเป็นคนใกล้ชิดของผู้ถูกกระทำนั่นเอง	โดยในปี	

2550	มีผู ้ถูกกระทำทั้งสิ ้น	 19,068	คน	พบว่าผู ้กระทำ

ความรุนแรงกว่า	41.14%	เป็นแฟน	เพื่อนใกล้ชิด	และคน

รู้จัก	และ	22.96%	 เป็นสามีของผู้ถูกกระทำนั่นเอง	และ	

5.94%	เป็นสมาชิกในครอบครัวและญาต	ิ

ถูกทำร ้ายทางเพศในเวลา

กลางคืนและในที่ลับตาคน	

ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นได้	 เช่น	สามีกระทำความรุนแรงต่อ

ภรรยาภายในบ้าน	 (หรือแม้จะอยู ่ภายนอกบ้านและ

ท่ามกลางผู ้คนมากมาย)	 	 ชายโฉดคุกคามทางเพศ		

นักศึกษาสาวบนรถเมล์ในเวลากลางดึก	 (ที่บนรถคันนั้น			

ก็มีผู้โดยสารหญิงชายอีกหลายคน)		

ในความเป็นจริงการกระทำความรุนแรงต่อสตรีเกิดขึ้นได้

ในทุกสถานที ่	 แม้จะเป็นที ่สาธารณะที ่มีคนมากมาย	

เพราะความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า	 เรื่องของผัวเมียคนอื่นไม่เกี่ยว	

เรื่องของคนรู้จักกันอย่าเข้าไปยุ่ง	นั่นเอง	
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คุณไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไป 
	

	 มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนมากที่

พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย	 รวมถึงการดูแลความปลอดภัย	ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำความรุนแรง		

	 §	 ศูนย์ประชาบดี	1300	ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 §	 บ้านพักฉุกเฉิน	0	2929	2222	ตลอด	24	ชั่วโมง	

	 §	 มูลนิธิผู้หญิง	0	2433	5149	/	0	2435	1246		

	 §	 มูลนิธิเพื่อนหญิง	0	2517	1001	

	 §	 สหทัยมูลนิธิ	0	2381	8834-6		

	 §	 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย	0	2245	7382-5		

	 §	 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	

		 	 ทุกจังหวัด	

	 §	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	ทุกจังหวัด	

	 	 ฯลฯ	

	

	

	


