5 สิ่ งควรรู ้สาํ หรับผูห้ ญิง

ตามหน้าหนังสื อพิมพ์ ที่เห็นเพศแม่ตอ้ งถูกทําร้ายร่ างกาย ถูกข่มขืน หรื อขมขู่ให้เกิดความอับอายอยูบ่ ่อยๆ สิ่ งเหล่านี้เองที่
สะท้อนให้เห็นว่า ผูห้ ญิงในสังคมไทยตกอยูใ่ นสภาวะที่เสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลา
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เรื่ องโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th
ข้อมูลบางส่วนจาก: หนังสื อ สิ่ งสําคัญที่ผหู ้ ญิงควรรู ้

ต้องยอมรับว่าผูห้ ญิงในทศวรรษที่ 21นี้ มีศกั ยภาพในด้านการทํางานและดูแลตัวเองได้อย่างสบายๆ แต่ต่อให้ทาํ งานเก่งแค่
ไหน ผูห้ ญิง ก็มีความแข็งแรงทางด้านร่ างกายไม่เทียบเท่ากับผูช้ ายแน่นอน พิสูจน์ได้จากข่าวตามหน้าหนังสื อพิมพ์ ที่เห็น
เพศแม่ตอ้ งถูกทําร้ายร่ างกาย ถูกข่มขืน หรื อขมขูใ่ ห้เกิดความอับอายอยูบ่ ่อยๆ สิ่ งเหล่านี้เองที่สะท้อนให้เห็นว่า ผูห้ ญิงใน
สังคมไทยตกอยูใ่ นสภาวะที่เสี่ ยงอยูต่ ลอดเวลา
ปั ญหาความรุ นแรงที่ผหู ้ ญิงต้องเผชิญ ส่วนมากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา เนื่องจากขาดที่พ่ งึ ที่ปลอดภัย ซึ่ง สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) ได้เห็นความสําคัญในเรื่ องนี้ และได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดปัญหา
ความรุ นแรงในครอบครัว เพื่อลดความรุ นแรง และปลูกฝังให้ผชู ้ ายเคารพในสิ ทธิความเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร ก็
ไม่มีสิทธิทาํ ร้ายกัน!!
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สิ่งที่ควรทําเมื่อ ‘ผู้หญิง’ ตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ เี สี่ยงต่ อการถูกสามีทาํ ร้ าย

1.ถ้าสามีโกรธ เมา อย่าอยูใ่ กล้ อย่าโต้เถียง
2.ถ้าสามีพดู ด้วยให้ตอบสั้นๆ อย่าต่อปากต่อคํา อย่าแสดงความโกรธ อย่าแสดงความหวาดกลัว
3.ถ้าสามีเริ่ มก้าวร้าว ให้บอกกับสามีดว้ ยท่าทีที่อ่อนโยนว่า ‘ถ้าเราพูดกันในขณะที่โกรธกันคงไม่รู้เรื่ อง เอาไว้หาย
โกรธกันคงจะไม่รู้เรื่ องเอาไว้หายโกรธแล้วค่อยมาคุยกันใหม่นะ’
4.ถ้าสามีเริ่ มทําร้าย ให้รีบหนีไปตั้งหลัก ในที่ที่มีคนอยู่ อย่าโต้ตอบ ยึดถือหลักนํ้าน้อยต้องแพ้ไฟ อย่าอายที่จะร้อง
ขอความช่วยเหลือ เช่น เพื่อนบ้าน ที่สามีเกรงใจ หรื อโทรถึงตํารวจเบอร์ 191 โดยทันที
5.เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วต้องยืนยันกับสามีวา่ จะใช้คาํ พูหยาบคาย หรื อวิธีทุบตีทาํ ร้ายไม่ได้
6.เก็บซ่อนอาวุธไว้ให้มิดชิด หรื อไม่ตอ้ งเก็บไว้ที่บา้ นเลย
7.ควรผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน และกล้าขอความช่วยเหลือ โดยไม่อาย
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วิธีระงับความโกรธของ ‘ผู้หญิง’

1.คุณมีสิทธิ์โกรธได้ แต่ตอ้ งระบายอย่างถูกวิธี เช่น เลี่ยงไปที่อื่นจนอารมณ์ผอ่ นคลายลง ระบายควมโกรธด้วยการเขียนลง
บนสมุด หรื อพูดคุยให้เพื่อนสนิทฟัง แต่ถา้ คุณไม่ไว้ใจไคร ก็สามารถโทรศัพท์ขอคําปรึ กษาได้ที่ ศูนย์นารี รักษ์ 02-2011103

2.พยายามท่องไว้ในใจเสมอว่า อย่าโต้ตอบด้วยการใช้ความรุ นแรง เพราะนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วยิง่ จะสร้างปั ญหาให้
หนักขึ้น

3.การทําร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นผิดกฏหมาย อาจต้องโทษจําคุก แล้ว ลูก พ่อ แม่ จะอยูก่ บั ใคร
4.แจ้งความให้กฏหมายลงโทษ
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วงจรความรุนแรงทีท่ าํ ให้ การทะเลาะเบาะแว้ งกลับมาเกิดได้อกี

ระยะที่ 1 เกิดจากความตึงเครี ยด สามีไม่พอใจจากสถานการณ์ต่างๆ
ระยะที่ 2 ใช้ความรุ นแรง สามีด่าว่า หรื อทุบตี
ระยะที่ 3 สามีมาขอโทษ แก้ตวั สัญญาว่าจะไม่ทาํ อีก เอาอกเอาใจ ซื้ อของให้ ทําให้ภรรยาหายโกรธ

ผู้หญิงหลายคนถูกกระทําความรุ นแรงบ่ อยครั้ง จนรู้ สึกอับอาย บางคนถึงขั้นคิดฆ่ าตัวตาย สิ่ งเหล่ านีม้ วี ธิ ีแก้ ไขได้
ง่ ายๆ
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1.ไม่อยูค่ นเดียว
2.คิดถึงความรู ้สึกของคนที่รักเราและเราก็รักเขา เช่น ลูก พ่อ แม่
3.ระบายความทุกข์กบั เพื่อน
4.คิดถึงสิ่ งที่ยึดเหนี่ยวทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ทําบุญตักบาตร
5.คิดอยูเ่ สมอว่าทําร้ายตนเองเป็ นคนที่บาปหนัก
6.ให้กาํ ลังใจตนเองอยูเ่ สมอ
7.โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
8.พบแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและปกปิ ดความลับของคุณได้
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เมือ่ สุ ดท้ ายแล้ วเราต้ องเลิกลากับสามี จะต้ องทําอย่ างไรต่ อไป

สิ่ งแรก คือ ตั้งสติให้ดี ต้องสร้างความสุ ขทางใจของตน และลูกให้ได้ ถ้าไม่มีงานทําไม่มีที่อยูใ่ ห้โทรศัพท์ไปที่แผน
สังคมสงเคราะห์ ศูนย์ นารีรักษ์ 02-2011103 02-2011167 ซึ่ งจะประสานหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป

มีการกระทํารุ นแรงกับผูห้ ญิงมากขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านร่ างกาย จิตใจ หรื อแม้แต่ทางเพศ ดังนั้นสิ่ งที่
ผูห้ ญิงควรรู ้ในเรื่ องสิ ทธิ จะเป็ นตัวช่วยสําคัญในการแก้ปัญหา และเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น พร้อมสร้าง
ทางเลือกในการจัดการกับตนเองได้อย่างทันท่วงที

ขอบคุณข้อมูลจาก

