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ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ส่งผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคล
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ผู้หญิง  จากนั้นเป็นการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ ทดลองวัสดุ เขียนแบบร่าง 2 มิต ิ 3 มิต ิสร้าง

ต้นแบบ เพ่ือน าไปผลิตผลงานเครื่องประดับชิ้นสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการออกแบบ 

#LOVEMEHURTSME ที่แปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรงแล้วผสมผสานกันลงใน

ชิ้นงานเครื่องประดับ  เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม สามารถสะท้อนปัญหาและเข้าถึงคนในสังคม

ได้ อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการผลิต โดยเลือกใช้วัสดุ 9 ชนิด ได้แก่ เงิน เพชร ทองค าขาว 

พลาสติก แก้ว ยูวีเรซิ่น ทองเหลือง เหล็ก กระจกเงา 
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Violence against women is a global phenomenon making negative 

impacts on individual victims and the whole society. An important approach to 

eliminate the problem is to campaign, increase public knowledge, raise awareness, 

and change wrong attitudes causing the problem. Nowadays, several campaigns 

against women abuse are conducted but the violence statistics remain not decrease. 

Besides, these campaigns can be considered as a violence reproduction and some 

cases lead to imitation behavior. This project uses literature review, examining 

worldwide social campaign and observing in the related campaigns to design, sketch, 

create models, and produces jewelry for violence against women campaign. This 

study reveals that #LOVEMEHURTSME, interpreting and combining symbols of love 

and violence into jewelry, is very suitable, communicable, possible, and 

approachable design. To produce the series of jewelry, nine materials including silver, 

diamond, platinum, plastic, UV resin, glass, brass, iron and mirror are used here. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปฏิญญาสากลวา่ด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีโดยองค์การสหประชาชาติ นิยามว่าความหมาย

ของ “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่าหมายถึง การกระท าใดๆ ที่เป็นความรนุแรงที่เกิดขึ้นจากอคติทางเพศเป็น

ผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพสตรีทั้งในที่สาธารณะและในชีวิต

ส่วนตัว โดยปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สั่งสมมาช้านานและเปน็ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ 

ทุกชนชัน้ ทุกมิติของสังคม ทัง้ในระดับครอบครัว ในชุมชน สถานศึกษา และสถานทีท่ างาน ด้วยเหตุผล

ดังกล่าว องค์การสหประชาชาตจิึงก าหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรี

สากล” ส าหรับประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนที่รณรงค์ยุติ

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นให้สังคมได้ตระหนักที่จะป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อ

เด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป 

 ส าหรับการรณรงค์เพื่อยุติหรือแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจบุัน ส่วนใหญ่แล้วถูกน าเสนอผา่นสื่อกระแส

หลักต่างๆ  อาทิ ป้ายโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์  แบบเรียน วิทยุ โทรทัศน์ บทเพลง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีข้อจ ากัดใน

การท าหน้าที่ ขณะที่เคร่ืองประดับถูกสร้างสรรค์และท าหนา้ที่ตา่งๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

ในด้านตา่งๆ อาทิเช่น ความสวยงาม สนุทรียภาพ การแสดงอัตลักษณ์ การแสดงสถานะ ความศักดิ์สิทธิ์ เป็น

ต้น ดังนัน้ ข้าพเจา้จึงมีความสนใจในการออกแบบและผลิตเครือ่งประดับทีส่ามารถท าหนา้ที่รณรงค์เพื่อ

แก้ไขหรือยุติปัญหาทางสังคม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้าพเจ้าจึงเลือกศึกษาเครื่องประดับที่มีส่วนร่วม

ในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ อีกทั้งยังเป็น

ปัญหาใกล้ตัวและเป็นประเด็นในระดับสากล 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและผลิตเครื่องประดบัเพื่อมีส่วนร่วมในการ

รณรงค์ทางสังคม   

 2  เพื่อออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
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1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 เครื่องประดับสามารถท าหนา้ทีร่ณรงค์เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาทางสงัคมได้ โดยกรณีศึกษาการ

ออกแบบและผลิตเครื่องประดบัเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สามารถถ่ายทอดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

สะท้อนสาเหตุของปัญหาตลอดจนมีส่วนในการปรบัเปลี่ยนค่านยิมและทัศนคติในการใช้ความรนุแรงต่อ

ผู้หญิง   

 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงค์เพื่อยุติ

ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยจะศกึษาและรวบรวมข้อมูลจากหนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ

สัมภาษณ์เหยื่อที่เคยถูกท าร้าย แล้วน าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์และแปรค่าเป็นแนวทางในการออกแบบ

และผลิตเครื่องประดบั เพื่อพิสจูน์ความเปน็ไปได้ในการผลิตเครื่องประดับที่มีสว่นร่วมในการรณรงค์ทาง

สังคม 

 

1.5  ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

    1 ศึกษาและรวบรวมปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในด้านปรากฏการณ์ ความรุนแรงของ

สถานการณ์ สถิติ สาเหตุ ตลอดจนการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีผ่านสื่อต่างๆ ตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั   

 2  วิเคราะห์ แยกแยะ และแปรค่าเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 

แล้วน ามาศึกษาแนวทางการออกแบบ 

 3 ศึกษาหน้าที่ของเคร่ืองประดับและข้อจ ากัดของสื่อประเภทต่างๆ ในการรณรงค์ทางสงัคม 

 4 ทดลองวัสดุที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและสถานการณ์ความรุนแรงต่อ

สตรี  

 5 สรุป วิเคราะห์วัสดุ หาแนวทางในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับตามวตัถุประสงค์ 

เพื่อเขียนแบบร่าง 2 มิต ิ
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 6 ทดลองสร้างผลงาน 3 มิติ 

 7 ผลิตผลงานเครื่องประดับชิ้นสมบูรณ์  

 

1.6 ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย 

 ประมาณ 7 เดือน โดยเร่ิมกระบวนการศึกษาวิจัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  น าเสนอวิทยานิพนธ์ 

/ การค้นคว้าอิสระภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  

 

1.7   แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลส าหรับวิทยานิพนธ์เร่ืองนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือเอกสารชั้นตน้ ได้แก่ปฏิญญา

สากล รายงานวิจัย สถิติ บทสัมภาษณ์ต่างๆ จากห้องสมุดและสือ่ทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารชั้นรอง ได้แก่ 

หนังสือและข่าวสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาการใช้ความรนุแรงต่อสตรีจากห้องสมุดและสื่ออินเตอร์เน็ต 

 

1.8  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค้นคว้ำ  

 ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลจะอาศัยอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลเป็นหลัก อาทิ คอมพิวเตอร์ และ

อินเตอร์เน็ต ส่วนขั้นตอนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจะอาศัยอุปกรณ์การวาดภาพรา่ง 2 มิติ 

อุปกรณ์ในการสร้างชิน้งาน 3 มิติ และวัสดุจริงในการผลติชิน้งานสมบูรณ์  

 

1.9 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวิจัย  

(โดยประมาณ) 20,000 บาท 

 

1.10 กำรเสนอผลงำน 

 วิทยานพินธ์เร่ืองนี้จะน าเสนอผลงานในโครงการประชุมวชิาการบัณฑิตระดบัชาติและระดับ

นานาชาติในดา้นการพัฒนาโดยน าเสนอผา่นทั้งในแง่การสร้างสรรค์ผลงานและบทบาทของเคร่ืองประดับใน

การรณรงค์เพื่อสังคม   
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ควำมรุนแรงต่อผู้หญิง  

 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติ (1993) 

(Declaration on the Elimination of Violence against Women)1 ก าหนดว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” 

หมายถึงการกระท าใดๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการท าร้ายร่างกาย

ทางเพศหรือทางจิตใจ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งใน

ที่สาธารณะ และในชีวิตส่วนตัว โดยครอบคลุม 

 (1) ความรุนแรงต่อร่างกาย ทางเพศ และจิตใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมทั้งการทุบตี การ

ทารุณกรรม ทางเพศต่อเด็กหญิงในบ้าน ความรุนแรงอันมีเหตุมาจากการข่มขืนโดยคู่สมรส การขลิบอวัยวะ

เพศสตรี และข้อปฏิบัติตามประเพณีต่างๆ อันเป็นอันตรายต่อสตรี ความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากคู่สมรส และ

ความรุนแรงที่เป็นการหาประโยชน์จากสตรี 

 (2) ความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจิตใจที่เกิดข้ึนภายในชุมชนทั่วไป รวมถึงการข่มขืน การ

ทารุณกรรม ทางเพศ การลวนลามทางเพศ การข่มขู่ในสถานที่ท างาน ในสถาบันการศึกษาและสถานที่ต่างๆ 

การค้าหญิงและการบังคับให้ค้าประเวณี 

 (3) ความเพิกเฉยของรัฐต่อความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดทางร่างกาย ทางเพศ 

และจิตใจ 

 ส าหรับสาเหตุของความรุนแรงต่อผู้หญิง ทิชา ณ นคร (2547)2 น าเสนอ 3 สาเหตุหลักที่เชื่อมโยง

กันได้แก่มิติทางวัฒนธรรม มิติทางสังคมและมิติทางกฎหมาย 

 (1) มิติทางวัฒนธรรม เป็นมิติที่ก่อรูปและพัฒนามาจากความเชื่อจนกลายเป็นชุดความคิด

ส าเร็จรูป ถูกส่งผ่านคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าในรูปแบบของค าสอน สุภาษิต ค าพังเพย พิธีกรรม หรือแบบแผนการ

                                                           
1 UN General Assembly (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จาก 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 

2 ทิชา ณ นคร (2547). ความรุนแรงต่อผู้หญิง..ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาโครงสร้าง?. ใน อุ่นเรือน ทองอยู่สุข (บก.). มิติสตรี วิถีสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ปฏิบัติต่างๆ ที่แฝงไว้ซึ่งอ านาจความเป็นใหญ่ ความเป็นผู้น า สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่

เหนือกว่าของผู้ชาย ในขณะเดียวกันก็ท าให้เชื่อว่าผู้หญิงมีข้อจ ากัดในการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ จ าเป็นต้อง

พึ่งพิงและขึ้นตรงต่อผู้ชาย  

 (2) มิติทางสังคม เป็นการรองรับความเชื่อหรือการแปลงความเชื่อสู่วิถีชีวิต โดยเฉพาะความ

เชื่อในระบบชายเป็นใหญ่และการยอมรับในความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและ

ผู้ชาย สะท้อนให้เห็นจากการเลี้ยงดูในครอบครัว หรือการอบรมสั่งสอนที่เน้นความแตกต่างทางเพศเป็นหลัก 

 (3) มิติทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเกิดจากการคิดและการเขียนของคณะบุคคล (ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผู้ชาย) ดังนั้นจึงเกิดมีกฎหมายที่ปฏิบัติต่อชายและหญิงแตกต่างกัน  

 ส าหรับผลกระทบของการใช้ความรุนแรงต่อสตรีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ระดับปัจเจก

บุคคล กับระดับสังคม   

 (1) ระดับปัจเจกบุคคล เป็นความเสียหายที่เกิดกับตัวผู้หญิงเอง ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของเหตุการณ์ อาทิ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น บาดแผล

จากการถูกท าร้าย ความพิการบางส่วน การติดสารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การตกเลือดและแท้ง 

เป็นต้น หรือผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ เช่น การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง วิตกกังวล ซึมเศร้า หวาดกลัว 

เครียด เก็บกด ลงโทษตัวเอง ย้ าคิดย้ าท า เป็นต้น  

 (2) ระดับสังคม เปน็ความเสียหายที่ขยายผลสู่สมาชิกในครอบครัวและสังคมโดยรวม (ทิชา ณ 

นคร, 2547)3 ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมและบุคลากรของชาติขาดคุณภาพ ขณะที่ผลกระทบดา้น

เศรษฐกิจคือ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

ผลผลติลดลงอันเป็นเหตุท าให้รายไดล้ดลงดว้ย (ส านักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562)4  

 แนวทางในการบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อสตรีประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม

โดยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชายเพื่อให้เข้าใจถึงรากของปัญหา การปรับปรุงหนงัสือเรียน การ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันให้มากข้ึน เพื่อการสร้าง

                                                           
3 เพิ่งอ้าง 

4 ส านักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ยุติความรุนแรงในครอบครัว. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาก 

http://www.surat.ago.go.th/index.php/2013-07-04-08-49-44/2013-07-07-16-36-07/16-uncategorise/34-2013-09-04-07-44-49 
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ครอบครัวที่เข้มแข็ง การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว การรณรงค์ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สังคม

เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาความรนุแรงต่อสตรี (ส านักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2562)5 

สอดคล้องกับทรรศนะของหทัยรัตน์ มาประณตี (2554)6 ที่มองว่า การแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อผู้หญิง

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยต้องปรับเปลีย่น

ทัศนคติของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตวัผู้หญิงเองต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเร่ืองความ

รุนแรง ไม่โทษวา่เปน็ความผดิของผู้หญิงเอง ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการท าร้ายผู้หญิง และการเป็นส่วนหนึง่

ในการเผยแพร่และให้ข้อมูลเรื่องความรุนแรงต่อสตรี จะเห็นไดว้่าการรณรงค์เพื่อความรู้และความเข้าใจเป็น

แนวทางส าคัญในการยุติความรนุแรงต่อผู้หญิง  

 

2.2 กำรรณรงค์ 

 การรณรงค์คือรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้ เปลี่ยนความคิด 

ทัศนคติและการปฏิบัติ โดยอาศัยสื่อและกลวิธีตา่งๆ Paiseley (อ้างถึงในฐิติพร แก้ววิมล, 2559)7 นิยาม

ความหมายของการรณรงค์โดยเน้นที่จุดประสงค์และกระบวนการรณรงค์ อันหมายถึงแนวทางในการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ขณะที่ณรงค์ สมพงษ์ (2535)8 อธิบายวา่ การ

รณรงค์คือ การด าเนินการสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การยอมรับวิธี

ปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง ในทรรศนะของนรินทช์ยั 

                                                           
5 เพิ่งอ้าง 

6 หทัยรัตน์ มาประณีต (2554). การศึกษาทัศนคติด้านความรุนแรงต่อสตรีของสตรีในชุมชนเมือง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์. 3 (6). น.162 - 177 

7 ฐิติพร แก้ววิมล (2559). การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ในโครงการ "อย่าให้ใครว่าไทย". การค้นคว้าอิสระ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จาก 

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5707010186_5054_3852.pdf 

8 ณรงค์ สมพงษ์. (2535), สื่อเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
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พัฒนพงศา (2542)9 การรณรงค์คือวิธีการใช้สื่อหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานพอสมควร โดยมีแผน

อย่างรัดกุม เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย   

 เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว (2551)10 อธิบายว่า ปัจจัยส าคัญของการรณรงค์ประกอบด้วย 

 (1) ผู้ส่งสาร (Sender) หมายถึง ผู้ที่ด าเนนิงานรณรงค์ ส่วนใหญ่คือผู้ที่ท างานเพื่อส่วนรวม 

อาทิเช่น พรรคการเมือง รัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน  

 (2) ผู้รับสาร (Receiver) โดยทั่วไปหมายถึงสาธารณะชน หรือมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่

เฉพาะเจาะจง 

 (3)  เนื้อหา (Message) สิ่งส าคัญอยู่ที่ความหมาย ที่มุ่งสง่ไปยังผู้รบัสาร โดยต้องค านึงถึงการ

ตีความความหมาย  

 ขณะที่หริสุดา ปัณฑวนนัท์ (2544)11 น าเสนอว่า การรณรงค์มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการคือ  

 (1) จุดประสงคท์ี่แน่นอนและชัดเจน เพื่อสร้างอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล โดยหน่วยงานหรือ

องค์กรที่ท าการรณรงค์ต้องลงทนุแรงงานคน สตปิัญญา ทรพัย์สินในการวางแผน จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสาร

ประเด็นส าคัญของหน่วยงานหรือองค์กรของตนไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือสังคมส่วนรวม ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิดผล

ตอบกลับหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานต้องการ 

 (2)  กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ท าให้เห็นว่าการรณรงค์ไม่ใช่การสื่อสารระหว่างคนสองคนหรือ

คนกลุ่มน้อย ผู้รณรงค์ต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีจ านวนเท่าใด โดย

กลุ่มเป้าหมายอาจเปน็ไดต้ั้งแตพ่นักงานในบริษทัไปจนถึงประชาชนทั้งประเทศ 

                                                           
9 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2542). การสื่อสาร-รณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ เน้นการเจาะจงกลุ่มและมีส่วนร่วม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: รั้ว

เขียว 

10 เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว (2551). การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกสาธารณะของประชาชนผ่านองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหา

ก าไร. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

11 หริสุดา ปัณฑวนันท์ (2544). การสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ “เมาไม่ขับ”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 (3)  ระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แนน่อน เร่ิมต้นตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินผล 

บางครั้งการรณรงค์สามารถก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิน้สุดได้ แต่บางคราวการรณรงค์ก็มีลักษณะที่ต่อเนื่อง

ยาวนาน 

 (4)  กิจกรรมการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมการและวางแผนอย่างเปน็ระบบ 

 ส าหรับวนิดา  วนิิจจะกูล (2552)12 เพิ่มเติมว่า องค์ประกอบในการรณรงค์มี  6 ประการคือ   

 (1)  เป้าหมาย คือสภาพทีน่ักรณรงค์อยากให้เกิดขึ้น หลังจากด าเนินโครงการรณรงค์ หรือ

หลังจากโครงการรณรงค์สิ้นสุด แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ เป้าหมายระดบับุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ

ตื่นตัวต่อสภาพปัญหา การปรบัเปลี่ยนทัศนคติในทางที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึง

ประสงค ์ การสร้างส านึกหรือความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเป้าหมาย และเปา้หมายระดบัโครงสร้าง โดย

นอกจากเป้าหมายระดบับุคคลแล้ว การรณรงค์อาจมีเป้าหมายไปถึงการผลักดนัในเชิงโครงสร้างของระบบ

สังคม 

 (2)  กลุ่มเป้าหมาย หมายถึงกลุ่มผู้รับสารที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ 

 (3)  ข้อมูล/ประเด็นในการรณรงค ์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการรณรงค์ สามารถ

แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ข้อมูลระดับพื้นฐาน ข้อมูลเชิงปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึก  

 (4)  ช่องทางการสื่อสาร เป็นได้ทั้งสื่อกระแสหลักและช่องทางการสื่อสารแบบอ่ืนๆ เช่น สื่อ

บุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม การจัดเวที เป็นตน้ โดยต้องค านึงถึงประเภทของสื่อ รูปแบบการน าเสนอ

ข้อมูล บุคคลที่ท าหนา้ทีส่ื่อสารผ่านสื่อ จังหวะเวลา และมุมมองของสาธารณชนในช่วงเวลาดังกล่าว 

 (5)  กลยุทธ์การสื่อสารทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ 

 (6)  การวิจัย เป็นเร่ืองที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากผลการวิจัยจะช่วยให้ทราบข้อมูลที่จ าเป็น 

เช่น พืน้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน ทั้งวธิีคิดและพฤติกรรม สถานการณ์และประเด็นปัญหา ซึ่งจะเปน็

ข้อมูลมาประกอบการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงกลุ่มเปา้หมาย ตลอดจนการคัดเลือกประเภทและ

รูปแบบของสื่อและรายการที่จะใช้ในการรณรงค์ เป็นต้น 

                                                           
12 วนิดา วินิจจะกูล. (2552). แนวคิดและเครื่องมือที่ควรรู้เพื่อการ “ สื่อสารสาธารณะ ” และกรณีศึกษารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. สืบค้นจาก 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:2010-06-29-10-47-04&catid=123:11&Itemid=32. 
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 ดังนั้น การรณรงค์ทางสังคมจึงเป็นความพยายามในการสื่อสารแนวคิดและการปฏบิัติผา่นสื่อต่างๆ 

ด้วยเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทัศนคติ หรือการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมหรือกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง (Lofgren, Lumley, และ O'Boyle, 2008)13 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การรณรงค์

ให้ยุติพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ อาทิเช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ปัญหามลพิษ หรือ

ภาวะโลกร้อน กับการรณรงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย  เมาไม่ขับ เพื่อ

ประโยชน์สว่นตัวและเพื่อสังคมโดยรวม (Andrews, 2008)14 

 

2.3 โครงกำรรณรงค์ทำงสังคมที่เกีย่วข้อง  

 ในหัวข้อนี้เป็นการส ารวจและศกึษาวัตถุประสงค์ ประเด็น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโครงการ

รณรงค์ทางสังคมในประเทศต่าง ๆ โดยจัดแบ่งเปน็ 2 ประเภทคือ โครงการรณรงค์ทางสังคมที่ไม่เก่ียวข้อง

กับประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และโครงการรณรงค์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับประเด็นการยุติความ

รุนแรงต่อผู้หญิง 

2.3.1 โครงการรณรงค์ทางสังคมที่ไมเ่กี่ยวข้องกับประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 

  ในปีค.ศ. 2003 องค์กร ANAR FOUNDATION ได้ริเริ่มแคมเปญ 'Hotline 116 111' โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนส าหรับรับแจ้งเหตุทารุณกรรมและท าร้ายเด็ก 

โดยเจาะจงเป้าหมายซึง่เป็นเด็กและเยาวชน แคมเปญดังกลา่วอาศัยเทคนิคการพิมพ์แบบ Lenticular  ท า

ให้ผู้ชมเห็นภาพที่แตกต่างกนัจากคนละมุมมอง โดยถ้ามองจากระดับความสงูของผู้ใหญ่ จะเห็นเป็นภาพ

เด็กชายหน้าตาปกติดูดี เหมือนเป็นโฆษณารณรงค์เพื่อสังคมทั่วๆ ไป แต่ถา้มองจากระดบัความสูงของเด็ก

ประมาณ 10  ขวบ จะมองเห็นภาพเด็กชายคนเดียวกนัแต่หน้าตาบอบช้ าจากการถูกทุบตี พร้อมกับข้อความ

บาง ๆ วา่ “ถ้าหนูถูกท าร้าย ให้โทร 116 111 เราช่วยหนูได้ แน่นอน”  

                                                           
13 Lofgren, G., Lumley, T., & O'Boyle, A. (2008). Social campaigning: A guide for donors and funders. Critical Masses. สืบค้นจาก   

https://www.thinknpc.org/wp-content/uploads/2018/07/Critical_masses.pdf 

14 Andrews, M. (2008). Social Campaigns: Art of Visual Persuasion: Its psychology, its semiotics, its rhetoric. Master Thesis. สืบค้นจาก 

http://www.mahku.nl/download/m_andrews_socialcampaigns.pdf 
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ภาพที่ 1 โฆษณาโครงการสายด่วน 116 111 ขององค์กร ANAR FOUNDATION 
ที่มา: https://www.creativemove.com/feature/anar-foundation-only-for-children/ 

 

  ‘Book Forest Berlin’ เป็นโครงการที่เร่ิมขึ้นในปี 2006 ที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ควบคู่กับการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนให้เห็นการ

แปลงสภาพจากป่ากลายเปน็ไม ้และจากไม้กลายเปน็กระดาษ โครงการดังกล่าวน าท่อนไม้ทีต่ายตาม

ธรรมชาติมาเจาะเป็นช่องเพื่อติดตั้งกล่องไม้ส าหรับเก็บหนังสือประเทศต่างๆ ตัง้แต่หนังสือนิยายยอดนิยมไป

จนถึงหนังสือประวัติศาสตร์ รวมทั้งหนังสือส าหรับเด็กๆ 

 

ภาพที่ 2 โครงการ Book Forest Berlin ที่ประเทศเยอรมนี 
ที่มา: https://inhabitat.com/book-forest-fallen-tree-trunks-transformed-into-a-free-book-exchange-

in-berlin/ 
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  ในปีค.ศ. 2014 Hollie Belton ผู้ก ากับศิลป์วัย 24 ปี ได้ริเริ่มโครงการ  ‘Books On 

The Underground’ ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนรักการอ่าน ด้วย

หลักการง่ายๆ คือ Take, Read and Share โดยผู้คนสามารถหยิบหนังสือที่วางไว้ในสถานีรถไฟใต้ดิน

กลับไปอ่านทีบ่้านและน ามาคืนเมื่ออ่านจบเพื่อแบ่งปนัให้ผู้อื่นไดอ่้านต่อ 

 

ภาพที่ 3 โครงการ Books On The Underground ที่ประเทศอังกฤษ 
ที่มา: http://booksontheunderground.co.uk/ 

  ใน ปี ค .ศ . 2 015  โค รงก า ร  ‘Weapon of Mass Instruction’ ได้ ริ เริ่ ม ขึ้ น ที่ ก รุ ง

บัวโนสไอเรสเมืองหลวงของประเทศอาเจนตินา โดยเป็นผลงานศิลปะเคลื่อนที่ของ Raul Lemesoff  ที่น า

รถถังเก่าของกองทัพยี่ห้อ Ford รุ่น Falcon ปี 1979 มาดัดแปลงเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อแจกจ่ายหนังสือ

ให้แก่คนในเมืองแบบฟรีๆ  ถือเป็นงานศิลป์ที่รวมความเป็นเอกลักษณ์ ขบถ ความกล้าหาญเข้าไว้ด้วยกัน 

และขยายขอบเขตของการสื่อสารของงานศิลป์ออกไปมากกว่าแค่ภายในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์หรือห้องสมุด 

 

ภาพที่ 4 โครงการ Weapon of Mass Instruction ที่ประเทศอาเจนตินา 
ที่มา: https://www.boredpanda.com/free-book-tank-library-weapon-of-mass-instruction-raul-

lemesoff/ 
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  และในปี 2015 มีอีกหนึ่งโปรเจคต์ศิลปะที่มุง่หวังตั้งใจจะเหลือคนไร้บา้น Hope Bag for 

Homeless ได้เร่ิมต้นเกิดขึ้นจากความคิดและหยาดเหงื่อการลงแรงของ เอิร์ธ-ฐิตาภา ทนิราช ตั้งแต่ครั้งที่

เธอยังเรียนอยู่ที่คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไร้บ้านบริเวณสนามหลวงที่อยู่

ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย ไดท้ าความรู้จักและได้รบัรู้ถึงปัญหา ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของคนเหล่านี้ จงึได้มี

โปรเจคต์นี้เกิดขึ้นเป็นกระเปา๋ทีค่นไร้บา้นสามารถสะพายไปไหนมาไหนได้จริง เปน็บา้นพกพาที่ท าจากวัสดุ

น้ าหนักเบาอยา่งไวนิล ซึง่ผู้ออกแบบและลงมือผลติด้วยตัวเอง ก่อนจะน าไปแจกให้คนไรบ้้านทัง้ในกรุงเทพฯ 

และต่างจังหวัด เมื่อคลี่ออก กระเป๋าใบนี้จะกลายเปน็เหมือนเตียงนอนท าจากแผน่ไวนิลและปา้ยโฆษณาเก่า 

ที่สะอาด แข็งแรง น้ าหนักเบา พกพาไปที่ต่างๆ ได้ งานชิน้นี้ท าให้เห็นได้ว่าศิลปะไม่จ าเป็นต้องไร้ฟังก์ชัน 

หรืออยู่แค่ตามแกลเลอรี่เท่านั้น ศิลปะสามารถน ามาแก้ไขปัญหาสังคมได้  

 

ภาพที่ 5 โครงการ Hope Bag for Homeless ที่ประเทศไทย 
ที่มา: https://www.facebook.com/hope-bag-for-homeless-684941194985699/ 

          Alex Schulze และ Andrew Cooper สองนกัเล่นกระดานโต้คลื่น ก่อตั้งองค์กร 

‘4OCEAN’ ขึ้นในปีค.ศ. 2017 ที่ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึง

ปัญหาขยะทะเลและร่วมมือร่วมใจกันช่วยเก็บขยะ โดยใชว้ิธีระดมทุนจากการจ าหน่ายก าไลข้อมือ 4OCEAN 

ที่ท าจากขวดแก้วและขวดน้ ารีไซเคิล โดย 4OCEAN สามารถเก็บขยะในทะเลและชายหาดได้มากกว่า 

250,000 ปอนด์หรือ 113,400 กิโลกรัม อีกทั้งยังช่วยรณรงค์การเก็บขยะทะเลไปแล้ว 16 ประเทศทั่วโลก 

https://www.facebook.com/Hope-Bag-for-Homeless-684941194985699/
https://www.facebook.com/Hope-Bag-for-Homeless-684941194985699/
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ภาพที่ 6 โครงการ 4OCEAN ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: https://www.creativecitizen.com/4ocean/ 

2.3.2 โครงการรณรงค์ทางสังคมที่เกีย่วข้องกับประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 

  โครงการ Say NO to Violence Against Women เร่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค.ศ. 

2007 โดยกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (United Nations Development Fund for 

Women)  เร่ิมแรกได้เปิดให้ประชาชนลงชื่อทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเรียกร้องให้ประชาคมโลกตระหนักถึง

ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ส าหรับประเทศไทย ได้ด าเนนิโครงการรณรงค์ ‘หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง’ โดยได้รับพระกรุณาธคิุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรี

ของ UNIFEM โดยสื่อที่ใช้ในการรณรงค์คือ นกหวีด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยุติความรุนแรงตอ่ผู้หญิง ไขว้

เป็นรูปหัวใจ แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของการร่วมมือเพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง ขณะที่สชีมพูแทน

ความเป็นผู้หญิง ส่วนสีเหลืองสม้แทน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

 

ภาพที่ 7 สัญลักษณโ์ครงการหนึ่งเสียงหยุดความรนุแรงต่อผู้หญิง 
ที่มา: https://sdtc.go.th/paper/200 
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  ใ น ปี ค .ศ .  2013 นิ ต ย ส า ร  Marie Claire ไ ด้ ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ 

#WomenAgainstAbuse เพื่อสร้างความตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงไม่ใช่เร่ืองปกติที่จะยอมรับ

ได้ โครงการดังกล่าวเน้นเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยตรง โดยได้ชักจูงให้ผู้ที่สนใจร่วมกันท าสัญลักษณ์บาดแผล

ร่ อ ง รอ ย ฟ ก ช้ า ใต้ ต า   ถ่ า ย รู ป  แ ล ะ อั พ โห ล ด ผ่ า น ท า งสื่ อ สั ง ค ม  พ ร้ อ ม ติ ด แ ท็ ก ใต้ ภ า พ 

#WomenAgainstAbuse  เนื่องในวันต่อต้านและยุติการใช้ความรุนแรงในสตรี (Stop Violence Against 

Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี  

 

ภาพที่ 8 การรณรงค์ในโครงการ #WomenAgainstAbuse 
ที่มา: https://www.brandbuffet.in.th/2013/11/women-against-abuse-marie-claire/ 

  แคมเปญนี้อาศัยช่วงของการเชค็ระบบเสียงรอบทิศทาง (soundcheck) ก่อนการฉาย

ภาพยนตร์ มาใช้ในการรณรงค ์ โดยเปลี่ยนเสียงที่เปดิรอบทิศทางตามปกติให้กลายเปน็เสียงที่เกิดจากความ

รุนแรง เพื่อสื่อให้เห็นว่าแท้ที่จรงิแล้วความรุนแรงตา่งๆ นั้นอยู่ใกล้ตัวเราแค่เอ้ือมมือ แม้เราจะมองไม่เห็น แต่

เราสามารถสังเกตไดด้้วยเสียง ในปีเดียวกันนี ้ ทีป่ระเทศญี่ปุน่ กลุ่มร้านอาหาร ผบั บาร์ Yaocho Bar 

Group ได้ออกแคมเปญ ‘Violent Coasters’ เพื่อรณรงค์ต่อต้านความรนุแรงในครอบครัวจากการดื่มที่มาก

เกินไปของผู้ชาย โดยใช้จานรองแก้วที่มีรูปหน้าผู้หญิง และใบหน้าของเธอจะมีรอบพกช้ าทนัทีที่มีการยกแก้ว

เครื่องดื่มออก พร้อมกับข้อความว่า “Don’t let excessing drinking end in domestic violence” (อย่า

ดื่มมากเพื่อหยุดความรุนแรงในครอบครัว) เพื่อเป็นการเตือนสติกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายว่าอย่าดื่มหนักจน

ขาดสต ิ
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ภาพที่ 9 โครงการรณรงค์ The Anti-Abuse Soundcheck 
ที่มา: https://admanawards.com/oldsite/portfolio/the-anti-abuse-soundcheck-8/ 

 

ภาพที่ 10 แคมเปญการรณรงค์ Violent Coasters ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ที่มา: http://www.adeevee.com/2015/05/yaocho-bar-group-the-violent-coasters-print/ 

  ปี 2016 มูลนิธิ Kering ได้ริเริ่มโครงการ ‘White Ribbon’ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้

ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดย Stella McCartney คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ Kering ได้ออกแบบเข็ม

กลัดติดเสื้อรูปริบบิน้สีขาว เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของการรณรงคเ์คลื่อนไหว ในปีดังกล่าว มีการแจกจ่ายเข็ม

กลัดริบบิ้นสีขาวให้กับห้างร้านกว่า 800 แห่ง ใน 51 ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ Gucci, Alexander 

McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, McQ, Boucheron, Qeelin, Pomellato และ 

Dodo พร้อมกันนี้ มูลนิธิ Kering ยังไดผ้ลักดันแคมเปญ #BeHerVoice เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา

ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยได้เน้นบทบาทของผู้ชายในการยุตปิัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยแคมเปญนี้

สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกจ านวนมากกว่า 1.1 พันลา้น  ในปีเดียวกันบริษัท ROAR For Good ได้ผลติ
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ต้นแบบเครื่องประดบัเพื่อต่อต้านการข่มขืนขึ้น โดยสามารถสวมใส่เป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ห้อยกระเป๋า

หรือเข็มขัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณเตือน ส่งข้อความขอ

ความช่วยเหลือ พร้อมแสดงสถานที่อยู่ของผู้สวมใส ่ หากผู้หญิงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ฉุกเฉิน โดยนักออกแบบได้แนวคิดมาจากเหยื่อรายหนึ่งที่ถูกข่มขืน 

 

ภาพที่ 11 โครงการ White Ribbon โดย  Stella McCartney 
ที่มา: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/gallery/stella-mccartney-kering-fight-violence-

against-women-10274609/ 

 

ภาพที่ 12 ต้นแบบเครื่องประดบัเพื่อต่อต้านการข่มขืนของบรษิัท ROAR For Good 
ที่มา: https://www.refinery29.com/en-gb/rape-tech-jewellery-violence-against-women 

  ปี ค.ศ. 2017  มลูนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกบั J. Walter Thompson (JWT) กรุงเทพฯ ได้

ด าเนินโครงการรณรงค์ ‘บ้าน…ไมใ่ชเ่วทมีวย’ โดยได้แนวคดิมาจากประสบการณ์ของเหยื่อที่ถกูสามีหรือผู้ชายใน

บ้านท าร้ายร่างกาย เป็นการสือ่สารถึงกลุม่เปา้หมายที่เป็นผู้ชายโดยตรง ด้วยการรณรงค์ผา่นกีฬามวยที่ผู้
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ชายไทยช่ืนชอบ กบักลยทุธ์ Hijack ที่แทรกเนือ้หาเข้าไปมีสว่นร่วมกบัเหตกุารณ์จริง โดยได้ใช้พืน้ที่จริงของเวที

มวยอ้อมน้อย ในช่วงพกัการแขง่ขนั ผู้รณรงค์ได้เปลีย่นตวั Ring Girl หรือสาวงามทีถื่อปา้ยคัน่ยกการแขง่ขนัเป็น

ผู้หญิงที่ร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช า้ ร่องรอยการถกูท าร้าย โดยเธอได้เดินออกมาพร้อมชปูา้ยบอกเลขยก และ

พลกิกลบัมาเป็นข้อความรณรงค์ของโครงการบ้าน… ไมใ่ชเ่วทีมวย และ #ผู้ชายไมท่ าร้ายผู้หญิง   

 

ภาพที่ 13 โครงการรณรงค์ บ้าน…ไม่ใช่เวทีมวย 
ที่มา: https://www.thumbsup.in.th/jwt-campaign-house-is-not-boxing-game 

         “วนันัน้สวมชดุอะไร” คือค าถามที่ผู้ถกูลว่งละเมิดทางเพศได้ยินเสมอ นยัยะของการถามสะท้อน

วา่เหยื่อควรถกูประณามและต้องรับผิดชอบกบัเร่ืองทีเ่กิดขึน้โดยปริยาย ท าให้เกิดการตัง้ค าถามวา่”แตง่ตวัโป๊ท า

ให้ถกูขม่ขืน เป็นความจริงหรือความเช่ือ” เป็นที่มาของการจัดนทิรรศการที่ชื่อว่า “วันนัน้เธอสวมชุดอะไร” ซึ่ง

จัดแสดงที่มหาวทิยาลัยแคนซัส สหรัฐฯ ในปี 2017 น าโดยผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาและการป้องกันการ

ล่วงละเมิดทางเพศ เจน บรอคแมน และ ดร.แมรี ไวแอนด์ –ไฮเบิร์ต เป็นการแสดงเสือ้ผ้าชุดทีเ่หยื่อสวมวนัท่ี

ถกูท าร้ายร่างกาย และถกูลว่งละเมิดทางเพศทีมาจากเร่ืองเลา่  40  เร่ือง  และจดัแสดงเสือ้ผ้าทัง้หมด 18 ชดุ  

“การท่ีผู้คนเดินเข้ามาแล้วพบเสือ้ผ้าที่สวมในวนัท่ีผู้ตกเป็นเหยื่อวา่ ล้วนเป็นเสือ้ผ้าชดุล าลอง ธรรมดาๆ มนัท าให้

ความเช่ือเร่ืองทีเ่คยพดูกนัวา่ การแตง่ตวัโป๊มีผลให้ถกูลวนลามและถกูขม่ขืนนัน้หายไปเองโดยไมต้่องมีใครมา

บอก นิทรรศการนีย้งัท าให้ผู้ชมตระหนกัวา่ใครๆ ก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ การอา่นเร่ืองเลา่สัน้ๆ ทีบ่นัทกึจาก

ปากค าของผู้ที่เป็นเหยื่อ ท าให้ได้ทบทวนถึงความเช่ือของตวัเองและตระหนกัเข้าใจถึงภาวะอารมณ์ของผู้ที่เป็น

เหยื่อวา่รู้สกึเจ็บปวดเช่นไร เพื่อชว่ยกนัรณรงค์ สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องในเร่ืองการลว่งละเมิดและการใช้ความ

รุนแรงทางเพศ 
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“วนันัน้เธอสวมชดุอะไร” ชดุใสรั่บลมร้อน หลายเดือนตอ่มา แมม่ายืนบน่ท่ีหน้าตู้เสือ้ผ้าของฉนั แล้วถามวา่ ท าไม

ถึงไมย่อมใสช่ดุพวกนีอ้กี ตอนนัน้ฉนัหกขวบ 

 

 

ภาพที่ 14 นิทรรศการ วันนัน้เธอสวมชุดอะไร ที่มหาวทิยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: https://www.thumbsup.in.th/jwt-campaign-house-is-not-boxing-game 

       ในปีเดียวกนันี ้Gina Raphaela ศิลปินหญิงได้ออกแบบและผลติเคร่ืองประดบัสไตล์วินเทจจาก

กระสนุปืนท่ีใช้แล้วแทนสญัลกัษณ์ของความรุนแรง กระสนุแตล่ะนดัจะถกูประทบัด้วยข้อความตา่ง ๆ เช่น 'No 

More' (ไมอ่ีกตอ่ไปแล้ว) เพื่อแสดงจดุยืนตอ่ต้านความรุนแรง รวมทัง้เรียกร้องสนัติภาพ การไมกี่ดกนั และความ

เทา่เทยีม โดย 20% ของรายได้จากการจ าหนา่ยเคร่ืองประดบัชดุนีจ้ะน าไปบริจาคให้กบัหนว่ยงานท่ีท างานเพื่อ

สร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน 

 



 40 
 

 

 

ภาพที่ 15 ผลงานการออกแบบเครื่องประดับของ Gina Raphaela 
ที่มา: https://www.teenvogue.com/story/gina-raphaela-jewelry-violence-women-bullets 

  ปี ค.ศ. 2018 โครงการ  #MenForChange  #เราไม่ท าร้ายผู้หญิง  #ร่วมสร้างสังคมที่

ปลอดภัยส าหรับผู้หญิง ริเริ่มขึ้นโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี

เครือข่าย กิจกรรมการรณรงค์ประกอบด้วยการขับเคลื่อนงานวิชาการ การท างานในพื้นที่น าร่องเพื่อสร้าง

ระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนกระบวนการสื่อสารสาธารณะ

ร่วมกันหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อปรับทัศนคติของสังคมต่อการ “ไม่เพิกเฉย” ต่อความ

รุนแรง หรือมองว่าความรุนแรง “เป็น เรื่องของคนอ่ืน”  นอกจากนั้นแล้ว ยังมี โครงการรณรงค์ 

#HEARMETOO  (#มีอะไรจะบอก)  เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Women) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้หญิงไทยกล้าที่จะบอกเล่าประสบการณ์

การประสบความรุนแรงในอดีต หรือการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นการต่อยอดจากแคมเปญ 

#MeToo ที่แพร่หลายไปทั่วโลก  โดยกิจกรรมของโครงการ #HEARMETOO ประกอบด้วยการรณรงค์ทา

ลิปสติกสีส้ม เผยแพร่ในสื่อสังคมพร้อมติดแฮชแท็ก #HEARMETOO #มีอะไรจะบอก เพื่อเป็นสัญลักษณ์

ของความกล้าที่จะพูดและบอกเล่าประสบการณ์ของตน สะท้อนการก้าวผ่านเร่ืองเลวร้ายในอดีต การพาดหัว

ข่าวแนวใหม่ เป็นการเปลี่ยนหัวข้อข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงในเชิงลบให้กลายเป็นหัวข้อ

ข่าวใหม่ในเชิงบวก เพื่อปรับทัศนคติของสังคม ที่มองผู้หญิงว่าเป็น “เหยื่อ” ให้กลายเป็น “ฮีโร่” ที่กล้าหาญ 

พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมและความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคม การสร้างสถานการณ์

จ าลองความรุนแรงขึ้นในรูปแบบออนไลน์ 360 องศา ผ่านเว็บไซต์ของแคมเปญ โดยมีภาพเคลื่อนไหวและ

เร่ืองราวประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง และการน าเสนอภาพยนตร์สั้นออนไลน์ ที่ถ่ายทอด

ผ่านมุมมองของผู้หญิงที่เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ในปีเดียวกันนี้ ยังมีนิทรรศการ ‘พลังสังคมหยุดคุกคาม

ทางเพศ’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #DontTellMeHowToDress จัดขึ้นโดยซินดี้ สิรินยา บิชอฟ ต่อ
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ยอดจากกระแส #MeToo มีจุดมุ่งหมายเพื่อลบล้างมายาคติที่ว่า ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายล่อแหลม 

หรือการน าตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้ถึงการที่ผู้กระท าผิดไม่ได้รับโทษอย่าง

เหมาะสมต่อการกระท าของตนเอง และเพื่อให้สังคมหันกลับมาตั้งค าถามกับผู้กระท าผิดมากกว่าพฤติกรรม

ของผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียว 

 

ภาพที่ 16 แคมเปญการรณรงค์ในโครงการ  #HEARMETOO 
ที่มา: https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1251002 

 

ภาพที่ 17 โครงการรณรงค์ #DontTellMeHowToDress 
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-48771048 

2.3.3 สรุปและอภิปรายการทบทวนวรรณกรรม 

  จากการศึกษาพบวา่ มีโครงการรณรงค์ทางสงัคมเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

ครอบคลุมทั้งประเด็นที่เก่ียวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญงิและไม่เก่ียวข้องกับประเดน็การยุติความ

รุนแรงต่อผู้หญิง โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เหล่านี้ มวีัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และสื่อการรณรงค์ที่แตกต่าง

หลากหลาย โครงการทีน่่าสนใจมากๆเช่น Hope Bag for Homeless เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่างาน

ศิลปะสามารถชว่ยเหลือสังคมได้และไดผ้ลเปน็รูปธรรม และผลงานของ Gina Raphaela ที่ได้ออกแบบและ
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ผลิตเครื่องประดับจากกระสุนปนื เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง การเรียกร้องสันติภาพ และความเท่า

เทียม โดยได้น ากระสนุปนืจริง อันเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง มาบิดเบือนลดทอนความหมายของความ

รุนแรงให้หมดสิ้นไป ด้วยการน าผงดินปืนออก ท าให้กระสุนปืนปลอดภัย เปน็การท าลายอัตลักษณ์และ

หน้าที่ของกระสุนปืน แล้ว เปลี่ยนหนา้ที่และการใช้งานใหม่ โดยศิลปนิสามารถน าพาเครื่องประดับชิ้นนี้ติด

ตัวไปได้ทุกที่เพื่อสื่อสารและบอกเล่าเร่ืองราวให้กับผู้คนรอบตัวบ่งบอกว่าการเราท าชิน้งานให้เป็น 

Conversation piece ตัวชิ้นงานสามารถบอกเล่าเร่ืองราวด้วยตัวเอง ผ่านผู้สวมใสไ่ด้ เป็นจุดเร่ิมต้นบท

สนทนาในการเข้าใจและรับรู้ปญัหามากข้ึน 

 ส าหรับโครงการรณรงค์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับประเด็นเร่ืองการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง จาก

การศึกษาพบวา่ จัดขึ้นอยา่งต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  สวนทางกับ

สถานการณ์ความเป็นจริง โดยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ประมาณ 1ใน 3 หรือ 35% 

ของผู้หญิงทั่วโลก เคยถูกกระท าความรุนแรงทางเพศหรือทางร่างกาย เฉพาะประเทศไทย มีผูห้ญิงถูกละเมิด

ทางเพศ ถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่า 7 คน และมีตัวเลขของผู้หญิงที่เข้ารับ

การบ าบดัรักษา และแจง้ความร้องทุกข์ สูงถึงปีละ 30,000 คน จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

และกลยุทธ์ของโครงการตา่ง ๆ พบวา่ ยังมปีระสทิธิภาพไม่มากพอ เป็นไปอย่างผิวเผนิ และเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการผลิตซ้ า  ยกตัวอย่าง โครงการรณรงค ์ บ้าน...ไม่ใช่เวทีมวย ซึ่งน าแนวคิดมาจาก

ประสบการณ์ของเหยื่อที่ถูกสามี คนใกล้ชิดหรือคนรักท าร้ายร่างกาย เปน็การตอกย้ าถึงความรุนแรง แม้

โครงการดังกล่าวจะได้รบัการตอบรับจากสังคมในวงกว้าง แตก่็ไม่ได้ท าให้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงลดลง   

ยกตัวอย่างโครงการที่จัดนิทรรศการที่น่าสนใจ “วนันัน้สวมชดุอะไร” คือการตัง้ค าถามทีย้่อนแย้งเพื่อให้คนเข้า

มาร่วมงานนิทรรศการมาหาค าตอบ  โดยสะเทือนใจผู้เข้าชมนิทรรศการและตั้งค าถามกลับไปสูส่ังคมเป็น

จ านวนมาก ในสว่นตัวของผู้ออกแบบเองจึงพยายามหาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแตล่ะวรรณกรรม

ที่ทบทวนมาเพื่อมาใช้กบังานออกแบบของข้าพเจ้า เป็นการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพ และยุติความรุนแรงต่อ

ผู้หญิงโดยการสรา้งการตระหนกัรู้ถึงปัญหาผ่านชิน้งานเคร่ืองประดับ  

 

 

 

 



 43 
 

 

2.4 กำรลงพื้นที่สัมภำษณ์และเก็บข้อมูล 

 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ บุคคล 3 กลุ่ม 

2.4.1 ผู้หญิงทีโ่ดนกระท าความรุนแรง (Victim)  

โดยประเด็นค าถามจะเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนและไม่กา้วล่วงถงึเหตุการณ์ที่โดนกระท ายกเว้นผู้ถูกสัมภาษณ์

เล่าเองประเด็นค าถามจะเนน้ไปที่ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและทัศนคติต่อเหตุการณ์ 

รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลใดๆของผู้ให้สัมภาษณ์  

 2.4.2 ผู้ที่มีหรือไม่มีประสบการณ์การท างานด้านรณรงค์ แต่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงในสังคม(Media Influencer)  

โดยประเด็นค าถามจะเก่ียวข้องกับ ทัศนคติต่อปัญหาความรนุแรงต่อสตรี แบ่งปันประสบการณ์การรับรู้ต่อ

ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และในฐานะที่เปน็ผู้มีอิทธิพลทางสังคม สังคมไทยควรแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร  

2.4.3 ตัวกลางประสานงานระหว่างเหยื่อและกลไกลต่างๆในสังคม (Working groups)  

ประเด็นค าถามจะเก่ียวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในปจัจุบัน การรณรงค์ที่ผา่นมา ให้ช่วยแบ่งปนั

เร่ืองราวกรณีของเหยื่อต่างๆที่นา่สนใจ ปัญหาและอุปสรรคต่อการท างาน แรงบันดาลใจในการท างานนี ้

 สรุปและอภิปรายการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล  
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยเร่ิมจาก ติดต่อไปที่หน่วยงาน มูลนธิิส่งเสริมความเสมอภาค

ทางสงัคม เพื่อขอเข้าสัมภาษณ ์และขอค าชี้แนะแนวทางการรณรงค์ เพราะเป็นมูลนธิิที่ช่วยเหลือผู้หญิงและ

มีการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีตลอดทุกปีปีละหลายๆครั้ง ต่อจากนั้นคุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสงู 

ผู้อ านวยการมลูนิธไิด้อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ที่ โรงเรียนท าใจ โรงเรียนท าใจคือ

กระบวนการเยียวยาผู้หญิงที่โดนกระท าความรุนแรง โดนจะมรีุ่นพี่ที่เคยโดนกระท าความรนุแรงและปัจจบุัน

ได้ก้าวผา่นปัญหาตรงนั้นออกมาได้แล้วมาชว่ยเยียวยา เปน็ก าลังใจ หรือเล่าประสบการณ์ของตนว่าผ่านพ้น

มาได้ยังไง และขั้นตอนต่อไปตอ้งท าอะไรต่อ โดยพูดในมุมมองที่เป็นผู้เข้าใจปัญหาและไม่ซ้ าเติมรุ่นน้องเพิ่ง

ประสบปัญหาความรุนแรง ตอ่มาได้ติดต่อผู้ที่เปน็เหยื่อความรุนแรง จากมูลนิธิเอง ท าให้รู้ว่าคนที่เข้ามา

ปรึกษามีมากมาย หลายชว่งอายุ หลากหลายอาชีพ หลายฐานะ ท าให้ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์จากอาสาสมัครที่

สมัครใจตามหัวข้อข้างต้น ต่อมาก็เป็นกลุ่มสุดท้าย ผู้ที่มีหรือไม่มีประสบการณ์การท างานด้านรณรงค์ แต่มี

อิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม(Media Influencer) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมดส่วน

ใหญ่สรุปได้ว่า ปัญหาที่เป็นตน้เหตุของความรุนแรงนั้นอ้างวา่เปน็เพราะความรัก รักจึงตี รักจึงบังคับ รักจึง
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ท าร้าย และก็เพราะว่ารักอีกนัน้หละจึงทน รักจึงยอม รักจึงให้โอกาส แน่นอนวา่ถ้าเราไม่มสีิง่ที่อ้างว่าความ

รัก เราจะไม่ยอมแน่นอน เราจะไม่ยอมให้คนมาท าร้ายกระท าความรุนแรงกับเราซ้ าๆแน่นอน    

 

ภาพที่ 18 แผนด าเนินงานเก็บข้อมูล 
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บทที่ 3 

กำรด ำเนินงำนวิจัย 

 

3.1 แนวทำงกำรออกแบบ  

 การศึกษาวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และโครงการรณรงค์ทางสังคมทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

รวมถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และลงพื้นที่สัมภาษณ์และ

เก็บข้อมูล ผู้วิจัยไดส้รุปออกมาเป็นคีย์ในการออกแบบได้คือจุดเร่ิมต้นของความรุนแรงคือความรัก โดย

วัตถุประสงค์หลักในการออกแบบของข้าพเจ้าคือท าให้สาธารณชน ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ที่จะน าพาไปสู่การยุติความรนุแรงต่อผู้หญิงได้ เบื้องต้นผู้วิจัยไดอ้อกแบบมาเป็น 3 แนวทางดงันี้ 

3.1.1 #BEWEAROFMYSELF 

  ส่วนใหญ่แล้วละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มักน าเสนอฉากความรุนแรงในครอบครัวและ

การตบตีท ารา้ยร่างกายผู้หญิงในครอบครัวที่มีฐานะยากจน อยู่ในชุมชนแออัด โดยผู้กระท าความรุนแรงมัก

เป็นโจรผู้ร้าย มีหน้าตาท่าทางโหดร้ายดุดัน พัวพันกบัยาเสพตดิอบายมุข ส่วนเหยื่อความรุนแรงมักจะเป็น

ผู้หญิงชาวบ้าน ฐานะยากจนและไร้ทางออก ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่พบว่า เหตุความรุนแรงต่อผู้หญิง

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทีทุ่กเวลา และเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ทั้งผู้ที่มอีาชีพการงานดี มีฐานะมัน่คง มชีื่อเสียงโด่งดงั 

เช่น คดีการท าร้ายร่างกายรองนางสาวไทยปี พ.ศ. 2537 กรณีหมอวิสุทธิ์ สูตินรีแพทย์ระดบัศาสตราจารย์

ของโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่สังหารและช าแหละศพภรรยาของตัวเองในปีพ.ศ. 2544 ที่จุดเร่ิมต้นเริ่มมาจากอ้าง

ว่าความรักความหึงหวง  หรือเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกทีน่ักร้องชื่อดัง คริส บราวน์ ท า

ร้ายแฟนสาว รฮิานนา่  ซูเปอรส์ตาร์แห่งวงการฮอลิวูด้ในป ีค.ศ. 2009  ข้อเท็จจริงที่ว่าความรุนแรงสามารถ

เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทกุๆ คนและยงัท าซ้ าเดิมเพราะอ้างว่ายังรักอยู่จึงได้กลับมาท ารา้ยอีกซ้ าๆ ยัง

สอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เหยื่อควานรุนแรงรายหนึ่งเมือ่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 “การที่เอารองเท้ามาตบหน้า ซ้า้ๆ เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่บนัดาลโทสะ แต่เขาเห็นเราเหมือนสิ่งของ

ที่จะท้าอะไรก็ได้ คือเขาเลี้ยงแมวเขายังไม่เคยท้าร้ายแมวขนาดนี้เลย เขาไม่เคยท้าอะไรแบบนี้กบัคนอ่ืน 

แม้แต่คนที่เขาเกลียดที่สุด เขากย็ังสุภาพด้วยมาก” 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติความรนุแรงต่อผูห้ญิง ผู้วิจัยจึงออกแบบในแนวทาง 

#BEWEAROFMYSELF โดยเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่สามารถป้องกันและยบัยั้งไม่ให้ผู้สวมใส่ใช้

ความรุนแรงต่อร่างกาย วาจาและจิตใจต่อผู้อื่น โดยอ้างอิงมาจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุม
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ร่างกาย อาทิเช่น ตะกร้อครอบปากสนุัข กุญแจมือ หรือ ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ (ก าไล EM) เป็นต้น (ภาพที่ 16 

- 17) 

 

ภาพที่ 19 ผลงานประติมากรรมที่สามารถสวมใส่ไดโ้ดย Jennifer Crupi 
ที่มา: https://laughingsquid.com/wearable-sculptures-that-make-the-wearer-perform-a-

gesture/ 

 

ภาพที่ 20 ภาพอ้างอิงแนวทางการออกแบบ  #BEWEAROFSELF 
ที่มา: https://lippiercing.tk/bananas-made-of-titanium-with-internal-thread-and/ 



 47 
 

 

3.1.2 #LIVEWITHMEFOREVER 

  เมื่อปรากฏข่าวการท าร้ายร่างกายผู้หญิงตามสื่อสาธารณะ ผู้คนในสังคมมักตอบสนองด้วย

ปฏิกิริยาที่รุนแรงรวดเร็ว เช่น การกล่าวต าหนปิระณามผู้ก่อเหตุ แต่เมื่อเวลาผ่านพน้ล่วงเลยไปกระแสสังคม

ก็จะเบาบางและเลือนหายไปในที่สุด โดยไม่มีการติดตามคดคีวามคืบหน้าในการด าเนนิคด ี การลงโทษ

ผู้กระท าความผิด การหามาตรการเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในระยะยาว ทีส่ าคัญที่สดุคือ 

ผลกระทบและชะตากรรมของเหยื่อผู้ถูกกระท าความรุนแรง โดยการกระท าความรุนแรงนอกจากจะสร้าง

บาดแผลทางร่างกายแล้ว ยังกอ่ให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ กลายเป็นความทรงจ าอันเลวร้ายทีอ่ยู่ในใจเหยื่อ

ตลอดไป   ดังเชน่ที่เหยื่อรายหนึ่งที่ถูกสามีใช้น้ ามันราดแล้วจุดไฟเผา อันเนื่องมาจากความรักความหึงหวงให้

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงบาดแผลอันเกิดจากการกระท าความรุนแรงว่า "ตามตัวก็รู้สึก

ว่ามันไหม้หมด ตามตัวนี่ยน่ไปหมด หน้าย่นมาร่วมกัน"  

  ผู้วิจัยรู้สึกสนใจบาดแผลและรอยบนร่างกายของเหยื่อผู้ถูกกระท าความรุนแรง เนื่องจาก

สร้างความสะเทือนใจและสะทอ้นเร่ืองราวต่างๆ ได้มากมาย โดยในปีพ.ศ. 2556 นิตยสาร Marie Claire 

เคยมีโครงการรณรงค์ #WomenAgainstAbuse เพื่อสร้างความตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง

ไม่ใช่เร่ืองปกติที่จะยอมรับได้ โครงการดังกล่าวเชญิชวนให้ผู้สนใจร่วมกันท าสัญลักษณบ์าดแผลร่องรอยฟก

ช้ าใต้ตา  ถ่ายรปู และอัพโหลดผ่านทางสื่อสังคม พร้อมติดแท็กใต้ภาพ #WomenAgainstAbuse  เนื่องใน

วันต่อต้านและยุติการใช้ความรนุแรงในสตรี (Stop Violence Against Women’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 

พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่า โครงการดงักล่าวมีลักษณะของการผลิตซ้ าและตอกย้ าเร่ืองราว

ความเจ็บปวดของเหยื่อผู้ถูกกระท าความรุนแรง จึงได้ออกแบบเครื่องประดับในแนวทาง 

#LIVEWITHMEFOREVER ด้วยการใช้เครื่องประดับเพื่อสร้างร่องรอยหรือประทับบนร่างกาย ให้เป็น

สัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อสร้างก าลังใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ และสร้างคุณคา่ให้กับตัวเอง (ภาพที่ 18 

– 20) 
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ภาพที่ 21 ภาพอ้างอิงแนวทางการออกแบบ  #LIVEWITHMEFOREVER 
ที่มา: https://thecarrotbox.com/blog/0909.asp 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพอ้างอิงแนวทาง #LIVEWITHMEFOREVER ผลงานของ Kyeo Kim 
ที่มา: https://lafierblog.tumblr.com/post/17564042007/mensaje-para-llevar-bracelet-by-kyeo-kim-

like 
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ภาพที่ 23 ภาพอ้างอิงแนวทาง  #LIVEWITHMEFOREVER ผลงานของ Tiffany Parbs 
ที่มา: https://klimt02.net/jewellers/tiffany-parbs 

3.1.3 #LOVEMEHURTSME  

  จากการศึกษาเหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทัง้การพูดคุยสัมภาษณ์เหยื่อ

ผู้ถูกกระท าความรุนแรงพบว่า หลายๆ เหตุการณ์ผู้กระท าความรุนแรงมักเป็นคนใกล้ชิด สามี คนรัก หรือคน

ในครอบครัวของเหยื่อเอง โดยความรุนแรงกลายเปน็เงื่อนไขของความรักความสัมพันธ์ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 

ผอ.มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 ว่า 80% ของเหยื่อความรุนแรงที่มา ขอความช่วยเหลือมีสาเหตุมาจากความหึงหวง1



 

15นอกจากนั้นแลว้ จากการศึกษาพาดหัวข่าวหนงัสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์หลายส านกัเฉพาะในปี 

พ.ศ. 2562 พบว่า เกิดเหตุความรุนแรงต่อผู้หญิง อันมีสาเหตุมาจากความรักความหึงหวงจ านวนมาก เช่น 

"เมียใคร ใครก็รัก ผัวโหดซ้อมตาย อ้างไม่ไดต้ั้งใจฆ่า ลงมือเพราะหึงหวง" (ไทยรัฐออนไลน์, 14 มกราคม 

พ.ศ. 2562)16 "หนุ่มยิงหม้ายสาวเสียชีวิตปมหึงหวง" (ไทยรัฐนวิส์โชว์, วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562)17 

“แฟนหนุ่มแจง ซ้อมสาวคบ 2 เดือน จมูกทะล ุเผยปมหึงหวง” (เว็บไซต ์kapook.com, วันที่ 23 เมษายน 

พ.ศ. 2562)18 “หึงหวง! ครูเกษียณยิงเด็กหญิงวัย 14 ดับก่อนฆ่าตัวตาย” (เว็บไซต์ TNNThailand, วันที่ 24 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562)19 “หนุ่มพลั้งมือท าร้ายแฟนสาวศีรษะฟาดขอบประตูดับ สารภาพหึงหวงมาก” 

(เว็บไซต์ workpointnews, วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562)20 “ฝากขัง "โอเล่" เหล็กแทงอวัยวะเพศแฟนสาว

ตาย สารภาพหึงหวงแม้เพิ่งเลกิ” (เมเนเจอร์ออนไลน,์ 4 กันยายน พ.ศ. 2562)21 “ลูกเขยขี้หึงซ้อมเมีย! 

พ่อตาเข้าช่วยลูกสาวโดนยิงดับอนาถ” (ข่าวสด, 11 กันยายน พ.ศ. 2562)22 “ผู้คุมหึงโหดกลัวเมียปันใจชาย

                                                           
15 อินทรชัย พาณิชกุล (16 ธันวาคม 2558). "ผัวซ้อมเมีย"...ใครว่าสังคมไม่เกี่ยว?. โพสต์ทูเดย์. สืบค้นจาก 

https://www.posttoday.com/politic/report/405280 

2เมียใคร ใครก็รัก ผัวโหดซ้อมตาย อ้างไม่ได้ต้ังใจฆ่า ลงมือเพราะหึงหวง. ไทยรัฐออนไลน์, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 จาก 

https://www.thairath.co.th/news/society/1469614 

17 หนุ่มยิงหม้ายสาวเสียชีวิตปมหึงหวง.ไทยรัฐนิวส์โชว์. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 จาก https://www.youtube.com/watch?v=yb6NvmwGLjQ 

18 แฟนหนุ่มแจง ซ้อมสาวคบ 2 เดือน จมูกทะลุ เผยปมหึงหวง. K@POOK. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 จาก 

https://hilight.kapook.com/view/187081 

19 หึงหวง! ครูเกษียณยิงเด็กหญิงวัย14ดับก่อนฆ่าตัวตาย. TNNThailand. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จาก 

https://www.tnnthailand.com/content/13082 

20 หนุ่มพลั้งมือท าร้ายแฟนสาวศีรษะฟาดขอบประตูดับ สารภาพหึงหวงมาก. Workpointnews. สืบค้นเมื่อวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จาก 

https://workpointnews.com/2019/08/22/girlfriend-door-chon-buri01/ 

21 ฝากขัง "โอเล่" เหล็กแทงอวัยวะเพศแฟนสาวตาย สารภาพหึงหวงแม้เพิ่งเลิก. Manageronline. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 จาก 

https://mgronline.com/crime/detail/9620000086387 

22 ลูกเขยข้ีหึงซ้อมเมีย! พ่อตาเข้าช่วยลูกสาวโดนยิงดับอนาถ. ข่าวสด. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 จาก https://www.khaosod.co.th/around-

thailand/news_2877638 
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อ่ืน รัว 9 มม. 6 นัดดับสยอง” (เดลินิวส,์ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562)23 “หึงโหด ผัวท าร้ายเมีย ชัยภมูิ เอามีดฟัน

หน้าเหวอะ อ้างชั่ววบู จริงๆ รกัมาก” (Kapook.com, 20 ตุลาคม 2562)24 “คนร้ายบุกแทงนกัศึกษาสาวป ี

2 เสียชีวิต คาดสาเหตุมาจากความหึงหวง” (สถานีโทรทัศน์ช่อง 7, 8 พฤศจิกายน 2562)25 “รวบหนุ่มพม่า

ใช้ท่อนเหล็กตีแสกหน้าสาวเขมรสาหัส ตร.คาดปมหึงหวง” (หนังสือพิมพ์แนวหนา้, 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2562)26 การกระท าความรุนแรงอันมีสาเหตุมาจากความรักยังสะท้อนให้เห็นในกรณีของเหยื่อรายหนึ่ง ซึง่ให้

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ว่า  “คร้ังที่โดนรองเท้าตบหนา้เป็นจุดสา้คัญที่ท้าให้เรารู้สึก

ว่า ถ้านี่คือความรัก มันก็เป็นรกัที่แย่มากเลย หรือต่อให้เราแย่จริงๆ จนเขาต้องทา้แบบนี้เขากค็วรเลิกกับเรา 

เขาไม่ควรจะท้าแบบนี้ เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามนัไม่เลิก เราก็ต้องเลิกกับมันแล้วไหม”  

  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องประดับในแนวทาง 

#LOVEMEHURTSME โดยเปน็การแปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรง แล้วน ามาผสมผสานเข้า

ด้วยกันกลายเปน็ชิน้งานทีล่งตัว เพื่อถ่ายทอดและบอกเล่าเร่ืองราวของความรักและความรุนแรง    

                                                           
23 ผู้คุมหึงโหดกลัวเมียปันใจชายอื่น รัว 9 มม.6 นัดดับสยอง. เดลินิวส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จาก 

https://www.dailynews.co.th/crime/734949 

24 เมียสาวสุดทน ถูกผัวแก่ข้ีหึงเอามีดฟันหน้าเหวอะ - ผัวอ้างชั่ววูบ ขอคืนดีเพราะรักมาก. Kapook.com. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 จาก 

https://hilight.kapook.com/view/195146 

25 คนร้ายบุกแทงนักศึกษาสาวปี 2 เสียชีวิต คาดสาเหตุมาจากความหึงหวง. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 จาก 

https://news.ch7.com/detail/374265?refid=line 

26 รวบหนุ่มพม่าใช้ท่อนเหล็กตีแสกหน้าสาวเขมรสาหัส ตร.คาดปมหึงหวง. หนังสือพิมพ์แนวหน้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จาก 

https://www.naewna.com/local/454069 
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ภาพที่ 24 ภาพอ้างอิงแนวทางการออกแบบ  #LOVEMEHURTSME 
ที่มา: http://www.frivolette.com/jewelry/9-facts-about-new-cartier-love-bracelets 

3.1.4 สรุปและอภิปรายแนวทางการออกแบบ (ภาพที่ 25) 

  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ผู้วิจัยได้ออกแบบ

เคร่ืองประดับเป็น 3 แนวทางคือ 1) #BEWEAROFMYSELF 2) #LIVEWITHMEFOREVER และ 3) 

#LOVEMEHURTSME  โดยทั้ง 3 แนวทางมีข้อดีและข้อเสียที่เหมือนและแตกต่างกันดงัภาพที ่22 

  ผู้วิจัยมองว่า แนวทางที่ 1 #BEWEAROFMESELF ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่

สามารถป้องกันและยับยั้งไม่ให้ผู้สวมใส่ใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย วาจาและจิตใจต่อผู้อืน่ เป็นแนวทางที่ตรง

กับแนวคิดและวตัถุประสงค์ของโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากเป็นแนวทางการ

ออกแบบเครื่องประดับที่สามารถควบคุมและเตือนร่างกาย วาจา และจติใจไม่ให้ท าร้ายคนอ่ืน  นอกจากนั้น

แล้ว ยังสามารถสะท้อนปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ดว้ย อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแนวทางนี้คือ การผลิต

ชิ้นงานเครื่องประดบัที่สามารถควบคุมร่างกายและยับยั้งพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้สวมใส่ได้  

จ าเป็นต้องมีความเหมาะสมพอดีกับสรีระร่างของผู้สวมใส่เฉพาะแต่ละบุคคล  ท าให้เครื่องประดับสูญเสีย

ความเป็นสากล ไม่สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง ตลอดจนปิดโอกาสการมีประสบการณ์รว่มในชิ้นงาน

เครื่องประดับ ส าหรับแนวทางต่อมาคือ แนวทาง #LIVEWITHMEFOREVER ซึ่งเป็นการออกแบบ

เครื่องประดับเพื่อสร้างร่องรอยหรือประทับบนรา่งกาย ให้เป็นสัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อสร้างก าลังใจ 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ และสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง เปน็แนวทางที่ตรงกับแนวคิดการรณรงค์เพื่อยุติความ

รุนแรงต่อผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแนวทางนี้คือ ยังไม่สามารถสะท้อนปญัหาได้ เนือ่งจากเป็นการ

ตอกย้ าและผลติซ้ าบาดแผลความเจ็บปวด และเป็นเร่ืองส่วนบุคคล ยากจะสามารถสื่อสารหรือเข้าถึงคนส่วน
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ใหญ่ในสังคมได้ อีกทั้งต้องใช้เวลานานในกระบวนการผลิตและต้องผลิตชิน้งานออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อ

ทดลองหาเคร่ืองประดับทีส่ามารถสร้างร่องรอยบนร่างกายได้ตามที่พอใจ สุดท้ายคือ แนวทางที่ 3 

#LOVEMEHURTSME ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องประดับด้วยการแปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความ

รุนแรง แล้วน ามาผสมผสานเข้าด้วยกันกลายเปน็ชิน้งานทีล่งตัว แนวทางนี้เปน็แนวทางทีต่รงตามแนวคิดการ

รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สามารถสะท้อนปัญหาและเข้าถึงคนในสงัคมได้ เนื่องจากเป็นเร่ือง

ง่ายๆ ใกล้ตัว อีกทั้งยงัมีความเป็นไปได้ในการผลิต เนื่องจากเป็นการผลิตชิน้งานเครื่องประดบัที่แปรค่าและ

เลียนแบบสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรงที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทาง 

#LOVEMEHURTSME เป็นแนวทางในการออกแบบและผลติเครื่องประดับเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง  

 

ภาพที่ 25 สรุปผลแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ 
 

 



  

 

54 

3.2 ขั้นตอนกำรทดลองและสร้ำงสรรค์ผลงำน   

ผู้วิจัยได้วางขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยและกรอบแนวความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทาง ใน

กระบวนการของงานวิจัย และท าการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับงานเครื่องประดับ  

ขั้นตอนการทดลองแบง่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองจากแนวทาง #LOVEMEHURTSME 

โดยวิเคราะห์จากการที่เราต้องการให้เครื่องประดับสามารถสะท้อนปัญหาความรุนแรงจากผู้หญิง

ได้  

3.2.1.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุ 
 

เส้น  :  เส้นที่พบในความรักคือเส้นที่มีความรู้สึกอ่อนโยน ที่มีลักษณะอ่อนช้อย บางเบา ด้วยการใช้เส้นโค้ง
เป็นหลัก ดูไหลลื่น ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตรงกันข้ามกับความรุนแรงที่เส้นเด่นชัดคือเส้นที่มีจุดตัด เส้นซิก
แซกหรือเส้นฟันปลา ที่ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทก เป็นห้วงๆ ตื่นเต้นสับสนวุ่นวาย และขัดแย้ง  
 
สี  : เมื่อกล่าวถึงสีที่มีอยู่ในวัตถุต่างๆมีผลต่อความรู้สึก ด้านความรักมีหลายด้านทั้งด้านสดใสสวยงามของ
ความรัก เช่นสีชมพู สีขาว และด้านความไม่แน่นอนคือสีแดงที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ  
 
รูปร่ำงรูปทรง : รูปทรงของความรักเรามักจะรู้จักและเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาคือรูปทรงของหัวใจ รูป
วงกลม และรูปร่างรูปทรงของความรุนแรงคือ สามเหลี่ยม รูปทรงของอาวุธความแหลมคมต่างๆ ธนู ใบเลื่อย 
เศษแก้วที่แตกเป็นสลับฟันปลาคล้ายขวดปากฉลาม 
 
น้ ำหนัก : น้ าหนักของความรักแต่ความรุนแรงค่อนข้างแตกต่างตรงที่ความรักจะให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ เบา 
บาง ไม่หนัก ต่างกับความรุนแรงที่ให้ความรู้สึกที่หนัก ทึบ กดดัน ซ้อนทับ ไม่ปลอดภัย 
 
พื้นผิว : ความรักจะมีพื้นผิวในลักษณะ เรียบเนียน ความรุนแรงจะมีพื้นผิวขรุขระ ไม่เรียบ  
 

3.2.1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป ์
 
ความเป็นอันนึงอันเดียวกันของความรักจะมีความสอดคล้องกลมเกลียว เป็นกลุ่มก้อน ไม่กระจดักระจาย 
ต่างกับความรุนแรงที่มีความซ้อนทับ แตกแยก ออกจากกัน ขนาดและสัดส่วนจะไม่เท่ากัน เชน่เส้นหยัก
ต่างๆ 
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3.2.1.3 สัญลักษณส์ากลของความรักและความรุนแรงการให้ความหมายและการ
เปรียบเทียบ 

ความหมายของสัญลักษณ์ของความรักระดับสากล ได้แก่  
หัวใจ : ใช้แทนความรัก ความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นหนึง่เดียว 
ดอกกุหลำบ : เป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่คนสง่กันมากทีสุ่ดในวนัวาเลนไทน์คือ  กุหลาบ 
คิวปิด หรือกำมเทพ : เด็กน้อยมีปีกมาพร้อมคันธนูและลูกศรวเิศษ หากยิงปักไปที่ใคร ก็จะตกหลุมรักข้ึนมา
ทันท ี
แอปเปิ้ล : ในประวัติศาสตร์ ผลไม้ลูกสีแดงถูกใช้เพื่อขอความรัก โดยฝ่ายชายจะโยนแอปเปิ้ลไปตรงหน้าสาว
โสด เพื่อบอกเป็นนัยวา่ชอบ 
ช็อกโกแลต : เปรียบดังความรกัที่กินได้ มีรสหวาน ขม เข้มข้น และลุ่มลึก...ช็อกโกแลตคือตัวแทนของความ
รัก ความหลงใหล และความห่วงใย 
แหวนเพชร : ด้วยรูปทรงวงกลมที่ไม่มีจุดสิน้สุดท าให้แหวนเปน็สัญลักษณ์ของความรักนิรันดร ์และถูกมอบ
ให้กันในวันแต่งงาน 
อินฟินิตี้ : จะมองเป็นรปูเลข 8 ตะแคง หรือวงกลม 2 วงวางชดิติดกัน นี่คือสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิน้สุด 
ไม่มีขอบเขต เปรียบเหมือนความรักที่เป็นนิรันดร์ 
รองเท้ำแก้ว : หากพูดถึงเทพนยิายเร่ืองซินเดอเรลล่า เชื่อว่าทกุคนรู้จักกันดี ซึ่งนอกจากจะมีซนิเดอเรลล่า 
และเจ้าชายแล้ว อีกสิ่งที่ท าให้นกึถึงเทพนิยายเร่ืองนี้ และจะขาดไปไม่ได้เลย ก็คือ “รองเท้าแก้ว” ไอเท็มที่
ท าให้เจ้าชายตามหานางซนิจนเจอ และเกิดเป็นเร่ืองราวโรแมนติก ความรักความสมบูรณ์แบบของความรักที่
ใครหลายๆคนอยากมี 

 
3.2.2.4 ความหมายของสัญลักษณ์ของความรุนแรงระดับสากล ได้แก่ 

อาวุธต่างๆ ล้วนเปน็สัญลักษณค์วามรุนแรงทั้งสิน้  
มีด : มีดเป็นเครื่องมือตัดเฉือนชนิดมีคมส าหรับใช้ สบั ห่ัน เฉือน ปาด บางชนิดอาจมปีลายแหลมส าหรับ
กรีด หรือแทง 
ปืน : อาวุธส าหรับยงิลูกกระสนุปืน เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมาย โดยอาศัยหลักการเผาไหม้ของดินปืน 
กระสุนปืน : เป็นวัตถุที่ถูกยิงออกจากปืน โดยกระสุนปืนส่วนใหญ่หัวกระสุนจะท าจากโลหะตะกั่วผสมโลหะ
พลวงเล็กน้อย 
ลูกระเบิด : ลูกระเบิดเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ทหารชอบใช้ในสงคราม 
เศษแก้ว เศษกระจก ที่แตก : คือเศษที่แตกออกมาจากแก้ว จากกระจก มีลักษณะแหลมคม  
ลวดหนำม : ลวดหนามมลีักษณะแหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนี 
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3.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์และสัญลักษณ์สากลของ

ความรักและความรุนแรง 

พบว่าทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ที่เห็นเด่นชัดที่สุด คือเส้น น้ าหนัก และพื้นผิว และเป็นสิ่งที่
ตรงกันข้ามกันมากที่สุด เส้นของความรักจะให้ความรู้สึกอ่อนช้อย กลมกลืนเป็นเส้นโค้งส่วนใหญ่ ในขณะที่
ความรุนแรงเส้นจะมีจังหวะที่ตัดฉึบ แบบเส้นฟันปลา หรือเส้นที่มีจุดตัดกัน น้ าหนักของความรักจะมี
ความรู้สึกว่าเบาสบายแตกต่างกับความรุนแรงคือหนัก ทึบ ตัน ส่วนพื้นผิวเป็นส่วนที่ต่างกันโดยความรักจะ
เรียบเนียนแต่ความรุนแรงจะมีความ ขรุขระเป็นต้น  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผู้ออกแบบจึงน าสัญลักษณ์สากลของความรักความรุนแรงเข้ามา
วิเคราะห์เพิ่มเพราะงานออกแบบข้างต้นต้องการเข้าถึงคนส่วนมากในสังคมชิ้นงานจึงต้องมีสัญลักษณ์
บางอย่างที่บุคคลทั่วไปคุ้นเคยและเข้าใจว่าสิ่งนี่เปรียบถึงความรักและความรุนแรงในแง่มุมต่างๆ ผู้ออกแบบ
ได้สรุปและได้ออกแบบเป็นชุดเครื่องประดับจ านวน 7 ชิ้น  ประกอบด้วยรองเท้า  แหวน ต่างหู สนับมือ  
ก าไลมือ  เข็มกลัด และเครื่องประดับไหล่ ที่ไล่เรียงล าดับของความรักและความรุนแรง ผู้ออกแบบเรียก
ชิ้นงานต่างๆว่า Chapter 1-7  เปรียบเหมือนเรื่องราวและพัฒนาการของความรักและความรุนแรงที่ผู้หญิง
ต้องเผชิญ โดยเร่ิมจากจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ การผูกมัดพันธะ การใช้ความรุนแรงเป็นเงื่อนไขของความ
รัก ความสับสนในวังวนของความรักและความรุนแรง และเมื่อบาดแผลความรุนแรงทางร่างกายลุกลามสร้าง
บาดแผลทางจิตใจ สู่จุดจบที่ผู้หญิงต้องตกอยู่ในกับดักของความรักและความรุนแรง 
 

เครื่องประดับชุดนี้ประกอบด้วย 7 Chapter มีที่มาจากเปรียบเสมือนเป็นการเตือนสติว่าแท้จริง
แล้วปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในความสัมพันธ์ เกิดข้ึนทุกๆวัน 7 วันต่อสัปดาห์เครื่องประดับชุดนี้เลยเป็น
การไล่ล าดับความสัมพันธ์จากภาพตั้งต้นของความสัมพันธ์และไล่ล าดับความรุนแรงเข้ามาในความสัมพันธ์ 
ไล่ เรียงจนมาถึงจุด Turning point ของความสัมพันธ์ และก้าวเข้าไปสู่จุดที่ความรุนแรงเข้ามาใน
ความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการออกแบบโดยน าสิ่งที่คนทั่วไปรับทราบถึงสัญลักษณ์สากลของความ
รักและความรุนแรงที่เราพบเห็นเป็นปกติในทุกๆวัน 
 
Chapter 1 รองเท้าแก้ว 
เพราะเป็นภาพฝันของผู้หญิงทีค่ิดว่าความรักคือความสมบูรณแ์บบเป็นจุดเร่ิมต้นของทั้งหมด 
 
Chapter 2 แหวนหมั้น  
คือการยกระดับความสัมพนัธ์ของค าสัญญาที่จะพนัธนาการกันไว้กับความรัก และถา้มีความรักที่มากเกินไป
อาจจะกลายเป็นความรุนแรงได ้ 
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Chapter 3 ต่างหูตราชั่ง  
ผู้หญิงเร่ิมเห็นความรุนแรงเข้ามาในความสัมพันธ์ แต่ยงัชั่งใจบาลานซ์ระหวา่งความรนุแรงและความรักด้วย
ตัวเอง 
 
Chapter 4 สนับมือรูปหัวใจ  
ผู้หญิงเร่ิมเข้าใจว่าความรักที่เปรียบเสมือนของขวัญเหมือนห่อช็อกโกแลตในตอนแรกที่แท้จริงแล้วพอแกะ
กล่องออกมามันคือความรักที่มาพร้อมกับความรุนแรงและมนัเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  
 
Chapter 5 ก าไลกุญแจมือ  
ความรุนแรงที่ได้รบัคือเงื่อนไขทีม่าพร้อมข้ออ้างของความรักมีสิ่งเก้ือกูลผูกพันกัน  
 
Chapter 6 เข็มกลัดติดตรงหัวใจ คือเข็มกลัดที่มีรอยกระสุนปนื คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้มี
ผลกระทบต่อตัวเราเปรียบเสมือนไม่วา่ความรุนแรงจะเกิดขึ้นทางไหน กาย,ค าพูด ก็กระทบจิตใจเป็นล าดับ
แรก  
 
Chapter 7 เคร่ืองประดับไหล่กรงขัง  
เครื่องประดับไหล่ สื่อถึงบทสุดท้ายของความสัมพนัธ์ที่มีความรักและความรุนแรงเป็นเงื่อนไข เม่ือผู้หญิงถูก
กระท าความรุนแรงซ้ าๆ และหลุดออกมาจากวังวนไม่ได้ ไม่ตา่งกับการติดอยู่ในกรงขังที่ไม่มีทางหลีกหน ี

 

3.3 กำรคัดเลือกวัสดุ 

 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจยัได้เลือกแนวทาง #LOVEMEHURTSME เป็นแนวทางในการ

ออกแบบและผลิตเครื่องประดบัเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากตรงตามแนวคิด มีความ

น่าสนใจ สามารถสะท้อนปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ในขั้นตอ่มาเป็นกระบวนการวิเคราะห์วสัดุ เนื่องด้วย

แนวทางนี้เปน็แนวทางที่ต้องการให้วัสดุชิ้นงานสะท้อนและเสียดสีปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีอยู่จริงใน

สังคม วัสดุทีน่ ามาออกแบบต้องมีความใกล้เคียงกับสิ่งของ ของจริงที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ปรบัเปลี่ยนออกแบบ

ใหม่ เพิ่มความย้อนแย้งลงไปในชิ้นงานและวสัดุเพื่อให้เครื่องประดับให้บรรลุวัตถุประสงค์มปีระสิทธิภาพใน

การรณรงค์และเข้าถึงบุคคลทั่วไป 
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3.3.1 เงิน (ภำพที่ 26) 

 เงิน (silver) เป็นโลหะมีคา่สูง และเงินมีราคาถูกกว่าทองค าโดยประมาณถึง 70 เท่า เงินมีสมบัติ

คล้ายทองค าคือ มีโครงสรา้งผลกึแบบ Face Centered Cubic (FCC) สามารถแปรรูปได้งา่ย และมีสีขาว

เงิน หรือเรียกว่า Silver White เป็นส่วนที่ท าให้โลหะเงินมผีิวมันเงา และสามารถน ามาขดัมันได้อย่างด ี

สมบัติข้อนี้เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้านศลิปกรรมต่างๆ มีความเหนียวสูง และความสามารถในการตีขึ้น

รูปได้ดี เหมาะสมกบัชิน้งานในชดุเครื่องประดับนี้ 

 

ภาพที่ 26 โลหะเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่มา: https://www.siamchemi.com 

3.3.2 เพชร (ภำพที่ 27) 

 เพชรเป็นผลึกโปร่งใสของอะตอมคาร์บอนที่จบัยึดกับแบบรูปพรีะมิด เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพชรมี

ความแวววาวเหมาะสมและเป็นที่รู้กันของบุคคลทั่วไปว่าเพชรเป็นวัสดุมีค่ามาก ราคาสูง  

 

ภาพที่ 27 เพชรธรรมชาต ิ
ที่มา:  https://decentthailand.com/portfolio/lab-grown-diamond 
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3.3.3 เพชรสังเคราะห์ (ภำพที่ 28) 

 เพชรสังเคราะห์คือ เพชรที่เกิดจากกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ มีสมบัติทางกายภาพและทางแสง

เหมือนกับเพชรธรรมชาติทุกประการแทบไมส่ามารถแยกออกได้ โดยมีความคงทนแข็งแรงเทา่กับเพชร มี

ช่วงของสีและคุณภาพเชน่เดียวกับเพชร แต่มีต าหนิมากกว่า  สามารถน ามาผลิตแทนเพชรได้โดยที่ยังให้

ความหมายใกล้เคียงแนวคิดเดิม 

 

ภาพที่ 28 เพชรสังเคราะห์ขนาดและรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มา https://decentthailand.com/archives/3666 

3.3.4 ทองขาว (ภาพที่ 29) 

 ทองขาว (Platinum: PT มีสีเงินเทา มนี้ าหนักมาก สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ แพลทินัมทนตอ่

การกัดกร่อนมาก ในธรรมชาติพบอยู่กับสนิแร่ของนิกเกิลและทองแดง ทองขาวเป็นแร่ธาตุโลหะที่มีความ

แข็ง โดยมีความเหนียวและแข็งแรงมากกว่าทองค า  ในเร่ืองราคาตัวเรือนแหวนที่ท าจากทองขาว มักจะมี

ราคาสูงกวา่ทองประมาณสองเท่าหรือมากกว่า เนื่องจากน้ าหนักมากกว่าโดยธรรมชาติ รวมไปถึงค่าแรงที่สงู

กว่า เพราะเนื้อโลหะเหนียวหนึบกว่า ท าให้งานทองค าขาวนั้นท าได้ยากกว่า เปลืองเวลารวมถึงเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการผลิตมากกว่าทองค า แต่เนื่องจากมีสีขาวและเปน็ที่นิยมในการท าแหวนหมัน้ แหวนแต่งงาน 

จึงมีคุณค่าทางจิตใจสูงมาก 
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างทองขาว 
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Platinum#/media/File:Platinum_crystals.jpg 

3.3.5 พลาสติก (ภาพที่ 30) 

 พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดธุรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตวั 

เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว เหมาะสมการการน ามาขึ้นรูปรองเท้าเพราะลักษณะพื้นผวิคล้ายหนังแต่ยังให้

ความใสแบบแก้วได ้

 

ภาพที่ 30 ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัซึ่งท ามาจากพลาสติก 
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic#/media/File:Plastic_household_items.jpg 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic#/media/File:Plastic_household_items.jpg
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3.3.6  อะครีลิก (ภาพที่ 31) 

 "Acrylic" เป็นแผน่พลาสติกเรียบชนิด Thermoplastic ซึ่งผลิตจากน้ ายา MMA (Methyl 

Methacrylate) น าไปเข้าระบบหล่อแบบ (Casting System) มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อได้รับความร้อนสงู

จะอ่อนตัวลง สามารถดัดหรือขึ้นรูปเป็นแบบตา่ง ๆ ได้ และเมือ่เย็นตัวลงจะแข็งตัวและคงสภาพไว้ มนี้ าหนัก

เบาและสามารถแกะสลัก พ่นส ี ระบาย เป็นรปูหรือลวดลายตา่งๆ ได้  นอกจากนั้นแล้ว สามารถทนแรง

กระแทกได้ดีกว่ากระจก โดยความหนาของแผ่นจะเปน็ปัจจัยทีแ่ปรผันโดยตรงกับการทนแรงกระแทก  

 

ภาพที่ 31 แผ่นอะครีลิกใส 
ที่มา: https://www.lazada.co.th/products/acrylic-i658260135-s1280402303.html 

 

 3.3.7 แก้ว (ภาพที่ 32)  

 แก้วเป็นวัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัวและเป็นเนื้อเดียว โดยปกติแล้วเกิดจากการเย็นตัวลงอย่าง

ฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด ซึ่งท าให้การแข็งตัวนั้นไม่ก่อผลึก เนื้อแก้วบริสุทธิ์นัน้จะโปร่งใส ผวิค่อนข้างแข็ง 

ยากแก่การกัดกร่อน เฉ่ือยต่อปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพ ซึ่งเป็นสมบัติที่ท าให้แก้วนั้นมีประโยชน์ใช้งาน

อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามแก้วนั้นถึงแม้จะแข็ง แต่ก็เปราะแตกหักง่ายและมีรอยแตกที่ละเอียดคม  
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ภาพที่ 32 แผ่นแก้ว 
ที่มา: https://kidsfurniturezone.com/do-you-want-to-know-the-history-of-glass.html 

3.3.8 ยูวีเรซิ่น (ภาพที่ 30)   

 เรซิ่น  (Resin) เป็นสารชนดิหนึ่งที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้หรือจากการสังเคราะห์ ในสมัย

โบราณถูกน ามาใช้เป็นยาระงบัความเจ็บปวด หรือใช้ในพิธีทางศาสนาและในชีวิตประจ าวัน ปจัจุบันส่วนใหญ่

ถูกน ามาใช้เปน็สารประกอบหลกัในการตกแต่งและเคลือบผิว เช่น แลกเกอร์ ยูรีเทน ซิลิโคน นอกจากนัน้

แล้ว เรซิ่นยังสามารถหล่อขึ้นรปูได้มากมายหลากหลายรูปแบบ ส าหรับยูวีเรซิ่น คือเรซิ่นใสทีจ่ะแข็งตัวก็เมื่อ

โดนแสงยูวีจากแสงอาทิตย์หรือเครื่องอบยูวี 

 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างน้ ายายวูีเรซิ่นและผลงานทีป่ระดิษฐจ์ากยูวีเรซิ่น 
ที่มา: https://shopee.co.th/10-100g-Epoxy-UV-Resin-Ultraviolet-Curing-Solar-Cure-Sunlight-

Activated-Hard-hot-i.93065602.1546238236 

https://kidsfurniturezone.com/do-you-want-to-know-the-history-of-glass.html
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3.3.9 ทองเหลือง (ภาพที่ 34)  

 ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะธาตุ ประกอบดว้ยทองแดงและสังกะสี ลักษณะโดยทั่วไปมีสีเหลือง 

คล้ายเนื้อทองค า มสีมบัติทนทานต่อสนิม ทนต่อทุกสภาพอากาศ และทนต่อรอยขีดข่วน เหมาะสมกับงาน

เครื่องประดับที่ใช้วิธีขึ้นรปูเพราะแข็งแรง และราคาไม่สูง 

 

ภาพที่ 34 โลหะทองเหลืองขนาดต่างๆ 
ที่มา http://www.sourcingmetals.com/non-ferrous-metal-brass-alloy-bar-c3604-flat-bar-

10149328 

3.3.10 เหล็ก (ภาพที่ 35) 

  เหล็ก (Iron) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ มสีัญลักษณ์ธาตุ Fe และหมายเลขอะตอม 26 

เหล็กเป็นธาตุโลหะทรานซชิันหมู่ 8 และคาบ 4 สัญลักษณ์ Fe ย่อมาจาก ferrum ในภาษาละติน เหล็กเป็น

วัสดุที่มีประโยชน์อย่างมากในปจัจุบัน เป็นธาตุที่พบเห็นได้ในทกุวัน เหล็กจึงเป็นธาตุที่มีความส าคัญอย่างยิง่ 

เหล็กเป็นโลหะสีเงินสีขาวหรือสเีทา เป็นเงา วิธีการหล่อสามารถใช้ค้อนทุบเป็นแผน่บางๆได้และยังสามารถ

ยืดได้ เหล็กมีความต้านทานแรงดึงสูงมาก  
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ภาพที่ 35 โลหะเหล็กขนาดและรูปทรงต่างๆ 
ที่มา https://www.kanitsteel.com/ 

3.3.11 ลวดเหล็ก (ภาพที่ 36)  

 ลวดเหล็ก (Wire rod) คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาวที่ผลติมาจากการรีดร้อนเหล็กแท่ง (billet) 

ลักษณะหน้าตัดของเหล็กลวดมีได้ทั้งแบบกลม (round) สี่เหลี่ยม (square) หกเหลี่ยม (hexagonal) ฯลฯ 

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน โดยทั่วไป เหล็กลวดจะน าไปผลิตต่อด้วยการดึงเย็น (cold drawn) เพื่อ

ผลิตเป็นลวดเหล็กกล้า (steel wire) ที่มีผิวเรียบขึ้น ส าหรับน าไปใช้ในงานตา่งๆ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ต่อไป เช่น ผลิตตะปู ตะแกรง น็อต สกรู ลวดเชื่อม รั้วต่างๆ เป็นตน้ 

 

ภาพที่ 36 ตัวอย่างเส้นลวดเหล็ก 
ที่มา: http://www.sahaasia.com/low-carbon/ 
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3.3.12 กระจกเงา (ภาพที่ 37) 

 กระจกเงา ( Mirror Glass) ท ามาจากกระจกใสหรือกระจกสีมาฉาบผิวด้านหนึ่งดว้ยโลหะเงนิ แล้ว

เคลือบด้วยสีหรือเชลแล็กอีกชั้น เพื่อป้องกันการขูดขีดหรือหลุดล่อนของโลหะเงิน   กระจกเงาเป็นวตัถุที่มี

ความสามารถในการสะท้อนดีจนสามารถเห็นภาพสะท้อนของวัตถุได้ชัดเจน สาเหตุที่เราสามารถเห็นภาพใน

กระจกเงาได้ เนื่องจากแสงจากวัตถุไปตกกระทบกบักระจก แลว้สะท้อนกลบัมาเข้าตา กระจกเงาที่เห็นทั่วไป

มักมีผิวที่เรียบแบนเสมอกัน สามารถสะท้อนภาพจากวัตถุได้เท่ากันหมด ภาพที่เกิดขึ้นจึงเปน็ภาพเสมือนคู่

แฝดกับวัตถุนัน้ๆ เป็นวสัดุที่แตกแล้วให้อารมณ์รุนแรง  

 

ภาพที่ 37 แผ่นกระจกเงา 
ที่มา https://www.wazzadu.com/article/1384 

3.3.13  ทองแดง (ภาพที่ 38) 

 ทองแดง (copper ) เป็นธาตุทรานสชิัน ที่ถูกน ามาใช้ประโยชนต์ั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) 

จนถึงปัจจบุัน ทองแดงเป็นโลหะค่อนข้างอ่อน มีสีน้ าตาลแดง สามารถตีแผ่เปน็แผน่ และดงึเปน็เส้นได้ หรือ

ท าให้เป็นรูปตา่งๆ ได้ง่าย เป็นธาตุที่น าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ดี  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดค่อนข้างสูง 

ข้อดีของโลหะคือเป็นโลหะทึบแสง สามารถให้แสงเงาชัดเจน ผลิตชิ้นงานไดง้่าย แตไ่ม่เป็นที่นิยมในการท า

เครื่องประดับเพราะคุณค่าของวัสดุค้อนข้างราคาต่ า 
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ภาพที่ 38 ตัวอย่างโลหะทองแดง 
ที่มา: https://thai.alibaba.com/product-detail/oxygen-free-high-conductivity-copper-rods-

50029444645.html 

3.3.14 ไม้ (ภาพที่ 39) 

 ไม้ เป็นวสัดุแข็งที่ท าจากแก่นล าต้นของต้นไม้ โดยแบ่งเปน็ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้แดง และไม้

เนื้ออ่อน  ไม้สามารถใชป้ระโยชน์ได้หลากหลาย บางครั้งก็ใช้ในงานศิลปะ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวุธ หรือเป็น

วัสดุก่อสร้าง ไม้ให้ความรู้สึกมัน่คง ค่อนข้างต่างกบัแนวทางของเครื่องประดับ  

 

ภาพที่ 39 ตัวอย่างวัสดไุม้ขนาด สีและลวดลายต่าง ๆ 
ที่มา: http://www.wanchaikarnchang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539364973 
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3.3.15 สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์วัสดุ (ภาพที ่37) 

 ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาและการวิเคราะห์วัสดุ  14 ชนิด ได้แก่ เงิน เพชร เพชรสังเคราะห์ 

ทองขาว พลาสติก อะครีลิค แก้ว ยูวีเรซิ่น ทองเหลือง เหล็ก ลวดเหล็ก กระจกเงา ทองแดง และไม้ โดย

พิจารณาจากสมบัติของวัสดุ ข้อดีข้อเสีย ความน่าสนใจและตรงตามวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ในการผลิต 

ความคงทนแข็งแรง รวมถึงความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับทัศนธาตุ จากการศึกษาพบว่า วัสดุแต่ละชนิดมี

สมบัติที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป เร่ิมจากเงิน เป็นวัสดุที่นิยมน ามาผลิตเป็นเครื่องประดับอยู่แล้ว อีกทั้ง

ยังมีความคงทนแข็งแรง และใกล้เคียงกับทัศนธาตุของความรักและความรุนแรง เช่นเดียวกันกับเพชร ที่มี

ความเหมาะสมในการผลิต ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความคงทนแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของเพชรคือ 

มีราคาแพง สามารถแทนที่ด้วยเพชรสังเคราะห์ ซึ่งมีสมบัติและความสวยงามคล้ายคลึงกับเพชรแทบทุก

ประการ แต่มีราคาต่ ากว่า ส าหรับทองขาวเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมในการชุบเครื่องประดับให้สวยงามและ

ช่วยเพิ่มมูลค่า นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโทนสีที่เหมาะสมคล้ายคลึงกับทัศนธาตุและสัญลักษณ์ของความรัก ถัด

มาคือพลาสติก เป็นวัสดุที่สามารถน ามาสวมใส่และสัมผัสกับร่างกายได้ ไม่ท าให้ระคายเคืองผิวหนัง มีราคา

เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น  ในขณะที่อะครีลิค แม้จะมีสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติก แต่มีความคล้ายคลึง

กับทัศนธาตุของความรักและความรุนแรงน้อยกว่าพลาสติก แก้วเป็นอีกหนึ่งวัสดุมีความเหมาะสม ตรงตาม

วัตถุประสงค์ ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับทัศนธาตุและสัญลักษณ์ของความรุนแรง ส าหรับทองเหลือง เป็น

วัสดุที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูป มีความแข็งแรงทนทาน ราคาเหมาะสม ถัดมาคือเหล็ก จากการศึกษา

พบว่า เหล็กเป็นวัสดุที่ตรงตามแนวคิดการรณรงค์ มีความเป็นไปได้ในการผลิต มีความคงทนแข็งแรง 

นอกจากนั้นแล้วยังเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักสามารถสะท้อนถึงทัศนธาตุและความเจ็บปวดของความรุนแรงได้เป็น

อย่างดี วัสดุถัดมาคือลวดเหล็ก ซึ่งมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบ และสามารถหาซื้อได้

ง่าย แต่มีข้อจ ากัดคือ ไม่คงทนแข็งแรง มีความยืดหยุ่น  กระจกเงาเป็นวัสดุที่มีความน่าสนใจ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ ใกล้เคียงกับทัศนธาตุและสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรง ในขณะที่ทองแดงแม้จะเป็น

โลหะที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการผลิต แต่ไม่นิยมน ามาท าเป็นเครื่องประดับเนื่องจากน า

ความร้อนและเป็นตัวน าไฟฟ้า อาจสร้างอันตรายให้กับผู้สวมใส่ ตลอดจนสีของวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว วัสดุประเภทสุดท้ายที่น ามาทดลองคือ ไม้ จากการศึกษาพบว่า ไม้ไม่เหมาะสมกับแนวคิดในการ

ออกแบบและไม่ใกล้เคียงกับทัศนธาตุและสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรง   
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3.3.16 สรุปการคัดเลือกวัสดุ  

 การเลือกวัสดุแต่ละชิ้นให้มีความเหมาะสมการชิ้นงานและแนวทางของแต่ละชิ้น  
Chapter 1 รองเท้าแก้ว ใช้ผลิตจากตัวพลาสติกใสเป็นสือที่จะยืดเศษแก้วไว้กับชิ้นรองเท้าด้วยยูวีเรซิ่น 
Chapter 2 แหวนหมั้น ผลิตจากเงินแท้ และเพชรสังเคราะห์เพราะตรงตามแบบแหวนหมั้นจริงๆที่มีอยู่และ
ราคาไม่สูงเกินไปในการผลิต  
Chapter 3 ต่างหูตราชั่ง น่าจะต้องใช้วิธีเคาะขึ้นรูป จึงเลือกใช้ทองเหลืองเพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ผลิต 
Chapter 4 สนับมือรูปหัวใจ ด้วยตัวสนับมือมีน้ าหนักค่อนข้างหนัก วิธีการผลิตที่ประหยัดและเหมาะสมคือ
ใช้วัสดุทองเหลือง  
Chapter 5 ก าไลกุญแจมือ จะต้องใช้วิธีเคาะขึ้นรูป จึงเลือกใช้ทองเหลืองเนื่องเพราะมีคุณสมบัติที่ไม่อ่อนนิ่ม
เกินไปเหมาะสมในการผลิต 
Chapter 6 เข็มกลัดติดตรงหัวใจ คือเข็มกลัดที่มีรอยกระสุนปืน วัสดุที่วิเคราะแล้วว่าเหมาะสมคือกระจก 
เพราะสามารถแตกเป็นรูได้ 
Chapter 7 เคร่ืองประดับไหล่กรงขัง  
เครื่องประดับไหล่ ใส่คล้ายใส่สร้อยคอ แต่ประดับบริเวณไหล่ให้เห็นลักษณะคล้ายกรงขัง การผลิตด้วยลวด
เหล็กที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดจึงเหมาะสม และสมจริง ไม่ว่าจะพื้นผิวหรือวิธีประกอบงาน 
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ภาพที่ 40 สรุปผลการวิเคราะห์วัสดุ 
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3.3.17 แบบร่างเครื่องประดับทดลอง 

 

 

ภาพที่ 41 แบบร่างเครื่องประดบั 1 
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ภาพที่ 42 แบบร่างเครื่องประดบั 2 
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ภาพที่ 43 แบบร่างเครื่องประดบั 3 
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ภาพที่ 44  แบบร่างเคร่ืองประดับ 4 
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ภาพที่ 45 แบบร่างเครื่องประดบั 5 
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ภาพที่ 46 แบบร่างเครื่องประดบั 6 
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ภาพท่ี 47 แบบร่างเคร่ืองประดบั 7 
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ภาพท่ี 48 แบบร่างเคร่ืองประดบั 8 
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ภาพที่ 49 แบบร่างเครื่องประดบั 9 
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บทที่ 4 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 

 ในบทที่แล้วเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องประดับและวิเคราะห์วัสดุ เพื่อ

ออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการ

ออกแบบ #LOVEMEHURTSME ที่แปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรงแล้วผสมผสานกันลงใน

ชิ้นงานเครื่องประดับ  เนื่องจากมีความเหมาะสม สามารถสะท้อนปัญหาและเข้าถึงคนในสังคมได้ อีกทั้งยังมี

ความเป็นไปได้ในการผลิต โดยเลือกใช้วัสดุ 9 ชนิด ได้แก่ เงิน เพชรสังเคราะห์ ทองขาว พลาสติก แก้ว ยูวีเร

ซิ่น ทองเหลือง เหล็ก และกระจกเงา ซึ่งมีสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันไป  ผู้วิจัยได้ออกแบบและผลิตชุด

เครื่องประดับจ านวน 7 ชิ้น  ประกอบด้วยรองเท้า  แหวน ต่างหู สนับมือ  ก าไลมือ  เข็มกลัด และ

เครื่องประดับไหล่ ที่ไล่เรียงล าดับของความรักและความรุนแรง เปรียบเหมือนเร่ืองราวและพัฒนาการของ

ความรักและความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ โดยเริ่มจากจุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ การผูกมัดพันธะ การใช้

ความรุนแรงเป็นเงื่อนไขของความรัก ความสับสนในวังวันของความรักและความรุนแรง และเมื่อบาดแผล

ความรุนแรงทางร่างกายลุกลามสร้างบาดแผลทางจิตใจ สู่จุดจบที่ผู้หญิงต้องตกอยู่ในกับดักของความรักและ

ความรุนแรง ในขั้นตอนต่อไปคือ การวาดแบบร่าง 2 มิติ (sketch) แบบร่าง 3 มิติด้วยโปรแกรม CAD และ

ขึ้นแบบ (model) ด้วยวิธีการแกะเทียนสีเขียว เพื่อแสดงรายละเอียด รูปร่างและรูปทรงของเครื่องประดับ

ก่อนน าไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง 
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4.1 กำรวำดแบบร่ำง 2 มิติ (sketch) (ภำพที่ 50 - 56) 

 

 

 

ภาพที่ 50 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานรองเท้าแก้ว 
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ภาพที่ 51 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานแหวนหมั้น 
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ภาพที่ 52 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานตา่งหู 
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ภาพที่ 53 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานสนับมือ 
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ภาพที่ 54 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานก าไลข้อมือ 
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ภาพที่ 55 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานเข็มกลัด 
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ภาพที่ 56 แบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงาน เครื่องประดับไหล ่
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4.2 แบบร่ำง 3 มิติ (ภำพที่ 57 - 61) 

 

ภาพที่ 57 แบบร่าง 3 มิติ ชิ้นงานแหวน (1) 

 

ภาพที่ 58 แบบร่าง 3 มิติ ชิ้นงานแหวนหมั้น (2) 



  

 

88 

 

ภาพที่ 59 แบบร่าง 3 มิติ ชิ้นงานสนับมือ (1) 

 

ภาพที่ 60 แบบร่าง 3 มิติ ชิ้นงานสนับมือ (2) 
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ภาพที่ 61 แบบร่าง 3 มิติ ชิ้นงานสนับมือ (3) 
 

4.3 ต้นแบบชิ้นงำน (model) (ภำพที่ 62)  

 

 

ภาพที่ 62 ต้นแบบชิ้นงานแหวนหมั้นที่แกะด้วยเทียนสีเขียว 
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4.4 ขั้นตอนกำรผลิตชิ้นงำน 

4.4.1 ผลงานเคร่ืองประดับรองเท้า Chapter 1 Ever after?  

 ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 

 1. คัดเลือกแก้วใสที่มีขนาดความหนาเหมาะสม ไม่เปราะบางจนแตกหักง่ายเกินไป (ภาพที่ 63) 

 

ภาพที่ 63 ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่เป็นแก้ว 
 

 2. เตรียมน าแก้วใสที่เลือกไว้มาทุบเป็นชิ้นโดยใช้ค้อนและเตรียมเคร่ืองมือป้องกันความปลอดภัย 

(ภาพที ่64) 

 

ภาพที่ 64 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทบุแก้วเป็นชิน้ ๆ 



  

 

91 

 3. ทุบแก้วที่เตรียมไว้เป็นชิ้น ๆ ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ เพื่อสร้างมิติให้กับชิ้นงาน (ภาพที่ 65)  

 

ภาพที่ 65 แก้วที่ทุบแล้วเปน็ชิน้ ๆ 
 

 4. น าเศษแก้วที่ทบุไว้แล้วเปน็ชิน้ๆ ปะติดกับรองเท้าพลาสติกใสด้วยยูวีเรซินโดยรอบ (ภาพที่ 66) 

 

ภาพที่ 66 การปะติดเศษแก้วบนรองเท้า 
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4.4.2 ผลงานเคร่ืองประดับแหวน Chapter 2 Commitment 

 ขั้นตอนการผลิต 

 1. หล่อโลหะเงินขึ้นรปูเป็นแหวนขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง 1.8 เซนติเมตร มีฐานใส่เพชรรอบแหวน 

8 ด้าน ชุบด้วยทองขาว (ภาพที ่67)   

 

ภาพที่ 66 โลหะเงินที่หล่อข้ึนเป็นรูปแหวน 
 

 2. ประดบัตกแต่งด้วยเพชรสังเคราะห์ทั้ง 8 ด้าน (ภาพที่ 68)  

 

ภาพที่ 67 แหวนเงินที่ประดบัดว้ยเพชรสังเคราะห์ 
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4.4.3 ผลงานเครื่องประดับต่างหู Chapter 3 Trick or Treat 

 ขั้นตอนการผลิต 

 1. ร่างแบบเป็นรปูวงกลมและหัวใจลงบนกระดาษแข็ง ฉลทุองเหลืองตามแบบ (ภาพที่ 69) 

 

ภาพที่ 68 ฉลุทองเหลืองตามรูปแบบที่ต้องการ 
 

 2. เคาะขึ้นรูปตามแบบด้วยมือ ขึ้นโครงทองเหลืองเป็นฐานแขวนสองข้างคลา้ยตาชั่ง (ภาพที่ 70) 

  

ภาพที่ 69 เคาะทองเหลืองขึ้นมือตามรูปแบบ (1) 
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ภาพที่ 70 เคาะทองเหลืองขึ้นมือตามรูปแบบ (2) 
 

 3. ขัดเงาและชุบดว้ยทองค าขาว ประกอบชิน้งานตุ้มหูสองข้างบนโครงตาชา่ง (ภาพที่ 71)  

 

ภาพที่ 71 ประกอบชิ้นงานสมบูรณ์ 
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4.4.4 ผลงานเคร่ืองประดับสนับมือ Chapter 4 Made with love 

 ขั้นตอนการผลิต  

 1. หล่อและตกแต่งแว็กซ์ให้ได้สดัส่วนตามแบบที่ร่างไว้ (ภาพที่ 73) 

 

ภาพที่ 72 แว็กซ์ที่หล่อเป็นรูปทรงสนบัมือ 
 

 2. หล่อชิ้นงานจากทองเหลืองตามแบบแว็กซ์ ตกแต่งชิ้นงานเรียบร้อย (ภาพที่ 74) 

 

ภาพที่ 73 ทองเหลืองที่หล่อเป็นรูปทรงสนับมือ 
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 3. น าชิ้นงานไปชบุด้วยทองขาว (ภาพที่ 75) 

 

ภาพที่ 74 ชิ้นงานทีชุ่บด้วยทองขาว 
  

4.4.5 ผลงานเคร่ืองประดับก าไลมือ Chapter 5 Victim 

 ขั้นตอนการผลิต  

 1. วาดแบบบนแผน่ทองเหลืองเป็นรูปหัวใจสองดวงที่มีลูกศรแทรกตรงกลาง ตัดแผ่นทองเหลือง

และขั้นรูปตามแบบ (ภาพที่ 75)  

 

ภาพที่ 75 วาดแบบแผ่นทองเหลืองและตัดตามรูปทรง 
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2. ประกอบชิน้งานเข้ากับโซ่ส าเร็จรูปทั้งสองด้าน แล้วน าไปชุบด้วยทองขาว (ภาพที่ 76)  

 

ภาพที่ 76 ชิ้นงานก าไลมือทีชุ่บด้วยทองขาว 

4.4.6 ผลงานเคร่ืองประดับเข็มกลัด Chapter 6 Her heart 

 ขั้นตอนการผลิต  

 1. ตัดกระจกเงาและกระจกดา้นตามแบบขนาดยาว 16 เซนติเมตร กว้าง 11 เซนติเมตร น ากระจก

เงามาทบุตรงเป็นรูคลา้ยคลึงกบัรอยกระสุนปืน (ภาพที่ 77 - 78) 

 

ภาพที่ 77 ทุบกระจกเป็นรอยกระสุนปนื (1) 
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ภาพที่ 78 ทุบกระจกเป็นรอยกระสุนปนื (2) 
 

 

 2. ประกอบชิน้งานเข้ากับโครงทองเหลืองที่เตรียมไว้ เชื่อมเป็นเข็มกลัด แล้วน าชิน้งานไปชุบ

ทองขาว (ภาพที ่79) 

   

ภาพที่ 79 ผลงานทีป่ระกอบสมบูรณ์ 
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4.4.7 ผลงานเคร่ืองประดับไหล่ Chapter 7 I’m free 

 ขั้นตอนการผลิต  

 1. วาดแบบบนกระดาษแข็ง ตัดเหล็กดัดตามแบบ (ภาพที่ 80) 

 

ภาพที่ 80 ตัดเหล็กดัดตามแบบที่ก าหนด 
 

2. เชื่อมให้รอยต่อของเหล็กดัดให้เข้ากันทุกจุด และลบคมเหล็กดัดให้เรียบร้อย (ภาพที่ 81) 

 

ภาพที่ 81 เชื่อมรอยต่อและลบคมของเหล็กดัด 
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 3.  ใช้สเปรย์สทีองขาวพน่ชิน้งานให้เรียบร้อย (ภาพที่ 82) 

 

ภาพที่ 82 พ่นชิน้งานเป็นสีทองขาว 
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บทที่ 5  

ผลงำนเคร่ืองประดับ บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทนี้เป็นการน าเสนอชิ้นงานสมบูรณ์ของชุดเครื่องประดับทั้ง 7 ชิ้น ที่ประกอบด้วยรองเท้า  
แหวน ตุ้มหู  สนับมือ  ก าไลมือ  เข็มกลัด และเครื่องประดับไหล่  ภายใต้แนวทางการออกแบบ 
#LOVEMEHURTSME ที่แปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรงแล้วน ามาผสมผสานกันในชิ้นงาน
เครื่องประดับอย่างลงตัว  จากนั้นเป็นการน าเสนอกิจกรรมการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยใช้
เครื่องประดับเป็นสื่อกลางผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในส่วนสุดท้ายเป็นการน าเสนอบทสรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

5.1 ผลงำนเคร่ืองประดับขั้นสมบูรณ์  

5.1.1 ชื่อผลงาน Chapter 1 Ever after?  

 เป็นการน ารองเท้าส้นสูงทีท่ าจากพลาสติกใสดั่งรองเท้าแก้วของเจ้าหญิงในเทพนิยายแทน
สัญลักษณ์ของความรัก มาประดับตกแต่งด้วยเศษแก้วที่ทบุเปน็ชิ้นแทนสญัลักษณ์ของความรนุแรง เป็นการ
สื่อถึงจุดเร่ิมต้นของเร่ืองราวความสัมพันธ์ที่มีความรักและความรุนแรงเป็นเงื่อนไข 

 

ภาพที่ 83 ผลงานเคร่ืองประดบัรองเท้า Chapter 1 Ever after? 
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ภาพที่ 84 ผลงานเคร่ืองประดบัรองเท้า Chapter 1 Ever after? ขณะสวมใส ่
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ภาพที่ 85 ผลงานเครื่องประดบัรองเท้า Chapter 1 Ever after? (2) 
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5.1.2 ชื่อผลงาน Chapter 2 Commitment  

 เป็นการหล่อทองเหลืองขึ้นรูปเป็นแหวนมีฐานใส่เพชรรอบวงชุบด้วยทองขาว แล้วน ามาประดับ
ตกแต่งด้วยเพชรสังเคราะห์ ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแหวนหมั้นแทนสัญลักษณ์ของความรัก และตกแต่ง
ด้วยเพชรรอบวงให้คล้ายคลึงกับสนับมือแทนความรุนแรง สื่อความหมายให้เห็นถึงการยกระดับ
ความสัมพันธ์สู่พันธะและการผูกมัด อีกนัยยะหนึ่งคือการสื่อว่า ความรักความทุ่มเทที่มากเกินไปอาจท าให้
เจ็บปวดได้ 

 

ภาพที่ 86 ผลงานเคร่ืองประดบัแหวน Chapter 2 Commitment (1) 
 

 

ภาพที่ 87 ผลงานเคร่ืองประดบัแหวน Chapter 2 Commitment (2) 
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ภาพที่ 88 ผลงานเคร่ืองประดบัแหวน Chapter 2 Commitment ขณะสวมใส่ (1) 
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ภาพที่ 89 ผลงานเคร่ืองประดบัแหวน Chapter 2 Commitment ขณะสวมใส่ (2) 
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5.1.3 ชื่อผลงาน Chapter 3 Trick or Treat  

 เป็นการเคาะโลหะให้ขึ้นเป็นต่างหูรูปตราชั่งสองข้างแล้วชุบดว้ยทองขาว ข้างหนึ่งวางประดบัดว้ย
หัวใจดวงเล็กๆ บนฐานแทนสัญลักษณ์ของความรัก อีกข้างหนึ่งวางกระสนุปนืแทนสัญลักษณ์ของความ
รุนแรง เพื่อสื่อถึงความรุนแรงที่แทรกเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ ท าให้ผู้หญิงสับสน ลงัเล และแยกแยะ
ไม่ออกระหว่างความรักกับความรุนแรง  

 

ภาพที่ 90 ผลงานเคร่ืองประดบัตุ้มหู Chapter 3 Trick or Treat (1) 
 

 

ภาพที่ 91 ผลงานเคร่ืองประดบัตุ้มหู Chapter 3 Trick or Treat (2) 
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ภาพที่ 92 ผลงานเครื่องประดบัตุ้มหู Chapter 3 Trick or Treat (3) 
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5.1.4 ชื่อผลงาน Chapter 4 Made with Love  

 คือการหล่อทองเหลืองเป็นสนบัมือรูปหัวใจแทนสัญลักษณ์ของความรุนแรงและความรัก แล้วชบุ
ด้วยทองขาว ห่อด้วยกระดาษสแีดงสด สื่อถึงการอุทิศทุ่มเทเพื่อความรักและการใช้ความรุนแรงเป็นเงื่อนไข
ของความรัก  

 

ภาพที่ 93 ผลงานเคร่ืองประดบัสนบัมือ Chapter 4 Made with Love 
 

 

ภาพที่ 94 ผลงานเคร่ืองประดบัสนบัมือ Chapter 4 Made with Love ขณะสวมใส ่
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ภาพที่ 95 ผลงานเคร่ืองประดบัสนบัมือ Chapter 4 Made with Love ขณะสวมใส ่(2) 
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5.1.5 ชื่อผลงาน Chapter 5 Victim  

 เป็นการเคาะโลหะขึ้นเปน็กุญแจมือสองข้างรูปหัวใจร้อยด้วยโซต่รวนแทนสญัลักษณ์ของความ
รุนแรงและความรัก แล้วชุบด้วยทองค าขาว สื่อถึงการตกเปน็เหยื่อความรุนแรงของผู้หญิง ถูกดึงรั้งและกักขัง
หน่วงเหนี่ยวอยู่ในความสัมพนัธท์ี่มีความรักและความรนุแรงเปน็เงื่อนไข 

 

ภาพที่ 96 ผลงานเคร่ืองประดบักุญแจมือ Chapter 5 Victim 
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ภาพที่ 97 ผลงานเคร่ืองประดบักุญแจมือ Chapter 5 Victim ขณะสวมใส ่
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5.1.6 ชื่อผลงาน Chapter 6 Her Heart  

 เป็นเข็มกลัดที่ติดตรงบริเวณหัวใจของมนุษย์เพื่อสื่อถึงความรักและความรุนแรง เริ่มต้นด้วยการ
เคาะโลหะขึ้นเป็นโครงส าหรับวางกระจกที่ทุบเป็นรอยคล้ายกระสุนปืนแล้วตกแต่งชุบด้วยทองขาว สะท้อน
ให้เห็นว่า ความรุนแรงทางร่างกายที่ผู้หญิงได้รับสร้างบาดแผลทางจิตใจต่ออีกทอดหนึ่ง แม้จะมองไม่เห็น
จากภายนอก 

 

ภาพที่ 98 ผลงานเคร่ืองประดบัเข็มกลัด Chapter 6 Her Heart (1) 
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ภาพที่ 99 ผลงานเคร่ืองประดบัเข็มกลัด Chapter 6 Her Heart (2) 
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5.1.7 ผลงาน ชื่อผลงาน Chapter 7 Am I free?  

 เป็นการตัดแต่งเหล็กดัดชบุด้วยเงินเป็นเครื่องประดับไหล่ สื่อถงึบทสุดท้ายของความสัมพันธ์ทีม่ี
ความรักและความรุนแรงเปน็เงือ่นไข เมื่อผู้หญิงถูกกระท าความรุนแรงซ้ าๆ และหลุดออกมาจากวังวนไม่ได้ 
ไม่ต่างกบัการติดอยู่ในกรงขังที่ไม่มีทางหลีกหน ี

 

ภาพที่ 100 ผลงานเคร่ืองประดับไหล่ Chapter 7 Am I free? (ด้านหนา้) 
 

 

ภาพที่ 101 ผลงานเคร่ืองประดับไหล่ Chapter 7 Am I free? (ด้านหลัง) 
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ภาพที่ 102 ผลงานเคร่ืองประดับไหล่ Chapter 7 Am I free? ขณะสวมใส่ 
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5.2 กำรรณรงค์เพื่อยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิง    

 นอกจากจะออกแบบและผลิตผลงานเครื่องประดับเพื่อสะท้อนปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้ว 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างผลกระทบในวงกว้างขึ้น ผู้ วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ต่อ
สาธารณชนโดยใช้ชิ้นงานเครื่องประดับเป็นสื่อกลางการรณรงค์ในครั้งนี้ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย/
ผู้รับสาร ช่องทางในการสื่อสารและปฏิกิริยาของผู้รับสารเป็นหลัก โดยแบ่งยุทธศาสตร์การรณรงค์ออกเป็น 
2 ช่องทางคือ 1) ช่องทางออนไลน์ผ่านFacebook และ Instagram และ 2) ช่องทางออฟไลน์ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการ การเสวนาวิชาการ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ก าหนดนโยบาย เหยื่อผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในสังคม โดยทั้งสองช่องทางการ
รณรงค์ต่างมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมกันและกัน  

 

ภาพที่ 103 กลยุทธ์การรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
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5.2.1 การรณรงค์ทางช่องทางออนไลน์  

  5.2.1.1 Intagram Lovehurts?_campaign  

  ใน Instagram ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า Lovehurts?_campaign เร่ิมเปิดบัญชีผู้ใช้เมื่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีการแนะน าตวัผู้ออกแบบ น าเสนอข้อมูลการรณรงค์ รูปภาพชิน้งาน

เครื่องประดับ รวมถึงแบ่งปนัข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง มีการใช้สื่อใน

การประชาสัมพนัธ์แบบสองทาง ซึ่งได้ผลชัดเจน (ไมไ่ด้เสียเงินประชาสัมพันธ์) เนื่องจากเป็นช่องทางการ

สื่อสารของคนสมัยปัจจุบนั รวดเร็วสามารถวัดผลได้งา่ย ปัจจุบนัมีผู้ติดตามความเคลื่อนไหวจ านวน 135 ราย 

ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ติดตามการรณรงค์ทาง Instagram เป็นผู้หญิง 73% ผู้ชาย 27% โดย

ทั้งหมดนี้เป็นคนกรุงเทพมากถึง 85% ช่วงอายทุี่สนใจการรณรงค์มากที่สุดอยู่ระหว่าง 35-44 ป ีมีจ านวนคน

เห็นโพสต์ทั้งสิ้นจ านวน 2,783 คร้ัง  ระหว่างรณรงค์มีการโพสต์รูปภาพและข้อความจ านวน 155 คร้ัง เป็น 

Instagram Story อีก 64 คร้ัง แม้ว่าผลตอบรบัการรณรงค์ทาง Instagram  จะอยู่ในระดับทีน่า่พอใจ แต่ก็มี

ข้อจ ากัดคือ Instagram เน้นการเผยแพร่รูปภาพและวีดโีอเคลื่อนไหว ท าให้ไม่สามารถน าเสนอภาพรวมของ

การรณรงค์ รวมถึงการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากจ ากัดจ านวนตัวอักษร 
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ภาพที่ 104 หน้าหลักของการรณรงค์ทาง Instagram ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 105 ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายใน Instagram (1) 



  

 

121 

 

ภาพที่ 106 ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายใน Instagram (2) 
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  5.2.1.2 Facebook Fanpage Lovehurts?_campaign  

  ใน Facebook Fanpage ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า Lovehurts?_campaign เริ่มเปิดตัวใน

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีผู้ติดตามความเคลื่อนไหวจ านวน 200 บัญชีผู้ใช้ โดยมีการเข้าถึง

การรณรงค์ทางออนไลน์ (แบบไม่เสียเงินประชาสัมพันธ์) จ านวน 9,251 ครั้ง กิจกรรมใน Facebook 

Fanpage มีการแนะน าโครงการการรณรงค์ แนะน าตัวผู้ออกแบบ เผยแพร่ข่าวสารและสถิติเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อผู้หญิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ น าเสนอผลงานการออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการรณรงค์แบบออฟไลน์ ตลอดจนเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดกิจกรรมแบบ

ออฟไลน์ด้วย ข้อดีของการรณรงค์ทาง Facebook Fanpage คือสามารถน าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน

หลากหลายและจัดวางรูปภาพได้ตามที่ต้องการ ท าให้รณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและมีความ

หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้ติดตามสามารถเข้าถึงการรณรงค์ได้มากข้ึนและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 

  

 

ภาพที่ 107 หน้าหลักของ Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 
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ภาพที่ 108 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (1) 
 



  

 

124 

 

ภาพที่ 109 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (2) 
 

 

ภาพที่ 110 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (3) 
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ภาพที่ 111 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (4) 

 

ภาพที่ 112 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (5) 
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ภาพที่ 113 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (6) 
 

 

 

ภาพที่ 114 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (7) 
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ภาพที่ 115 ข้อมูลเชิงลึกของการรณรงค์ใน Facebook Fanpage LoveHurts? Campaign (8) 
 

5.2.2 การรณรงค์ทางช่องทางออฟไลน์  

  ผู้วิจัยได้ด าเนนิกิจกรรมการรณรงค์ต่อสาธารณชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยใช้
เครื่องประดับเป็นสื่อกลางผา่นช่องทางที่ไมไ่ด้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วยยุทธศาสตร์ตา่งๆ ไดแ้ก่ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงแนวทางการแก้ไขกับผู้ก าหนดนโยบาย เหยื่อผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง บุคคลผู้มชีื่อเสียงและมีอิทธิพลในสังคม การเผยแพร่บทความวิชาการ และ
การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนทิรรศการ     

  5.2.2.1 การน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการสตรีนิยม – อุษาคเนย์ ภายใต้หัวข้อ “ฉัน
ท างานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงผ่านการออกแบบเครื่องประดับ” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจันทร์ กิจกรรมวิชาการในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจเรื่อง
ความเสมอภาคทางสังคม ปัญหาสังคม ปญัหาเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นพื้นฐานอยู่แลว้ โดยผู้เข้าร่วม
งานเปน็นักวชิาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหนา้ที่จากหน่วยงานราชการ นักเรียนนักศึกษา ทหาร 
พยาบาล ในงานกิจกรรมมีการถกเถียงและพูดคุยกันในหัวข้อที่ผูอ้อกแบบสนใจเป็นอย่างมาก การน าเสนอ
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ผลงานของผู้ออกแบบได้รบัความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอยา่งดี ทั้งยงัเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทดลอง
ท าการวิจัยจากอาชีพของตนเอง 

 

ภาพที่ 116 การน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการด้านสตรนีิยม (1) 
 

 

ภาพที่ 117 การน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการด้านสตรนีิยม (2) 
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  5.2.2.2 การจัดแสดงผลงานการออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับในงาน “ก้าวพ้นใจ ก้าว
ข้ามไปก้าวให้พ้นทุกข์” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี นิทรรศการ
แบบเปิดในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้จัดร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาค
ทางสังคม  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉิน (ดอนเมือง)  ผู้ร่วมชมนิทรรศการคือผู้หญิงที่ได้รับ
ความรุนแรงและก าลังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน ผู้ที่เคยใช้ความรุนแรง  เยาวชนจากบ้านพักกาญจนา 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมชมแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลากหลายต่อผลงานและนิทรรศการ
เครื่องประดับในครั้งนี้ ดังเช่น เยาวชนคนหนึ่งที่เคยได้รับความรุนแรง เมื่อมาสัมผัสเครื่องประดับก็มี
ความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ผ่านมาได้ หรือเยาวชนชายรายหนึ่งได้ตั้งค าถามถึงประสบการณ์การได้รับ
ความรุนแรงของผู้ออกแบบ เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสนทนาให้สาธารณชนร่วมตระหนักถึงปัญหานี้
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นการรณรงค์รูปแบบใหม่และแตกต่าง โดยไม่เพียงเป็นแค่งานศิลปะ แต่เครื่องประดับยัง
สามารถจับต้องสวมใส่ได้อีกด้วย ท าให้ได้รับความสนใจจาก คนที่มาร่วมงานเอง และสื่อต่างๆ เป็นอย่างมาก 

 

ภาพที่ 118 บรรยากาศการจัดแสดงผลงานในงาน “ก้าวพน้ใจ ก้าวข้ามไปก้าวให้พ้นทุกข”์ 
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ภาพที่ 119 การน าเสนอบทเวทีในงาน “ก้าวพ้นใจ ก้าวข้ามไปก้าวให้พ้นทุกข์” 

 

ภาพที่ 120 การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมงาน “ก้าวพ้นใจ ก้าวข้ามไปก้าวให้พ้นทุกข”์ 
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  5.2.2.3 งานนิทรรศการเครื่องประดับเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งจัดขึ้นที่  AUA 
Language Center ชั้น 21 อาคารจามจุรีสแควร์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  นิทรรศการ
คร้ังนี้เกิดขึ้นได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรณรงค์ที่บ้านพักฉุกเฉินได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทาง AUA  
จึงติดต่อผู้ออกแบบให้ร่วมจัดงานนิทรรศการที่ AUA Language Center กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมในครั้ง
นี้เป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครูอาจารย์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ท าให้ผู้ออกแบบต้องยกระดับเป็น
นิทรรศการ 2 ภาษา และต้องมีล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยถ่ายทอดข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องแก่ผู้ร่วมชม
นิทรรศการ มีการจัดท าโปสเตอร์ประชาสมพันธ์และถ่ายแบบวิธีสวมใส่เครื่องประดับเพื่อที่จะได้เห็นภาพ
และเข้าใจมากขึ้น การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งคนไทยเองหรือต่างชาติ ท า
ให้ผลของการรณรงค์ขยายวงกว้างขึ้น ข้อสังเกตคือ  แรกเร่ิมผู้ชมงานนิทรรศการยังไม่ค่อยเข้าใจผลงานการ
ออกแบบมากนัก แสดงออกในเชิงหยอกล้อผลงาน แต่เมื่อผู้ออกแบบอธิบายที่มาของเครื่องประดับแต่ละชิ้น 
ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปและสอบถามถึงปัญหาที่มาในลึก โดยส่วนใหญ่เสนอให้ความ
ช่วยเหลือและสอบถามช่องทางการติดตาม ข้อจ ากัดของกิจกรรมคร้ังนี้คือ สถานที่จัดงานเข้าถึงยาก ท าให้มี
ผู้ร่วมชมในจ านวนจ ากัด 
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ภาพที่ 121 โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์แคมเปญ Love Hurts? ที่ AUA Language Center 
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ภาพที่ 122 สื่อประชาสัมพันธแ์คมเปญ Love Hurts?  ? ที่ AUA Language Center 

 

ภาพที่ 123 การน าผู้ร่วมงานชมเครื่องประดับซึ่งจัดแสดงที่ AUA Language Center 
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  5.2.2.4 ส าหรับกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงแนวทางการแก้ไขกับผู้ก าหนดนโยบาย เหยื่อผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง บุคคลผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในสังคม ได้แก่ การเข้าพบกับนางสาวพรรณิการ์ 
วานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 
125) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 126) และ
นางสาวอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์  นางแบบและนักแสดง ในวันที่ 6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 127) โดยทั้งสามท่านได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
และผลิตเครื่องประดับ รวมถึงการรณรงค์ในครั้งนี้ว่า 

 “ส้าหรับการรณรงค์นี้ตัวเคร่ืองประดับในเร่ืองนี้เปน็ conversation ส้าคัญทีสุ่ด ตั้งแต่ระดบัตวั
บุคคล ระดับทัศนคติ จนถึงตัวกฎหมาย จากสิ่งทีป่ระสบมาพบวา่การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ท้าไมไ่ด้  
เพราะฉะนัน้ควรมีสื่ออะไรที่ช่วยจุดประกายเพราะฉะนัน้เมื่อมี conversation แล้วในวงกวา้งทั่วประเทศจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มาก และเมื่อมีสังคมมีการพูดคุยกันมากพอจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย” (พรรณิการ์ วานิช, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)  

 “ส้าหรับตัวเครื่องประดับเอง ผมก็ว่าแต่ละชิ้นทีไ่ด้บรรยายมากด็ีในแง่ที่ว่ามนัสามารถสะท้อน
สภาพปัญหาโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับทางจิตใจแลว้แบบที่ออกมาก็เพื่อที่จะพยายามให้เห็นมิติของความย้อน
แย้งในเร่ืองนี้ก้าลังพูดถึงความผกูพันความรักความรุนแรงอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจเท่านัน้เองว่า อันนี้
มันคงไปใช้งานจริงไม่ได้ คา้ถามก็คือว่าแล้วคงต้องใช้ในการสื่อสารรณรงค์เท่านั้นเองตัวเหยื่อเองก็อาจจะมี
จ้านวนน้อยคนที่อยากจะออกมาเปิดตัวเพื่อรณรงค์เพราะบางคนส้าหรับเขาก็อยากพ้นตรงนีไ้ป เพราะฉะนัน้
ก็ไม่ง่ายแต่ก็บุคคลสาธารณะหรอืการใช้ของเหล่านี้เป็นสื่อในการไปท้าความเข้าใจกับเด็กกับเยาวชนต่างๆ 
น่าจะเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง”  (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, วนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

 “ส าหรบัผู้หญิงที่ยังอยู่ในความรนุแรงอยู่ คิดว่า ต่อให้เราพูดไปเขาก็ไม่ได้ออกมา สุดทา้ยแล้วเชือ่ว่า
ตัวของเค้าเองรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อะไรอยู่” (อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) 
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ภาพที่ 124 กิจกรรมการเข้าพบนางสาวพรรณิการ์ วานิช 
 

 

ภาพที่ 125 กิจกรรมการเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
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ภาพที่ 126 กิจกรรมการเข้าพบนางสาวอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ 
 

5.3 บทสรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง โดยใช้วิธีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและโครงการรณรงค์ทางสังคมทั่วโลก รวมถึงการเข้าร่วม
สังเกตการณ์กิจกรรมการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  แล้วน ามาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 
คัดเลือกวัสดุ เขียนแบบร่าง 2 มิติ  3 มิติ ต้นแบบ เพื่อน าไปผลิตผลงานเครื่องประดับชิ้นสมบูรณ์ ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางส าคัญในการบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงคือ การรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติผิดๆ อันเป็นสาเหตุของความ
รุนแรง  ปัจจุบันแม้จะมีการรณรงค์ในวงกว้าง แต่ยังไม่สามารถลดสถิติของการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ 
อีกทั้งส่วนใหญ่ยังเป็นการผลิตซ้ าการใช้ความรุนแรง จนน าไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบเครื่องประดับในแนวทาง #LOVEMEHURTSME ที่แปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรง
แล้วผสมผสานกันลงในชิ้นงานเครื่องประดับอย่างลงตัว เนื่องจากเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม สามารถ
สะท้อนปัญหาและเข้าถึงคนในสังคมได้ อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการผลิต โดยเลือกใช้วัสดุ 9 ชนิด ได้แก่ 
เงิน เพชร ทองค าขาว พลาสติก แก้ว ยูวีเรซิ่น ทองเหลือง เหล็ก และกระจกเงา  

 ชุดเครื่องประดับในการรณรงค์ประกอบด้วยรองเท้า  แหวน ต่างหู สนับมือ  ก าไลมือ  เข็มกลัด 
และเครื่องประดับไหล่ ที่ไล่เรียงล าดับของความรักและความรุนแรง เปรียบเหมือนเรื่องราวและพัฒนาการ
ของความรักและความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเผชิญ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ การผูกมัดพันธะ 
การใช้ความรุนแรงเป็นเงื่อนไขของความรัก ความสับสนในวังวนของความรักและความรุนแรง และเมื่อ
บาดแผลความรุนแรงทางร่างกายลุกลามสร้างบาดแผลทางจิตใจ สู่จุดจบที่ผู้หญิงต้องตกอยู่ในกับดักของ
ความรักและความรุนแรง นอกจากการออกแบบและผลิตเครื่องประดับแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
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สร้างผลกระทบในวงกว้างขึ้น ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ต่อสาธารณชน โดยใช้ชิ้นงานเครื่องประดับ
เป็นสื่อกลางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

 เครื่องประดับในโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ของ
ผู้ออกแบบแล้ว ยังสามารถสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงเปิด
โอกาสในการระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า เครื่องประดับสามารถท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหาทางสังคมได้ เนื่องจากสามารถสวมใส่ได้ เป็นสิ่งใกล้ตัว เข้าถึงคนในสังคม
ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ระหว่างเหยื่อที่เคยได้รับความ
รุนแรงกับผู้ที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์  ส าหรับช่องทางการรณรงค์ ผู้ออกแบบมองว่า ช่องทางการรณรงค์
แบบออนไลน์กับออฟไลน์มีข้อดีข้อเสีย ข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดแตกต่างกันไป โดยช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงผู้คนได้จ านวนมาก สะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจ ากัดในการน าเสนอ ไม่สามารถอธิบายชี้แจง
ครอบคลุมทุกบริบท ขณะที่ช่องทางออฟไลน์ท าให้สาธารณชนเข้าถึงผลงานเครื่องประดับอย่างใกล้ชิด เปิด
โอกาสในการตีความผลงานด้วยตัวเอง  

 โครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชน สามารถน าไปต่อยอดในด้านเนื้อหา 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายและอ่ืนๆ ได้มากมาย หนึ่งในนั้นคือการสร้างการมีส่วนร่วมและเยียวยาเหยื่อผู้
ได้รับความรุนแรงในรูปแบบของศิลปะบ าบัด โดยให้เหยื่อที่เคยได้รับผลกระทบจากความรุนแรงสามารถ
ออกแบบและผลิตเครื่องประดับด้วยตัวเอง โดยมีโครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจ  
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ภำคผนวก ก 

Interview point  
Victim  
Purpose: observe viewpoint of victim  
Question 

- ผลกระทบ/ ความเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์ในวันนัน้จนถึงวนันี้ 

- การเปิดเผยเร่ืองการใช้ความรุนแรง/ การท าให้เป็นประเดน็สาธารณะ/ ผลตอบกลบัจากคนรอบ
ข้างและสงัคม 

- ปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวนันี้ 

- การใช้ความรักเป็นเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง/ ทัศนคติต่อความรักจากเหตุการณ์วันนั้นถึงวันนี้ 

- ฝาก message อะไร ถึงใคร  
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ภำคผนวก ข 

 
บทสัมภาษณ์ ผู้หญิงทีโ่ดนกระท าความรุนแรง  
ผู้ให้สัมภาษณ์ Case A 
สถานที่ The coffee club 208 ถนนวิทย ุ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562   
 
ค าถาม ผลกระทบ /ความเปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์ในวันนั้นจนถึงวันนี ้
A : เรายังโชคดีที่เราไม่ได้บาดเจ็บทางกายหนัก  ตั้งแต่เกิดเรื่องมันท าให้เราได้ไปตามกรุ๊ปเสวนา เชิญไปพูด
ตามที่ต่างๆ  มันมีคนที่ได้รับผลกระทบถึงขั้นแขนหัก ขาหัก คือทางกายเรามีแผลเล็กๆน้อย แต่เราไม่ได้เจ็บ
หนักสาหัสขนาดนั้น แต่เรารู้สึกว่าผลกระทบทางจิตใจ และความเชื่อมั่นในตัวเองมันส าคัญมาก เพราะว่า
ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์  แบบนั้น 3 ปี มันท าให้เราเชื่อว่าเราแย่ อย่างที่เค้าบอกจริงๆ เช่น
ในสังคมนี้ภาพของเค้าเป็นคนดีมีความสามารถ มีศักยภาพ คนนึง แต่การที่เค้าโมโหและท าแบบนี้กับเรา 
แสดงว่าเราจะต้องเป็นคนที่ยั่วโมโหเค้าใช่มั้ย เพราะดูเค้าปกตินะ กับคนอ่ืนเค้าดีหมดเลย แต่ในการที่เค้าแย่
กับเราแสดงว่าเราแย่มากๆใช่มั้ยเค้าถึงแย่กับเรา ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เค้าพูด ก็เพราะว่าเรายั่วโมโหเค้าไง 
“เพราะเห็นมั้ยพี่ไม่เคยท าร้ายคนอ่ืนเลยแต่ว่าเรา ยั่วโมโหพี่ก็เลยท าร้ายเรา”  ผลกระทบอย่างนึงขณะที่อยู่
ในนั้นคือเรารู้สึกว่า เราไม่เคารพตัวเอง เรารู้สึกเราไม่มีค่าพอส าหรับโลกใบนี้ หรือส าหรับคนรอบตัว หรือ
แม้แต่คุณค่าในตัวเอง มันรู้สึกไม่มีคุณค่าเลย นั้นคือสิ่งที่เค้าท าให้เรารู้สึก กับอีกแบบนึงก็คือตอนที่เค้าท าเรา
หมายถึงระหว่างที่เค้าลงมือท า ครั้งแรกๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการบันดาลโทสะ ช๊อกๆ นิดนึง ตอนแรกๆ 
ปาของหรืออะไรมันเหมือนแบบอารมณ์โกรธชั่ววูป ตบ เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่โมโห แต่มันมีอยู่ครั้งนึงที่
เราจ ามาจนถึงทุกวันนี้ แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดส าคัญที่เป็นจุดเปลื่ยนของเรา ก็คือวันนั้นเราวิ่งหนี เค้าท า
ร้ายเราตรงเตียง เราเลยพยายามจะวิ่งหนี ออกไปที่ประตูเสร็จแล้วเค้ากระะชากเราได้เหมือนจับตัวเราได้ 
เค้ากระชากเราและถีบเราลงกับพื้น พอเราล้มลงกับพื้นเค้าก็กระทืบเราซ้ าๆ เอาเท้ากระทืบ และใช้เข่าทั้งตัว
เอาเข่าทับลงมาบนหลังเรา เพื่อที่จะค่อมเราไว้ เสร็จแล้วก็เอารองเท้าผ้าใบ ซึ่งมันอยู่ใกล้ๆ รองเท้าวิ่ง ฝาดใส่
หน้าเราซ้ าๆ และก็ด่าเรา คือวันนั้นเรารู้สึกว่านั้นไม่ใช่การบันดาลโทสะ มันไม่เหมือนการตบทีเดียว หรือ
กระชากทีเดียวเพราะโมโห เรารู้สึกว่าเนี้ยเค้ากระชากเรา กระทึบเรา ท าซ้ าๆ เหมือนกับเราไม่ใช่คน และ
การที่เอารองเท้ามาตบหน้า ซ้ าๆเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่บันดาลโทสะ แต่เค้าก็เห็นเราเหมือนสิ่งของที่จะท า
อะไรก็ได้ คือเค้าเลี้ยงแมวเค้ายังไม่เคยท าร้ายแมวขนาดนี้เลย เค้าไม่เคยท าอะไรแบบนี้กับคนอ่ืน แม้แต่คนที่
เค้าเกลียดที่สุดเค้าก็ยังสุภาพด้วยมากๆ และไม่เคยคิดที่จะท าร้ายคนที่เกลียดเค้าคนที่ท าอะไรไม่ดีกับเค้า 
เค้าดีมากๆกับคนอ่ืน ยกเว้นกับเรา ก็ยิ่งท าให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าน้อยกว่าสัตว์อีก นั้นคือความรู้สึกที่เป็น
ผลกระทบความเปลื่ยนแปลงใน 3 นั้น พอหลังจากเลิกกัน จริงๆก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไร แต่ครั้งที่โดนรองเท้าตบ
หน้าเป็นจุดส าคัญที่ท าให้เรารู้สึกว่า ถ้านี่คือความรัก มันก็เป็นรักที่แย่มากเลย หรือต่อให้เราแย่จริงๆจนเค้า
ต้องท าแบบนี้เค้าก็ควรเลิกกับเรา เค้าไม่ควรจะท าแบบนี้ เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่เลิก เราก็ต้องเลิกกับมัน



  

 

144 

แล้วมั้ย จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปท าไม ซึ่งกว่าจะคิดได้หลังจากเหตุการณ์นั้นก็ใช่เวลาอีก 6-7 เดือน กว่าจะ
ออกมาได้ 
 
ค าถาม การเปิดเผยเร่ืองการใช้ความรุนแรง  /การท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ /ผลตอบกลับจากคนรอบข้าง
และสังคม 
A : พอเราตัดสินใจว่าจะมาเปิดเผยมาพูดเรื่องนี้  
1.มีคนเข้ามาด่าเยอะมาก และมีคนให้ก าลังใจคนที่ให้ก าลังใจเป็นส่วนส าคัญมากที่ท าให้เรา รักและเคารพ
ตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักผิวเผิน คนที่รู้จักทางออนไลน์ไม่ได้รู้จักในชีวิตจริง และคนที่ไม่ได้รู้จักเลยก็มีด่า 
สิ่งที่ได้รับกลับมามากๆคือ   โง่ ทนท าไม โง่เองรึเปล่าอยู่ตั้ง 3 ปี ก็ถ้ามันไม่ดีท าไมไม่ออกมา  
2.คือภาพลักษณ์เราใน Facebook เอง ในชีวิตการท างาน เราเป็นผู้หญิงที่มั่นใจ เป็นผู้หญิงที่จะไม่ยอมให้
ใครมาละเมิดเรา เป็นคนท้ายๆในโลกนีท้ี่คนคิดว่าถ้าโดนอะไรแบบนีแ้ละจะทน ก็เลยยิ่งโดนด่า  แสดงว่าโง่ 2 
เท่าเลย โคตรโง่เลย และก็เหมือนกับตอนปี 4 เราท า thesis เรื่องผู้หญิง เรื่องสิทธิ์เรื่องเรือนร่างของผู้หญิง
เหมือนกัน เราก็ยิ่งโดนด่าซ้ าเข้าไปใหญ่เลย คนมันจะชอบมองว่าความรุนแรง จะเกิดกับผู้หญิงที่อ่อนแอหรือ
ผู้หญิงที่มีรายได้น้อย ผู้ชายขี้เหล้าเมายา ผู้หญิงอยู่ในชุมชนที่พึงพาตัวเองไม่ได้ ที่จะไม่ออกมาหรือกลัวว่าถ้า
ออกมาจะไม่มีใครเลี้ยง ซึ่งใช่อันนั้นก็ถูกแต่มันไม่ได้มีแค่นั้น คือคนชอบคิดว่าผู้ชายอย่างเค้า การศึกษาดีเป็น
นักวิชาการ ไม่มีทางท าอะไรแบบนี้หรอก คนชอบคิดว่าการรุนแรงอยู่ไกลตัว มันอยู่ในสังคมที่รายได้น้อย ใน
สังคมที่ดีๆ สั่งคมชนชั้นกลางสังคมที่มีรายได้มันไม่มีอยู่จริงหรอก หรือถ้ามีอยู่จริงก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง ผู้หญิงโง่ 
ผู้หญิงแรด ผู้หญิงเลว ก็เลยโดน ไปยั่วโมโหเค้า ซึ่งเร่ืองของเราเข้าข่ายไปหมดทุกอย่างเลย ก็โดนด่า อันนี้คือ
กรณีคนที่เชื่อแล้วนะ และยังมีคนที่ไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าเร่ืองนี้เกิดขึ้น เค้าภาพลักษณ์ดีมาก เราดูเป็นผู้หญิงไม่ดี 
ลงรูปบีกินี่  สถานะทางสังคมเราสู้เค้าไม่ได้ถ้าเทียบ กับมาตรฐานสังคมผู้ชายดีกับผู้หญิงไม่ดี มีจ านวนหนึ่ง
เชื่อเค้าและเชื่อว่าเราโกหก  เลิกกันและเค้ามีแฟนใหม่รึเปล่าถึงเราเรื่องนี้มาแฉ แต่งเรื่อง และมีอีก แนวนึ
งคือเพื่อนของผู้ชายบอกว่าเราชอบ sex sadism และไปบังคับให้ผู้ชายตบตีเรา มาคอมเม้นทุก Status ของ
เรา ว่าเราเป็นแบบนี้ผู้ชายเลยต้องตี เพื่อนเค้าทรมานมาก โดนเราบังคับให้ตบ แต่สังคมบางส่วนก็พร้อมจะ
เชื่อนะ เพราะภาพลักษณ์เราเป็นแบบนั้น ภาพลักษณ์เราใส่บีกินี่ ภาพลักษณ์เราพูดเร่ือง sex อย่างเปิดเผย
ได้ เป็น วิทยากรพูดเรื่อง sex บ่อยมาก ท าให้คนอ่ืนเชื่อแน่นอนว่าการที่ผู้หญิงคนนึงกล้าพูดเรื่องความ
ต้องการตัวเอง บอกว่าสิทธิ์ในเรื่องเพศตัวเองเป็นยังไงกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องมี sex แบบ sadism 
รุนแรง ในขณะที่ผู้ชายที่ดูสุภาพโดนบังคับให้ท า เร่ืองความรุนแรงมีเรื่องของภาพลักษณ์เข้ามาเก่ียวข้องด้วย 
เทียบง่ายๆว่า แอฟ กับ แมท โดนกระท าอ่ะสังคมจะเชื่อใครมากกว่า ผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยสังคมพร้อมจะ 
Support ในขณะเดียวกันผู้หญิงในแบบอ่ืนๆล่ะ ประเทศนี้มันไม่ได้มีผู้หญิงแบบเดียว ในโลกนี้ก็ไม่ได้มีผู้หญิง
แบบเดียว แต่ว่าสังคมพร้อมที่จะ Support  ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรี บางคนบอกไม่เชื่อบ้าง บางคนบอกว่า
สมควรแล้ว โง่เอง เลือกเอง บางคนบอกว่าชั้นโดนกระชากครั้งเดียวชั้นก็เลิกแล้วนะ เหมือนเอา
ประสบการณ์ตัวเองมาตัดสินคนอ่ืน ซึ่งเค้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงๆ ที่เราเจอ ความซับซ้อนมันเยอะแค่
ไหน  
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และพอเราเปิดเผยเรื่องนี้ผู้ชายก็ฟ้องหมิ่นประมาณเราด้วย เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นภาระทางกฎหมาย 
กฎหมายไทยไม่ได้เอ้ือเร่ืองกฎหมายเก่ียวกับความรุนแรงขนาดนั้น 
 
มีครั้งนึงเค้าท าเราตรงถนนพระอาทิตย์คนพลุกพล่านมาก ตอนที่เริ่มท ายังไม่มีคน ประมาณ4-5 ทุ่ม แต่พอ
เราร้องเสียงดัง มีคนมามุง แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลย และผู้ชายก็ท าต่อ และก็มีฝรั่งเข้ามาเราเลยบอกให้ฝรั่ง
ช่วย ฝรั่งก็บอกให้เค้าหยุด และสายตรวจผ่านมาพอดี เลยนั้นรถไปสน. ชนะสงคราม พอเสร็จแล้วไปอยู่ที่สน.
ต ารวจก็ให้กลับบ้าน และจะให้กลับบ้านด้วยกันด้วยนะ แบบว่าให้จับมือกันและก็กลับบ้าน เราก็แบบว่าหนู
ไม่ปลอดภัยมั้ยคะพี่ เลือดก็ยังออกอยู่ เรารู้สึกว่า 1.เป็นเรื่องของกฎหมายและความเข้าใจทางสังคม ที่ไม่
เข้าใจเรื่องนี้  
2. เป็นเร่ืองพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เราก็ยืนยันว่า ขอลงบันทึกประจ าวนั เค้าก็
ลงให้แบบเสียมิได้ เค้าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีกัน เค้าอาจจะเจอเหตุการณอ์ย่างนี้มาเยอะแต่ก็ไมค่วรจะคิด
แบบนัน้ในทุกๆ เคส  
 
 ค าถาม ปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวันนัน้ถึงวันนี้ 
A : จริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นั้น ใช้ค าว่าเรายอมจ านน มีบ้างครั้งเลยนะที่ เค้าตบๆเราอยู่ 
เราไม่ร้อง ไม่ดิ้นด้วย และก็อยู่เฉยๆให้เค้าตบ มันคือความชินรู้สึกว่าเค้าตบเรา เดี๋ยวพรุ่งนี้เค้าก็กลับมาเป็น
คนเดิม เดี๋ยวเค้าก็ดีกับเราเหมือนเดิม และเค้าก็จะท าเหมือนว่าเรื่องเมื่อคืนไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องที่ผ่าน ผ่านไป
แล้วไม่พูดถึง ท าตัวปกติ ครั้งแรกที่เกิดขึ้น เป็นครั้งแรกที่เราช๊อกและเรารู้สึกว่าเราต้องไปแล้ว ครั้งนั้นเป็น
คร้ังที่แบบเค้าบอกว่าเออจะไม่มีอีกแล้วนะ เราก็โอเครกลับมา แต่ก็มีอีก ครั้งที่ 3 ที่ 4 แต่ทุกครั้งเราก็เชื่อเค้า
นะ ว่ามันจะไม่มีอีกแล้ว และทุกๆครั้งที่โดนเรารู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นคร้ังสุดท้ายแล้วจริงๆก็ได้ อยากไปสู้หรือ
อย่าไปตะโกนหรืออย่าไปอะไรให้มันมากความเลย ถ้าอยากท าท าให้จบๆไปเลย 
 
I :  และคนรอบๆขา้งเค้ารู้มั้ยคะว่าคนนี้เค้าตีกันบา้นนี้เค้าตีกัน 
A : นี่คือความแย่ของเราที่เราแบบกลัวเค้าจะเสียหาย เราไม่เคยร้องเสียงดัง ไม่เคยปริปากบอกเพื่อนเราพ่อ
แม่เรา เรากลัวเพื่อนเราจะเกลียดเค้า เรากลัวพ่อแม่เราว่าเค้า  
 
I : เพราะเราหวังมีอนาคตร่วมกับเค้า  
A : ใช่ๆ เพราะเราเคยได้ยินมาเยอะว่าหมา เพราะแบบพวกมึงทะเลาะกันเดียวดีกันแล้วหมา เราก็ไม่อยาก
ให้เพื่อนเรารู้สึกว่าตัวเองหมา หรือในอนาคตถ้าเรามีอนาคตกับคนนี้จริงๆ  
 
I : คือถ้าบอกใครไปเค้าจะต้องบอกให้เลิก 
A : ใช่เค้าต้องบอกให้เลิกและถ้าเราไม่เลิกคือเราโง่ ผู้ชายเลวมแีต่โดนดา่ 
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และก็ 2 เรารู้สึกว่าเค้ามีต าแหน่งหน้าที่ในสังคม ถ้าเราพูดอะไรไปเรารู้สึกว่าเค้าเสีย หน้าที่การงาน เราไม่
อยาก เราอยากให้เค้ามีอนาคตต่อไป เพราะเราอยากมีอนาคตกับเค้า ส าหรับเราปฎิกริยาในช่วง
ความสัมพันธ์นั้นคือความชิน ยอมจ านน รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ ยอมให้เกิดขึ้นไป และไม่กล้า
บอกใครเลย เพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้เค้าเดือดร้อน พอเลิกกับเค้ามาได้ ก็ยังท าใจไม่ได้นะ ยังไม่ได้รู้สึก
กลับมารักหรือเคารพตัวเองขนาดนั้น 
 
I : ยังรักเค้าอยู่มั้ย ตอนที่เพิ่งเลกิ 
A : ก็ยังรัก แต่พอตัดสินใจออกมาพูด เราก็มาพูดเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะพูดถึงชื่อเค้า พอดีตอนนั้นเพจ
มนุษย์กรุงเทพ เค้าท าเป็นซีรีย์ เร่ืองความรุนแรงทางเพศ มันไม่ได้มีแค่เรา มีคนอ่ืนๆ เรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ท า
ร้ายเค้าหรืออะไรเพราะ 1.ไม่ได้พูดชื่อ กับ 2.เราคิดว่ามันเป็นประโยชนต์่อสังคมและผูห้ญิงด้วยกัน แค่นั้นเอง 
แต่พอท าไปเค้าไม่ได้คุยกับเรามาสักพักแล้วแต่พอโพสนั้นออกไป เค้าโทรมาเลย และสิ่งแรกที่เค้าพูดก็คือว่า 
ที่ท าแบบนี้เพราะเราไม่เคยรักเค้ามาเลยใช่มั้ย คือพอพูดอย่างนี้เราแบบ เรารู้สึก ตื่นเลยว่าแบบ โอ้โห ถึง
วินาทีนี้แล้วอะ ก็ยังคิดว่าที่เราทนมา 3 ปีเนี้ย เราไม่รักเค้า และที่เราท าแบบนี้คือเราไม่รักเค้า หรอ คือเรา
เสียใจมาก แต่เราก็รู้สึกแบบ เราควรตื่นอ่ะ ตาสว่างเลย ตื่นได้แล้วว่าคือเค้าเป็นคนแบบนี้ คือไม่ว่าภายนอก
เค้าจะเป็นคนยังไง แต่เค้ายังไม่เคยส านึกผิด จากการกระทืบเรา จากการท าร้ายเรา  1.เค้ารู้สึกว่าเรายั่วโมโห
เค้า 2.ขนาดเราออกมาพูดหรืออกมาอะไรแบบนี้ เค้ายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดเค้า เค้ารู้สึกว่าเค้ามีสิทธิ์
กระทืบ แต่เราไม่มีสิทธิ์พูด ซึ่งมันประหลาดมากในวิธีคิดแบบนี้  ตั้งแต่วันนั้นเลยรู้สึกว่าได้งั้นลองดูว่าจะเป็น
ยังไง ทีนี้พอใครมาเชิญปกติก็จะไม่อยากออกหน้า ทีนี่ใครมาชวนก็รู้สึกไม่กลัวแล้ว ก็พูด เรารู้สึกว่ามันต้องมี
ผู้หญิงอีกเยอะมากแน่ๆเลย ที่เผชิญกับมันอยู่ อาจจะคิดว่าคร้ังนี้คร้ังสุดท้าย อาจจะคิดว่าแค่นี้เองหรืออะไรก็
ตาม แต่เรารู้สึกว่าขอแค่มีสักคน หรืออาจจะเป็นคนอ่ืนที่ไม่เคยเผชิญความรุนแรงแต่เข้าใจเร่ืองนี้มากข้ึน ไป
เจอใครบนถนนแล้วอาจจะอยากหยุดเค้ามากขึ้น เรารู้สึกว่าก็น่าจะดีนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สึกว่ามัน
ไม่ใช่ภาวะเราไม่ยอมแล้ว จากตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายอมและเราชินจนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ยอมรักและ
เคารพตัวเองมากๆ และเราก็อยากให้คนอ่ืนรักและเคารพตัวเองด้วย แต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าให้คุณออกมา
เดี๋ยวนี้นะ ออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะ แต่เราแค่มีความรู้สึกว่าก็พูดไปเรื่อยๆ เค้าอาจจะรู้สึกโดดเดียว เรา
ก็จะพูดทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน และถ้าอะไรวนมาทีเราก็จะพูดที ก็จะมีคนแบบว่าท าไมโพสเรื่องนี้อีกแล้ว 
แต่เรารู้สึกว่าจะพูดต่อไป เพราะอาจจะมีใครสักคนนึงซึ่งโดนเหตุการณ์นี้อยู่แล้ว และไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างๆ 
แต่เรารู้สึกว่า ที่คิดว่าเราไม่ได้ก้าวไป แต่จริงๆเราก้าวต่อไปแล้วและอยากมาช่วยเหลือคนอ่ืนด้วย เราอยาก
เห็นอะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส าคัญมากๆ เรื่องการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมเรื่องทัศนคติ 
ผู้ชายหรือสังคมต้องปรับ ก็ต้องปรับไป แต่อีกอย่างนึงที่เราอยากที่เรารู้สึกตอนนี้เรารักตัวเองได้ เราเคารพ
ตัวเองได้ เราก็อยากให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงไม่ว่าเพศอะไร ต้องรักและเคารพตัวเอง ขั้น
แรกก็คือต้องรีบพาตัวเองออกมา ให้ไวที่สุด ไม่ต้องเดี๋ยวนั้นก็ได้ แต่ทันทีที่คิดได้ ให้รีบพาตัวเองออกมา 
 
ค าถาม การใช้ความรักเป็นเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง  
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A : เรารู้สึกว่าเค้าไม่ควรมีความรักไหนเป็นเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว เค้ามีวิธีคิดแบบนี้ เค้าคิด
ว่า คือมันมีอยู่ช่างนึงที่เราไม่ได้ท างาน ก็อยู่บ้านเค้าด้วย เพราะฉะนั้นค่าน้ าค่าไฟ ค่าอาหารเค้าก็พาเราไปกิน 
เวลาเค้าท าร้ายเราเสร็จหรือระหว่างท าร้าย และเราพูดว่าพี่ พี่ท าแบบนี้ไม่ได้นะ พี่ท าร้ายหนูไม่ได้ เค้าจะพูด
ว่าไม่คิดถึงที่พี่ท าดีกับเราตั้งขนาดนี้ล่ะ คือพูดง่ายๆว่าเหมือนเค้ามองว่า การที่เค้ารักใส่ใจ ท าดีจ่ายเงินเพื่อ
เรา มันประมาณเท่านี้นะกะอีแค่ตบมึงอ่ะแค่นี้เอง ท าไมมึงไม่ทนว่ะ มันคือวิธีคิดแบบนี้ เป็นวิธีคิดกึ่งๆทวง
บุญคุณ ทั้งๆที่จริงแล้ว การท าร้ายร่างกายคือความผิดทางอาญานะ 
คือพี่จะท าดีให้ชีวิตหนูอีกชีวิตพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาท าร้ายหนูนะ เค้าคิดประหลาดมาก ตอนที่เค้าพูดแบบนี้เราก็
รู้สึกอีกนะว่าเออว่ะ เค้าให้ข้าวเรากิน เค้าก็ดูแลเรา หรือแบบถ้าเราเลวจริง ก็ควรเลิกดิแต่เค้าก็ไม่เลิก เค้าก็
จะเออไม่มีใครเห็นด้านแย่พี่ได้ขนาดนี้เลยเนอะ เห็นด้านแย่พี่แต่ก็ทน อยู่กลายเป็นเรารู้สึกว่าถ้าอย่างงั้นเรา
ต้องอยู่ช่วยเหลือเค้า เค้าป่วยรึเปล่า กลายเป็นว่าเราเห็นใจเค้าเข้าไปอีกว่าชั้นอยากจะอยู่ดูแลเธอจนเธอหาย 
และอยากมีอนาคตกับเธอ ในวันที่เธอหาย เหมือนเราเป็นช่วยเค้า และวันที่เราออกมาเปิดเผยนอกจากบอก
ว่าเราไม่เคยรักเค้าแล้วเค้าก็บอกว่า เราไม่เคยเห็นความดีเค้าเลยหรอ เราคิดว่าความดีก็ส่วนความดี เค้าจะ
ชอบเอามารวมๆกัน 
 
 
 
ค าถาม ทัศนคติต่อความรักจากเหตุการณ์วันนั้นถึงวนันี้ 
A : ส าหรับเรา เราไม่ได้รู้สึกเปลื่ยนแปลงอะไร เรารู้สึกว่าการที่จะมีความสัมพันธ์กับใคร จะรักหรือไม่รักก็
ตาม พูดง่ายๆว่าไม่ได้กลัว แต่แค่ที่เพิ่มมาก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องรักและเคารพตัวเอง เปลื่ยนเมื่อก่อนนั้นเรา
รู้สึกว่าเวลาเรารักใครชอบใคร เราก็จะชอบแบบเค้า แต่มันโชคดีที่ก่อนหน้าคนเนี้ย มันก็มีแต่คนโอเครมา
ตลอด เช่นเราเจอคนชอบเที่ยว เราก็จะกลายเป็นคนชอบเที่ยว 
I : เหมือนเราปรับตัวเข้าหาเค้า 
A : ใช่แต่คนที่เค้าท าร้ายเราเค้าไม่ชอบเที่ยว  เราก็ไม่ไปไหนเลยนะตลอดเวลา 3 ปี จนเพื่อนก็ถามว่าเป็น
อะไร ไม่ออกไปเที่ยวเลย เราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะ เราแค่รู้สึกว่าอ๋อก็เรามีความสุขไง ชั้นมีความสุขแล้ว แต่
หลังจากเหตุการณ์นั้น เรารู้เลยว่ารักใครก็ได้เหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวอะไรเลย แต่ว่าต้องรักและเคารพตัวเอง
ให้มากที่สุด 
 
I : เหมือนเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเรา เราเลยไมป่รับตัวเพื่อเค้ามากเกินไป เกินเสน้ของเรา 
A : ใช่ และถ้ามีอะไรที่มันล้ าออกมา อาจจะไม่ต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือ เพราะว่าค าพูดหรือความรุนแรงมันมีแม้
กระทั้งค าพูดหรือจิตใจ ก็คือไม่ยอมแล้ว ถ้าเรารักและเคารพตัวเองเป็นและรู้ว่าจะไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ 
ตัวเอง ก็จะไม่ยอมแล้ว เช่นจะมาบอกว่าแต่ตัวแบบนี้กระโปรงสั้นไปรึเปล่า ไม่โอเครเลยนะ อาจจะไม่ถึงขั้น
ไล่ไปเปลื่ยนกระโปรงหรือ ตบ เราก็จะถามว่าอึดอัดใจมากรึเปล่าที่เราแต่ตัวแบบนี้ ถ้าอึดอัดใจมาก ไปก่อนก็
ได้นะ เมื่อไรที่เราเคารพสิ่งที่เราเป็น รักสิ่งที่เราเป็น เราก็จะรู้สึกรู้ว่าเมื่อไรเราจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิด
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ตัวเอง และเราก็ไม่รู้สึกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาจะต้องปกปิดเวลาคนมาคุย ส่วนใหญ่เค้าจะรู้อยู่แล้ว ว่าเราเจอ
อะไรมา 
 

ค าถาม ฝาก message อะไร ถึงใคร  
A : จริงๆอยากฝากถึงผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงไม่ว่ามากหรือน้อย จริงๆอันนี้จะพูด
ตลอดซึ่งเรารู้สึกว่ามันส าคัญมาก คืออย่างกรณีเราพอเราคิดว่า เราจะแจ้งความอ่ะมันก็สายไปแล้ว ไม่ว่าจะ
หลักฐานหรืออะไร เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า โอเครถ้าวันนี้ยังไม่อยากออกมาจากความสัมพันธ์ ยังไม่อยาก
แจ้งความ เพราะไม่อยากให้เค้าเดือดร้อน ยังไม่อยากให้เพื่อนเราเกลียดเค้า พ่อแม่เราเกลียดเค้า อย่างนึงที่
ท าเราอยากให้จดบัญทึกเสมอ เก็บไว้อ่านอย่างเดียวก็ได้ ว่าวันนี้เค้าท าอะไรเรา ท าอะไรบ้างเหตุการณ์เป็น
ยังไง วันที่เท่าไร สถานที่เป็นยังไง จดไว้เสมอ คือ 1.นอกจากมันจะเป็นหลักฐานได้ในอนาคต 2.เราเป็นคน
จด จะมีวันนึงที่เราเปิดกลับมาอ่านตอนนั้นยังไม่เลิกกับเค้าเลยนะ เปิดกลับมาอ่าน เรารู้สึกว่าโอโห มันหนัก
มากเลยนะ ทนท าไมเนี้ย ทนขนาดนี้เพื่ออะไร สิ่งนี้เรียกว่าความรักหรอ นอกจากจะใช้เป็นหลักฐานแล้ว มัน
ยังซัพพอทเรามากๆโดยที่อาจจะยังไม่มีใครมาพูดอะไรเลยก็ได้ เราอาจจะรู้ตัวเองเลยก็ได้ เพราะฉะนั้น 1.
อยากให้จดบันทึกไว้เสมอทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกทางกาย เวลาสถานที่ บรรยากาศเรารู้สึกว่ามันแย่
แค่ไหน หรือเรารู้สึกว่าเราไร้ค่าแค่ไหน จดไว้ให้หมดเลย 2.เวลาโดนอยากให้ไปหาหมอและขอใบรับรอง
แพทย์ไว้ทุกครั้ง อาจจะยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนึง ที่เราเข้มแข็งถ้าเราอยากใช้ มีให้
พร้อมดีกว่าอยากใช้แล้วไม่มีเลย เพราะอย่างกรณีเราคือไม่มีเลย มันเอาอะไรคืนมาไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นมี
ไว้ก่อนติดตัว ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไร จะไปเผาทิ้งหลังจากนั้นก็ตามใจ แต่ต้องมี ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลงบันทึก
ประจ าวันด้วย ไปขอลงไว้เลย จริงๆพนักงานสอบสวนไม่ได้ซีเรียสกับการแค่จดลงบันทึกประจ าวัน หลังจาก
หาหมอไปลงบันทึกประจ าวันไว้ เพราะว่าในทางกฎหมายบันทึกเราอาจจะไม่พอมีบันทึกประจ าวันชัวร์กว่า 
อีกอย่างอยากให้เล่าให้คนรอบตัวฟัง มันควรพูดมันควร speak out ออกไป วันนี้คุณอาจจะยังไม่กล้าออกมา
ประกาศที่สาธารณะหรอก ให้เร่ิมจากเล่าให้คนใกล้ๆตัวฟังก่อน ให้มันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว ข้อนี้ถ้ายัง
ไม่พร้อมเรารู้สึกว่าก็จดไว้ก็พอ อย่างน้อยก็เล่าให้ตัวเองฟัง ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเรารักเค้าอยู่ก็เก็บไว้นิ่งๆ ไม่ต้อง
ท าอะไร อย่างน้อยเราก็จะไม่เสียดาย อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรารักตัวเองในจุดๆนึง ที่ท าได้ยากมากๆ อันนี้คือ
ฝากให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ ที่เป็นผู้ถูกกระท า ส่วนข้อความที่อยากฝากถึงสังคมคือเรารู้สึกว่าสังคมไม่
ยอมรับว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริง อย่างเช่นที่เราพูดออกไปสิ่งแรกคนจะปฏิเสธก่อนเลย คนดีมันมีทางเกิดขึ้นหรอก 
หรือเราเป็นผู้หญิงมั่นใจไม่มีทางหรอกที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้  หรือแบบมันไม่จริงก็มึงโง่อีก
ต่างหากมันถึงจริงถ้ามึงออกมามันก็ไม่จริงแล้วไง เรารู้สึกว่าสังคมไม่ยอมรับว่ามันมีความรุนแรงอยู่จริง ซึ่งมัน
เป็นปัญหามาก หรืออย่างเช่นเราเดินไปแล้วมีคนโดนตบหัว เราอาจจะคิดว่าเค้าเล่นกันหรือเปล่าเค้าเป็น
แฟนกัน เค้าตบอีกตบอีก คือจริงๆ เราควรจะรู้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่านี่คือความรุนแรงเราต้องเข้าไปเดี๋ยว
นั้นเลย แล้วห้าม แยก หรือพูดอะไรซักอย่างให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาท าไม่ถูกต้อง แต่คนไทยจะรู้สึกว่าไม่
แน่ใจ จะเข้าไปเมื่อไหร่ดี เรื่องผัวเมียหรือเปล่า คือมันมีความคิดอ่ืนๆที่ไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้มีอยู่ ข้อความนี้
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อยากฝากถึงทุกคนเลยผู้หญิงผู้ชายเพศสภาพไหนก็ตามเราต้องยอมรับนะว่ามันมีอยู่จริงและเห็นก็อย่าลังเลที่
จะเข้าไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสัมภาษณ์ ผูไ้ม่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นนี้ แต่มีอิทธพิลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม  
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ผู้ให้สัมภาษณ์ Case B  
สถานที่ คอนโดผู้ให้สัมภาษณ ์
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 
 
ค าถาม ทัศนคติต่อปญัหาความรุนแรงต่อสตรี  
B : ทัศนคติต่อปัญหาความรุนแรงของสตรี พี่ก็รู้สึกว่าทุกทุกคนรู้ว่ามันเป็น สามัญส านึกอยู่แล้ว ว่าทุกคนก็รู้
ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าแต่รู้สึกว่าเมืองไทยมีปัญหาเนี้ย ถ้าดูผิวเผินเหมือนจะน้อยกว่าประเทศ
อ่ืนๆแต่ว่าจริงๆพี่ว่ามันไม่น้อยกว่า แค่รู้สึกว่าคนไทยคิดว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ตอนนี้ยังยอมรับได้น้อยลงแต่
เมื่อก่อนเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากๆ การที่จะโดยตบตีกันในครอบครัวคนจะรู้สึกว่าตบตีกันเฉยเฉยตามปกติ 
แต่ว่าตอนนี้คนก็มีความรู้สึกมากขึ้นว่ามันไม่ควร เพราะฉะนั้นการที่พี่บอกว่าโดยผิวเผินคนไทยดูเหมือนจะไม่
มีปัญหา เพราะว่าคนก็รู้สึกว่ามันรับได้มันเป็น เป็นในครอบครัว  เพราะฉะนั้นคือเราก็ ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึน 
แต่ว่าถ้าจะดูเหมือน Serial Killers อะไรประเภทนั้นพี่รู้สึกว่า สังคมไทยเรายังโชคดีที่ไม่ได้เป็นขนาดนั้น 
แบบเมืองนอก อาจจะด้วยเราเป็นศาสนาพุทธพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนไหมนะ ก็รู้สึกว่ามันยังน้อยกว่า เมืองนอกที่
โดนโหด ที่เขาจับขังอะไรแบบนี้  
 
B : ส่วนอันที่รู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเมืองนอกคือทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย  เหมือนกับคนไทยจะมีพูด
กระแหนะกระแหน แบบว่ารู้สึกว่าเหยียดสตรีเพศในความรู้สึกอยู่แล้ว มันไม่เท่าเทียมกันเท่าเมืองนอก  
I : อันนี้ส าคัญมากเลยค่ะ 
B : เมืองนอกจะรู้สึกว่ามีเสรีภาพอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้พี่รู้สึกว่าเราเป็นมากกว่า  เรื่องความรุนแรง
อะไรแบบเนี่ยพี่ก็คิดว่าเป็นเร่ืองของสามัญส านึกมาก  
ก็คงไม่มีใครบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเร่ืองปกติ 
 
ค าถาม แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างแรงบันดาลใจความสนใจกับปัญหา  
พี่ไม่มีประสบการณ์อะไรโดยตรงกับเรื่องพวกนี้เลย ทางด้านร่างกายก็ไม่มี  โตขึ้นมาในโรงเรียนก็ไม่เคย มี
เร่ืองตบตีกันกับผู้ชายอะไรแบบนี้ ไม่เคย แต่พี่ว่าส่วนมากในโรงเรียนไทย  ต่อให้ผู้ชายที่พี่บอกว่าเราจะกด
เหยียดเรามากกว่า แต่มันก็ยังดีที่มีกฎธรรมเนียมปฏิบัติว่า ถ้าเกิดไม่ใช่สามีภรรยา ผู้ชายจะไม่ตบตีเรา 
เหมือนกับเด็กๆที่จะเห็นผู้หญิงตบกัน แต่จะไม่เห็นผู้หญิงมาชกผู้ชายไม่มี  และก็เป็นสิ่งสามัญส านึกเช่นกัน 
ผู้ชายจะไม่รังแกผู้หญิง มันก็เป็นได้อย่างเสียงอย่าง เขากดเรา แต่เขาท าอะไรเราไม่ได้นะ เพราะเราเป็นเพศ
ที่อ่อนแอกว่า มีทั้งชมทั้งว่า เพราะเขาเห็นเราอ่อนแอกว่า ว่าเขาต้องปกป้องเรา 
I : เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง  
B : ความสนใจต่อปัญหา ความสนใจมีผิวเผนิมาก เพราะรู้สึกวา่ จริงๆก็ฟังดูแย่นะ แต่มันเปน็เรื่องไกลตัว 
เหมือนกับคนในครอบครัว เพื่อนเรา ไม่มี แต่ว่าพี่คิดว่าพี่ให้ความส าคัญกบัปัญหานี้มาก เพราะถ้าพี่มีแฟน พี่
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จะบอกว่าเหตุผลเดียวที่จะเลิกเลยทันทีคือ ตี คือแค่ตบพี่ตีแขนพี่ พี่เลิกเลย แต่ผู้ชายมีกิ๊กเราอาจจะแค่เสียใจ
ร้องไห้ เพราะฉะนั้นพี่รูส้ึกว่าพี่ให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้มาก เพราะพี่รักตัวเอง  
I : อันนี้คือชัดเจนเลยว่าท าร้ายกันจริงๆ  
B : ไม่รู้สิ พี่ให้ความส าคัญกับปญัหานี้มาก ผลักก็ไม่ไดน้ะ ถ้าผลักคือเลิกเลย 
 แล้วก็ด่าก็ได้ พี่ให้ความส าคัญกับการกดขี่ทารุณ ทั้งทางวาจาและทางร่างกาย พูดกูมึงกับพี่ พี่เลิก พูดเห้ีย
กับพี่ พี่เลิก ต่อให้ตอนนั้นอารมณ์เสียหรืออะไร พี่เลิกทันที แล้วก็พี่เคยคิดนะ ว่าอย่างที่พี่บอกสังคมไทยเห็น
ว่าการตบตีกันในครอบครัวเป็นเร่ืองปกติ แต่พี่เคยคิดมาตลอดว่า ถ้าข้างบ้านพี่เค้าตบกัน หรือเห็นคนตบกัน
บนถนนพี่คงเข้าไปยุ่ง โดยการแจ้งต ารวจ หรือท าอะไร คิดมาตลอด แต่ยังไม่เคยเจอในชีวิตนี้ 
 
ค าถาม เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง มีความส าคัญอย่างไร ท าไมต้องพูดถึง ต้องรณรงค์ 
B : มันก็มีความส าคัญอยู่แล้วเร่ืองความรุนแรงต่อใครก็ตาม ต่อเด็ก ผู้ชาย ผู้หญิง พี่ก็รู้สึกว่าความรุนแรงเป็น
สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใคร พี่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงต่อใคร จะตีเด็กตีหมาตีแมว ท าร้ายสัตว์ ท า
ร้ายคน พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า 
I : เหมือนกับบางกรณีผู้หญิงที่มีสถานะที่ดีโดยที่มีผู้ชายเลี้ยงเหมือนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน เราโดนท าร้ายแต่เขา
เลี้ยงเรา คือผู้หญิงบางคนจะไม่รู้ ว่าคุณมีทางเลือก ถ้าคนนี้ไม่เลี้ยงเรามีสิทธิ์ที่จะไปท าอย่างอ่ืนได้ โบ
พยายามเสนอทางเลือก งานโบจะไม่ได้แสดงออกมาว่าผู้ชายท าร้ายฉัน แต่โบอยากจะบอกว่าผู้หญิงมี
ทางเลือกที่จะไปต่อได้ยังไง  
B : สิ่งที่โบบอก พี่ก็เข้าใจโบ แต่ในมุมมองมุมมองพี่ มีคิดว่าคนที่รู้สึกแบบนี้ คือคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าเรา 
ถ้าคนที่มีการศึกษาเท่าเรา ไม่น่าจะกลัวเขาเลี้ยงไม่ได้ เขาตี แต่ก็อยู่ในระดับความตี เพราะว่าอย่างบางคน 
เขาก็ได้ชื่อว่าเขาตีทุกคนที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนที่เขาเดท ก็ดูมีการศึกษาแต่ก็ยังทนอยู่ 
I : เหมือนกับบางคนที่เขามีการสถานะดีมากๆ ที่เขาไม่พร้อมจะแลก 
B : น่าจะใช่ ถ้าคนได้ปีละร้อยล้าน ชั้นก็โดนตบนิดหน่อย  เราไม่ได้อยู่ใน position เขาเราก็ไม่รู้ 
I : โบว่าเร่ืองจิตใจก็เหมือนกันค่ะ เร่ืองจิตใจมันหนักกว่าร่างกายอีก โบอยากเน้นเร่ืองจิตใจมากกว่า เพราะว่า
ร่างกายมันชัดเจน เพราะ Jewery มันมีคุณค่าต่อจิตใจมากกว่า ในการที่คนใส่เครื่องประดับ ไม่จ าเป็นต้องใส่
เครื่องประดับ ไม่เหมือนเสื้อผ้าที่จ าเป็นต้องใส่ ซึ่ง Jewery ถ้าเราจะใส่ แสดงว่ามันมีความหมายต่อเรา  
B : พี่คิดว่าถ้าพี่สามารถท าโครงการอะไรได้ พี่คงไม่ได้ไปในแนวทางแบบกลา่วโทษคนอ่ืน พี่อาจจะเป็นแนวที่
ฟังแล้วอาจจะดู ไม่ได้เชิดชูเพศหญิงด้วยซ้ า เพราะพี่ก็รู้สึกว่าผู้หญิงการควรจะรักษาตัวเอง ดูแลตัวเอง ก็เลย
อาจจะกลายเป็นว่าพี่ไม่ได้ แบบเฟมินิส เพราะพี่รู้สึกว่า ผู้หญิงกับผู้ชาย หรือทุกคนควรจะดูแลตัวเอง ทุกคน
ควรมีสามัญส านึก พี่ใช่เร่ืองสามัญส านึกกับทุกๆเร่ือง ตัดคนที่โดนท าร้ายตั้งแต่เด็กหรือคนที่ป่วยโดยสารเคมี
ในสมองซึ่งน่าจะมี 1-2% พี่พูดคนส่วนใหญ่ในโลก พูดถึงคนปกติ คนป่วยพี่ไม่ได้พูดถึง 
 
ค าถาม ในฐานะผู้ที่มีอิทธิทางสังคม สังคมไทยควรมอง หรือแก้ปัญหานี้อย่างไร  
B : ถ้ามีท าอะไรได้พี่ก็คงท า  แต่พอดี  1.พี่ยังไม่มีอะไรที่แบบพี่เห็นหรือจุดประเด็นให้รู้สึกต้อท าไปในแนวนั้น  
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2. ถ้าพี่จะท าโครงการแบบที่พี่บอกโบอ่ะ พี่ก็อาจจะเสี่ยงโดนด่า เพราะพี่อยู่ตรงกลางของสังคม และพี่มีคน
รอบตัวมากมาย และแนวโน้ม ของสังคมคือไปในแนว แฟมินิสมากๆ มากกว่า ทางพี่จะดูแบบหัวโบราญ 
ท าไมถึงต้องมาโทษผู้หญิงด้วยกันเอง เพราะฉะนั้นถ้าพี่ท าไปพี่ก็โดนด่า พี่ก็รู้สึกว่าพี่สนใจในเร่ืองของตัวพี่เอง
ดีกว่า ก็คือถ้าพี่เจอ พี่จะไม่อยู่เฉยแน่ๆ พี่จะต้องแจ้งต ารวจหรือช่วยหรือท าอะไร แต่พี่ก็ไม่ได้อุทิศตัวขนาดพี่
เอาตัวไปกั้นเค้านะ พี่ไม่ท าเพราะพี่ก็ห่วงตัวพี่เหมือนกัน  
 
ค าถาม ฝาก message อะไร ถึงใคร  
B : พี่รู้สึกว่าถ้ารณรงค์เรื่องนี้ได้ พี่อยากรณรงค์ให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นยูนิต ยูนิตนึงเล็กๆ ท าของตัวให้ได้ 
และถ้าทุกคนคิดแบบนี้ พี่ว่ามันก็ดีนะ 
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บทสัมภาษณ์ ผู้หญิงทีโ่ดนกระท าความรุนแรงและปัจจบุันเป็นอาสาสมัคร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ Case C 
สถานที่ กสทช  
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562   
 
ค าถาม : ผลกระทบจากเหตุการณ์ในตอนนั้น 
 
C : สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ 20 ปีที่เเล้ว ย้อนกลับไป 20 ปีก่อน เราท างานสายงานด้านพยาบาล เเต่พอเรามาเจอ
ปัญหานี้ ท าให้ปัญหานี้เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิจากงานด้านพยาบาสลมาเรียนกฎหมาย  มาเป็นทนายความ 
จนไปถึงขั้นปริญญาเอก ท าให้ราได้เปลี่ยนมุมความคิดในการใช้ชีวิตด้วย ทั้งชีวิตคู่ เเละการตัดสินใจอะไร
หลายๆ ประสบการณ์มันสะท้อนมุมมองความคิดจากเด็กที่มองโลกสดใส  ท าให้เราเข้าใจว่ามันไม่ได้สดใส
ขนาดนั้น ต้องเจอหลุมบ่อ เหว การปีนขึ้นจากเหวมาถึงบนยอดเขา มันเหนื่อยยาก เเต่ตลอดเส้นทางการเดิน
มันท าให้มีมุมมองสะท้อนหลายๆอย่าง เป็นสิ่งนึงที่ท าให้เราเข็มเเข็งเเละมีความอดทน ท าให้เวลาเจอปัญหา
อ่ืนๆเเล้วมันไม่ได้ร้ายเเรงอะไร มุมมองเลยเปลี่ยนไปจากคนอ่ืน ไม่ว่าเราเจอปัญหาเเค่ไหนท าให้เรารู้สึกว่า
ปัญหามันเล็กนิดเดียว เพราะเจอเเต่ปัญหาใหญ่ๆมาเเล้ว  
 ปัญหาในชีวิตมองไปก็เหมือนมูลสัตว์ เป็นเร่ืองที่เเย่ ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย ในช่วงเวลานึงรู้สึกว่า 
เร่ืองประเภทนี้ไม่ควรยกมาพูดในที่สาธารณะในช่วงสิบปีที่เเล้ว เเต่พี่มองว่าเรื่องของพี่มันจะเป็นปุ๋ยที่ดี เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้  
 
 
ค าถาม การเปิดเผยเร่ืองการใช้ความรุนเเรงเมื่อเปิดเผยไปในสาธารณะได ้feedback ยังไงบา้ง 
 
C :เมื่อเปิดเผยไปเเล้วได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างเเย่กับตัวเอง เหมือนตอนไปเดินตลาด ช่วง 2-3 ปีเเรกที่เกิด
เร่ือง มีเเต่เสียงซุบซิบนินทา เป็นขี้ปากชาวบ้าน ท าให้เรารู้สึกเเย่ว่าสิ่งที่เราท าไปได้รับผลกระทบที่รุนเเรก 
เเม้กระทั่งญาติๆยังย้ าว่าอย่าไปบอกใครนะ ว่าเป็นญาติกัน เพราะเขารู้สึกเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลได้ เรา
ต้องค่อยสร้างค าอธิบายให้เขาเข้าใจในหลายๆฝ่ายทั้งสื่อ หรือบุคคลทั่วๆไป  
 
 
I:พี่ท างานด้านนี้มาตลอดเลย? 
C:พี่เปิดในปัญหาที่เกิดขึ้น จนมีมูลนิธิมาช่วยเหลือ ซึ่งมูลนิธิมีประสบการ เเละเข้าใจในปัญหาที่เราเจอ หรือ
เคยดูเเลปัญหาเหล่านี้มาก่อน เราก็เลยร่วมท างานกับเขามาเร่ือยๆต่อเนื่องกันมา ซึ่งองค์เหล่านี้จะช่วยเหลือ
ดูเเละจิตใจ ดูเเลปัจจัยสี่ ต่างๆให้ ซึ่งเร่ืองจิตใจจะเป็นเร่ืองส าคัญที่จะต้องเยี่ยวยาให้เขาก้าวผ่านปัญหานี้ไป
ก่อน ท าให้เขารู้สึกมีคุณค่า 
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ค าถาม ภาพรวมสถานะความรวมเเรงของสตรีในปัจจุบัน 
 
 C:ความรุนเเรงมันมีหลากหลายรูปเเบบ เช่นค าพูด ความรุนเเรงในความครอบครัว เพศ อนาจารหรือการคุม
คามทางเพศ ก็ถือว่าเป็นความรุนเเรงต่อสตรีเช่นเดียวกัน ถ้าถูกเเยกย่อยเเล้วมัดรวมเป็นก้อนใหญ่ ก็ต้อง
บอกว่าความรุนเเรงต่อสตรีไม่น้อยลงเลย มีเเต่มากขึ้นๆเรื่อยๆ ถ้าถามว่าท าไมไม่ลดลงเลย พี่คิดว่ามีสองมุม
คือ มุมที่หนึ่งคือ ยิ่งน าเสนอยิ่งเพิกเฉยด้านชา มุมหนึ่งน าเสนอเเล้วหวังวาจะได้ลดลง เเต่กลายเป็นการเลียน
เเบบพฤติกรรม เช่น การนักเรียนตบตีอัดส่งเเชร์กัน ท าให้เกิดการเลียนเเบบพฤติกรรมกัน อาจจะเกิดจาก
ความส านึกคิดที่ผิด เรื่องวัย เเต่ตัวเลขการเลียนเเบบพฤติกรรมมันมีมากขึ้น มีการขยายเป็นวงกว้างขึ้น
เร่ือยๆ ซึ่งการน าเสนอของสื่อจะมีส่วน เเละอีกด้านนึงมานั่งคิดว่าการน าเสนอมันมีการสอดเเทรกเร่ืองการ
วิเคราะห์ด้วยหรือป่าว? เพราะฉะนั้นสื่อต้องมีการปรับให้คนเข้าใจเจตนารมณ์ของสิ่งที่จะสื่อสารด้วย ซึ่งมัน
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากๆ 
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ภำคผนวก ค 

 

Interview point  
Working groups 
Contact: 
มูลนิธิเพื่อนหญิง https://www.facebook.com/มูลนิธิเพื่อนหญิง Tel. 025131001 
มูลนิธิผู้หญิง http://womenthai.org/ 

295 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62 บางพลัด กทม .10700 โทร  .0-2433-5149 , 0-
2435-1246  

มูลนิธิสรา้งความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง 

http://www.whaf.or.th/ 
86/58 ซอย 5 โครงการวิชั่น สมาร์ท ซิตี้ ถนนนครอินทร์ ต .ตลาดขวัญ อ.
เมืองนนทบุร ี
จ .นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2525 4922 – 23 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
Tel. 0 2513 2889  
e-mail : info@wmp.or.th 

 
Purpose: observe ตัวกลางประสานงานระหว่างเหยื่อและกลไกต่าง ๆ ในสังคม 
Question 

- ภาพรวมของสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจบุัน  

- แบ่งปนัเร่ืองราวหรือประสบการณ์กรณีการใช้ความรุนแรงต่อสตรีที่ประทับใจหรือน่าสนใจ 

- ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการใช้ความรุนแรงต่อสตรี 

- ทางออกในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 

- อะไรคือแรงบันดาลใจในการท างานดา้นนี้  

- ฝาก message อะไร ถึงใคร 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/มูลนิธิเพื่อนหญิง
http://womenthai.org/
http://www.whaf.or.th/
mailto:info@wmp.or.th
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ภำคผนวก ง 

 
บทสัมภาษณ์ ตัวกลางประสานงานระหวา่งเหยื่อและกลไลต่างๆในสังคม  
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณศุภกานต์ บุรพงศ์บัณฑิต 
นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  
สถานทีป่ระชาอุทิศการพิมพ ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ค าถาม ภาพรวมของสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบัน 
คุณศุภกานต์ : จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงหรือสตรีมักเป็นฝ่ำยที่ต้องตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของชำย ไร้
ซึ่งสิทธิและเสรีภำพอย่ำงที่ควรจะได้รับ กำรถูกกดขี่ข่มเหง กำรใช้ควำมรุนแรงทั้งต่อบุคคล และภำยใน
ครอบครัว รวมทั้งกำรเอำรัดเอำเปรียบที่มีต่อสตรีในสังคมได้กลำยเป็นแรงผลักดันให้สตรีส่วนหนึ่งลุก
ขึ้นมำต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมและควำมเท่ำเทียมกันในสังคม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความรุนแรงต่อสตรีมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ความไม่เสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในสังคมไทย ที่มีค่านิยมชายเป็นใหญ่ มีความคิดตายตัว ติดยึด ตอกย้ าความเชื่อดั้งเดิม
ของผู้คนในสังคม ที่เห็นว่าอะไรเหมาะสมกับหญิง อะไรเหมาะสมกับชาย ผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิง 
จึงท าให้ผู้ชายต้องมีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง จึงท าให้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรียังคงไม่หมดไปในสังคมไทย
ปัจจุบัน 
ค าถาม แบ่งปันเร่ืองราวหรือประสบการณ์กรณีการใช้ความรุนแรงต่อสตรีที่น่าประทับใจหรือน่าสนใจ 
คุณศุภกานต์: ดิฉันเคยพบสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งสามีก าลังตบตีภรรยาอยู่ตรงป้ายรถโดยสารประจ าทาง 
ขณะนั้นดิฉันอยู่บนรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งอยู่ตรงข้ามป้ายรถโดยสารประจ าทางที่เกิดเหตุการณ์ ดิฉันเห็น
ผู้คนที่พบเห็นเหตุการ์ยืนนิ่ง เฉยเมย ไม่กระท าอะไรเลย ดิฉันไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุการณ์ และรถโดยสาร
ประจ าทางหมุนล้อเรื่อยๆ จนผ่านสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นไป ดิฉันจึงโทรแจ้งต ารวจ 191 แ ต่ทางสถานี
ต ารวจไม่รับ ดิฉันรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะดิฉันไม่สามารถช่วยภรรยาคนนั้นได้  และดิฉัน
คาดหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นอะไร 
ค าถาม ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการใช้ความรุนแรงต่อสตรี 
คุณศุภกานต์ : ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่แล้วถ้ามองจากเหตุการณ์ที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในปัจจุบัน การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างสามีภรรยา ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก การมีพฤติกรรม คบชู้ของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง เมื่อมีฝ่ายใดจับได้จึงมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าร้ายร่างกาย ทางจิตใจหรืออาจ
รุนแรงไปถึงขั้นการท าให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตาย และสาเหตุอีกอย่างที่มีผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
ระหว่างสามีภรรยา คือ การมีทัศนคติค่านิยม ความเชื่อที่ผิดๆว่า ผู้ชายเป็นผู้น าและมีอ านาจเหนือผู้หญิง จึง
เป็นสาเหตุให้ภรรยามักจะถูกสามีกดขี่ข่มเหง ท าร้ายร่างกาย และอาจถูกปิดกั้นไม่ให้ ได้รับอิสรภาพ รวมทั้ง
การเสพสารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่ท าให้ผู้ชายขาดสติจนท าร้ายผู้หญิงได้ 
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ทางออกในการแก้ปัญหาความรุนต่อสตรี 

1. ตั้งสติ อย่าใช้อารมณ์  

หากเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ควรใช้สติและเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ พูดคุยสื่อสารท าความเข้าใจระหว่าง
กันด้วยเหตุผล 

2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง  

หากเกิดการทะเลาะกันหรือเกิดปัญหาขึ้น ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย และทาง
จิตใจ หาทางท าให้ใจเย็นลงก่อน หลังจากนั้นค่อยพูดคุยเพื่อหาข้อยุติกัน 

3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ 

ผู้หญิงต้องกล้าลุกขึ้นมาสู้กับผู้ชาย อย่ามองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาหรือเร่ืองปกติ หรือคิดว่าเราไม่สามารถที่จะสู้
ผู้ชายได้ เพราะหากคิดเช่นนั้น ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในสังคม 

4. แจ้งเหตุ  

ขอรับการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 1300  

5. อย่าเก็บเร่ืองไว้คนเดียว  

ขอค าปรึกษา หาตัวช่วย โดยสามารถขอค าปรึกษาและการช่วยเหลือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ที่ 0-2513-
2889 
ค าถาม อะไรคือแรงบนัดาลใจในการท างานด้านนี ้

คุณศุภกานต์ : เพราะปัญหาของสังคมเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวเรา  
ค้าถาม ฝากข้อความอะไรถึงใคร 
คุณศุภกานต์ : ฝากถึงคนไทยทุกคน อยากให้มองว่า ปัญหาความรุนแรงในสตรีไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็น
ส่วนรวม ที่ผู้ถูกกระท้าต้องกล้าที่จะพูดหรือขอความช่วยเหลือ รวมถึงผู้พบเห็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือ เช่น แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น หากเป็นผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกกระท้าก็สามารถเข้าไปช่วยเป็น
ตัวกลางไกล่เกลี่ยพูดคุยให้ลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าทุกคนในสังคมสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะยุติความรุนแรงต่อสตรีไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพียงแค่อย่ามองข้าม 
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ภำคผนวก จ 

 

Interview point  
Media/ influencer 
Purpose: observe ผู้ที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้ แต่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม  
Question 

- ทัศนคติต่อปัญหาความรุนแรงตอ่สตรี  

- แบ่งปนัประสบการณ์การรณรงค์หรือแรงบันดาลใจ/ ความสนใจในต่อปัญหา 

- เร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิง มีความส าคัญอยา่งไร ท าไมต้องพดูถึง ต้องรณรงค์ 

- ในฐานะผู้ที่มีอิทธทิางสังคม สังคมไทยควรมอง หรือแก้ปัญหานี้อย่างไร  

- ฝาก message อะไร ถึงใคร  
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ภำคผนวก ฉ 

 
บทสัมภาษณ์ ผู้ที่มปีระสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นนี้ แต่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณเบญญ ์วิบุลศลิป์ Freelance Journalist 
สถานที่ Eden’s หลานหลวง 
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562   
 
ค าถาม ทัศนคติความรุนเเรงต่อผู้หญิง 
คุณเบญญ์ : เห็นด้วยกับเร่ืองความเท่าเทียมทางสังคมมาก ซึ่งเเบ่งเป็นสองทาง ทางร่างกาย ทางจิตใจ มัน
เกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง ซึ่งไม่ว่าใครในสังคมนี้ไม่ควรจะโดน ไม่ว่าจะเพศใด ร่างกาย จิตใจเป็นอย่างใดก็ตาม ไม่
ควรที่จะมีใครทนต่อเรื่องนี้ มันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ มันไม่ต้องพูดถึงเฉพาะผู้หญิง ก็ได้ 
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาใช้ความรุนเเรงมาบังคับขืนใจ โดยที่เราไม่เต็มใจ มันไม่มีใครชอบอยู่เเล้ว จึงไม่เห็นด้วย 
ต่อต้าน เเล้วก็ไม่อยากให้มันมีอยู่ 
 
I:ความรุนเเรงอย่างชัดเจนทางกายภาค เช่นตบตี หรือความรุนเเรงทางจิตใจ ค าพูด การดูถูก คิดว่าอะไรรุน
เเรงกว่ากัน  
 
คุณคุณเบญญ์ : คิดว่าทั้งสองอย่างรุนเเรงพอๆกันหนักหนาพอกัน  
 
I:เเบบไหนถึงเรียกว่าความรุนเเรงทางจิตใจ 
 
คุณคุณเบญญ์ : ค าพูดหรือค าวิภาควิจารณ์ที่มีอารมณ์ร่วม น้ าเสียง การออกท่าทางด้วยร่างกาย มันมี
หลายหลากรูปเเบบ  
 
ค าถาม:แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมรณรงค์ หรือประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านผู้หญิง 
 
คุณคุณเบญญ์ : โชคดีที่ท างานด้านสื่อ เราเคยท างานเรื่องความเท่าเทียม หรือ Women power มันอยู่ใน
สายงานมาโดยตลอด เเละชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ ท าให้เรารู้สึกว่าได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สังคม 
 
ค าถาม เวลาเห็นปัญหานี้ตามสื่อเเล้วรู้สึกยังไง  
คุณคุณเบญญ์ : ส่วนตัวไม่ใช่คนที่ลุกฮือขึ้นไปกับเร่ืองเหล่านั้น เเต่เราจะใช้หน้าที่การงานของเราเป็นสื่อนึงที่
สื่อออกไปที่ให้คนที่เห็นเเล้วเปลี่ยนไปได้ เราก็ถือว่าประสบความส าเร็จ  
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ค าถาม คิดว่าเร่ืองความรุนเเรงมีความส าคัญยังไง ท าไมต้องหยิบปัญหาเหล่านี้ขึ้นมารนรงค์ 
คุณคุณเบญญ์ : เพราะว่าอย่างที่บอกไม่ควรมีใครต้องมาเจอสถานการณ์เเบบนี้  ไม่ต้องการให้ใครมาตกใน
อารมณ์ที่ต้องหวาดผวาอยู่ตลอดเวลา เเค่เอาชีวิตให้รอดไปเเต่ละวันก็ยากเเล้ว ถ้าต้องมาเจอเเบบนี้อีกก็ไม่
ต้องท าอะไรเเล้ว ทุกคนควรได้อยู่ในสภาวะเเวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต ซึ่งความรุนเเรง มันไม่ใช่ 
 
ค าถาม:มีคนรอบตัวเคยเจอเหตุการณ์เเบบนี้ใหม 
คุณคุณเบญญ์ : พี่นี้เเหละ เราเคยคบกับ ผู้ชายคนนึงที่เราต้องการเลิกกับเขา เเต่เขาไม่ต้องการเลิกกับเรา 
เขาไม่เคยท าร้ายร่างกายนะ เเต่เขาขู ่ท าให้เรากลัว ให้หวาดผวา ตะหวาดตะคอก เราตลอดเวลา เป็นการท า
ร้ายจิตใจเราอยากหนัก จนกระทั่งวันนึงเขาเจอคนอ่ืน ที่คนนั้นรักเขา เขาก็เลยทิ้งเราไป  
 

I:เเล้วสมมุติเราย้อนเวลากลับไปได้ จะเปลี่ยนอะไรไหม ประสบการณ์เปลี่ยนอะไรเราไหม 
คุณคุณเบญญ์ : ถ้าเราไปเเบบในสภาวะนี้ ผลลัพธ์คงไม่เป็นเเบบนั้นเเล้ว หลังจากนั้นถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะ
เเบบที่ผ่าน เราก็ไม่เอา  
 
ค าถาม : ในฐานะที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางสังคมคิดว่าจะเเก้ปัญหานี้ยังไง 
คุณคุณเบญญ์ : ถ้ามันจะเกิดการเเก้ไขหรือท าให้ปัญหาให้มันลดลง คิดว่าผู้หญิงควรดูเเลตัวเองให้มากข้ึน พึ่ง
ระลึกเสมอว่าเราสิ่งที่มันนเกิดข้ึน มันสมควรเเล้วเหรอที่เราจะโดน ต้องรู้ในคุณค่าตัวเองเสมอ 
 
ค าถาม อยากฝาก message  อะไรถึงใครหรือป่าวผู้หญิง ผู้ชาย ที่เคยเจอปัญหาหรืออะไรก็ได้ 
คุณคุณเบญญ์ : ใครก็ตามที่ได้อ่านได้เห็น ควรจะคิดก่อนว่าอะไรที่มันถือว่าถูกเเละเป็นสิ่งที่ดี มันต้องใช้ได้กับ
ทุกคนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถ้าคุณคิดว่าการท าร้ายร่างมันถูก เเปลว่าการท าร้ายร่างคุณมันก็ถูกใช่ไหม 
เพราะฉะนั้นให้พึ่งระลึกถึงใจเขาใจเรา ทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม 
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บทสัมภาษณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้ แต่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์  คุณวิลันดา เอ่ียมสอาด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการต่างประเทศ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สถานที่ เกษรวิลเลจ  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562    
 
ค าถาม ภาพรวมของสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีในปัจจุบัน 
คุณวิลันดา : คิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องแบ่งว่าเป็นสตรีหรือไม่สตรี วิธีการคิดเหมือนมนุษย์ปฏิบัติกับมนุษย์
ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เด็กผู้ใหญ ่คนทุพพลภาพ ว่า เท่าเทียมกันหรือเปล่าแค่นั้นเอง  
 
I: แบบว่าปกติพื้นฐานนะ ว่าคนเรามันไม่ควรท าร้ายกันอยู่แล้ว  
 
คุณวิลันดา :ใช่มันคือจริยธรรมพื้นฐานเลย กฎแห่งมนุษย์พื้นฐานเลย ว่าเราจะไม่ตบตีใครก็แค่นั้นเอง ไม่ว่ามี
เหตุผลอะไรก็ตาม  
 
 
ค าถาม แบ่งปันเร่ืองราวหรือประสบการณ์กรณีการใช้ความรุนแรงต่อสตรีที่ประทับใจหรือน่าสนใจ 
คุณวิลันดา : เคยเห็นปัญหาเช่น Campaign  #metoo อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องความรุนแรงต่อสตรี ด้วย
ความสตรีเราถูกหล่อหลอมในสังคมตั้งแต่สมัยโบราณว่าเราแบบ น่าทะนุถนอม การละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่
น่าอับอายเราจะไม่พูดอะไร เราจะไม่ Speak out แต่จริงๆมันก็คือความผิด ผิดถูก Whatever มันก็คือต้อง
ลงโทษตามระบบ ก็คือเร่ืองที่ชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่ผิดนี่คือสิ่งที่ถูก ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายหรือไม่หน้าอายอะไร 
โครงการนี้สังคมปกติจะเคยบอกว่าถูกท าร้าย มาแล้วและก็ไม่เคยพูด พอมีคนนึงออกมาพูดก็จะ #metoo 
ว่าเรา ก็เคยโดนเหมือนกัน ส่วนตัวพี่ไม่ได้ metoo แต่รู้สึกว่า การละเมิดสิทธิทั่วไปหรือแม้กระทั่งอันนี้ ที่ดู
เป็นเรื่อง Sexual-harassment จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกสังคมเปลี่ยน concept ใหม่ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย 
มันจะต้องเป็นเร่ืองที่ถูกท าให้เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม  
 
I : ในปัจจุบัน Feminist รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มที่มีความเข็มแข็งทางแนวคิดมากๆ สมมุติเค้าโดนข่มขืน พรุ่งนี้ก็
สามารถอาบน้ าและท างานได้เลยด าเนินชีวิตต่อไปได้เลย คือหมายถึงว่าเร่ืองนี้ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเค้า ไม่
ได้มาลดคุณค่าอะไรในตัวเขาเลย ซึ่งมันยากมากเพราะว่าคนที่โดนโดนท าร้ายทางร่างกายและจิตใจ มันเลย
ยากมากๆ  
 
คุณวิลันดา : ใช่ ซึ่งด้วยกรอบสังคมไทยที่กันไว้อยู่แล้ว 
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ค าถามใจปัญหาเรื่องความรุนเเรงกับผู้หญิงไหม 
คุณวิลันดา : สนใจนะ เพราะความรุนเเรงมันมีหลาย layer มีความซับซ้อน สังคมไทยเเบบสังคมเมืองใน
วงการที่ท างานอยู่ผู้หญิง ขึ้นมาท างานได้มากขึ้น เเต่ในบางบริบทผู้หญิง ก็ไม่มีบทบาทเลย อาทิเช่น ข้าราข
การ ผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือบางอย่างของผู้ชาย เช่น ทหารจะขึ้นมาได้ส าคัญที่เมีย สุดท้ายเเล้ว ก็อยู่ที่
บริบท ต่างๆ 
 
ค าถาม ความรุนเเรงของผู้หญิงมีความส าคัญไหม เเละจ าเป็นไหมที่ต้องรณรงค์ 
คุณวิลันดา : จ าเป็น เช่นการเเต่งกาย ผู้หญิงมักจะถูกกระท า เเต่ก็อยากให้ educate ตัวเองด้วยว่า เเค่ไหน
ถึงเหมาะสม กาลเทศะ ตามงานที่ต้องไป อีกฝ่ายที่กระท าก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์มาก้าวก่าย เพราะฉะนั้นต้องเป็น
ต้องทั้งสองฝ่าย ไม่ก้าวก่ายกันทั้งผู้หญิงเเละผู้ชาย  
 

ค าถาม ในฐานะเป็นผู้อิทธิพลในสังคมไทย มันควรจะท ายังไงให้มันน้อยลง 
คุณวิลันดา : กฎหมายต้องมีความจัดเจน เเข็งเเรงมากกว่านี้ มีการน าไปใช้อย่างจริงจัง ในทางกลับกันให้
ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานของด้วย เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งกฎหมาย ผุ้ถูกกระท า เเละผู้กระท า  
 
ค าถาม อยากฝากอะไรให้สังคมบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ทุกกระท า หรือผู้กระท า หรือสังคม หรือทุกๆเพศ 
คุณวิลันดา : ฝากให้สังคมว่าเราควรวาง mindset ว่าเราควรจะท าอะไรกับปัญหานี้ดี นั้นคือการวางพื้นฐาน
ทางความคิดใหม่ ว่าสิ่งเรานี้มันเป็นสิ่งที่ควรหรือปฏิบัติอย่างไง เช่น เคสข่มขืน กฎหมายต้องให้ความ
ยุติธรรมเเบบเท่าเทียมกัน ให้กฎหมายเเข็งเเรง เเต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิง ไม่ควรน าช่องโหว่ของกฎหมายมา
เป็นเครื่องมือ เเบบกรณี ผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่ผิด เพราะฉะนั้นทุกคนควรใช้ลิมิตในการใช้สิทธิ์ของตัวเอง  
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ภำคผนวก ช 

 
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลื่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงรวมถึงแนวทางการแก้ไขกับผู้ก าหนดนโยบายบุคคลมีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม  
คุณพรรณิการ์ วานิช อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่  
สถานที่ พรรคอนาคตใหม่  
วันที่ 19/11/2562 
 

I : แนะน า Thesis โบท าเรื่องเครื่องประดับยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และได้ ลงพื้นที่ ไปเก็บข้อมูลผู้หญิง
ได้รับความรุนแรงจริงๆ ส่วนหนึ่งและมาจากคู่รัก 

คุณช่อ : รักแล้วและโดนท าร้ายด้วย  

I : ใช่ค่ะ และพอหลังจากโดนท าร้ายก็จะได้รับความรัก ความสนใจกลับมาเยอะ และความรักตัวนี้จะเป็น
เงื่อนไขที่คู่รักอ้างให้คู่รักท าร้ายผู้หญิง ความรุนแรงเลยมีความเกี่ยวโยง เกื้อกลูกันกับความรัก วิธีการ
ออกแบบชิ้นงานเลยมาจากความรักและความรุนแรงโดยที่คนทั่วไปรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร มาออกแบบใหม่
ใ ห้ ชิ้ น ง า น เ ดี ย ว กั น มี ทั้ ง ค ว า ม รั ก แ ล ะ ค ว า ม รุ น แ ร ง   
เป็นชุดเคร่ืองประดับทั้งหมด 7 ชิ้น เป็นความรุนแรง ตั้งแต่ Chapter 1-7 เป็นเส้นทางเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเข้า
ไปอยู่ในความรุนแรง จนถึงจุดจบของความรุนแรงถ้าผู้หญิงยังไม่ได้ก้าวออกมา และที่ผ่านมามีการรณรงค์มา
มายโดยทุกสื่อมีหน้าที่ มีข้อจ ากัดของแต่ละแบบ  และไม่ว่าเราจะช่วยรณรงค์กันมากแค่ไหน สถิติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงที่ได้รับตามโพลต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นตลอด เพราะฉะนั้นโบเลยอยากสร้างการรณรงค์ในรูปแบบ
ใหม่ให้เข้าถึงคนตัวคนมากขึ้น และหน้าที่ของเครื่องประดับเองก็ตอบโจทย์พอดีเพราะมันมีหน้าปฏิสัมพันธ์
กับมนุษย์ และสามารถสะท้อนปัญหาเร่ืองนี้ และโบเชื่อว่า เคร่ืองประดับจะส่งเสียงออกไปได้ค่ะ อาจจะเร่ิม
ที่กลุ่มคนเล็กๆ แต่ตรงจุดเป็นกระบอกเสียงจริงๆ ค่อยๆกระจาย น่าจะเป็นวิธีการใหม่สร้างช่องทางใหม่ๆ ใน
การรณรงค์ที่สนใจมากข้ึนค่ะ  

 
คุณช่อมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะ ? 

คุณช่อ : ดีมากค่ะ คือสถิติความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะ เป็นสถิติที่มี
ปัญหามาก ในประเทศเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย เพราะว่ามัน Under report อย่างมหาศาล ถูกไหมคะ 
และอย่าง Domestic Violence เรารู้กันดีว่า โอ้โหมัน Under report สุด เพราะว่า อย่างที่คุณโบเล่ามา
ตอนอธิบายเคร่ืองประดับหละ ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองถ้าจะเป็นผู้หญิงที่ดี จะต้องมีความรักที่ดี ความรักที่ดีคือ
การอดทน และถ้าเราไม่อดทนพอเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี ไม่ทุ่มเทให้กับความรักมากพอ และสิ่งนี้มันท าให้ 
อย่างชิ้นต่างหู เวลาชั่งน้ าหนักอ่ะ สุดท้าย มันจะไปชั่งแล้วเก็บไว้ที่ตัวเองเสมอ และก็ไม่ว่าจะด้วยความรัก
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หรือความรู้สึกกดดันของสังคมก็ตาม บางคนรักมากและรู้สึกว่าเราต้องอดทนเพื่อความสัมพันธ์นี้  บางคน
ไม่ได้รักแต่สังคมกดดันว่า คุณต้องเป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี ถ้าเกิดคุณทนไม่ได้คุณอย่า คุณล้มเหลวในชีวิตการ
รักษาความสัมพันธ์ ควรรักษาชีวิตคู่ และลูกคุณจะเป็นยังไง นั้นคือสิ่งที่สังคมก าหนด เพราะฉะนั้นปัญหา
ใหญ่มากของเรื่องนี้มันคือ Under report ปัญหาที่ 2 ก็คือ เรื่องทัศนคติ เรื่องนี้กลับไปสู่ท าให้เกิดปัญหา
แรก คือสังคมคาดหวัง คนจ านวนมากเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ ใช่เรื่องที่ผิดปกติ ผัวเมียก็เหมือนลิ้นกับฟัน ต้องมีการ
กระทบกระทั่งกันบ้าง กระทบกระทั่งกันบ้างในที่นี้ก็บางคนก็รู้สึกว่าก็ต้องมีการตบตีกับบ้างเป็นเร่ืองธรรมดา 
ซึ่งไม่ใช่ไง โดยเฉพาะพูดว่าการตบตีการบ้างเป็นเร่ืองธรรมดาการพูดแบบนี้มันแปลว่า Chronic ถูกไหม คือ
มันจะเกิดซ้ าๆก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทัศนคติแบบนี้ในปัจจุบันน้อยลงนะ ช่อคิดว่าน้อยลง 
ถามว่ามันยังมีไหม คือยังมี น้อยลงนี่ถือว่าน้อยไหมก็ไม่ มันแค่น้อยลง แต่ก็ยงัเยอะอยู่ดี ผู้หญิงพัฒนามากข้ึน
ในแง่คุณท างานนอกบ้าน แต่ความคาดหวังในแง่ความเป็นแม่และเมียไม่ได้ลดลงนะ ความเป็นผู้หญิงได้รับ
การยอมรับมากขึ้นว่าเป็นหมอ เป็นทนาย เป็นต ารวจ เป็นแบบทหารได้ เป็นนักบินได้ แต่ความคาดหวัง
ความเป็นแม่และเมียในตัวคุณมันยังอยู่ ก็คือคุณต้องท า 2 ขาเนี้ยควบคู่กันไป ถ้าคุณไปเป็น นักบิน เป็น
ต ารวจเป็นทหาร และความเป็นแม่และเมียของคุณบกพร่องคุณจะโดนหนักกว่าผู้หญิงที่เป็นพยาบาลหรือ
เป็นครู ถูกมั้ย 

I : ถูกค่ะ 

คุณช่อ : และเรื่องเนี้ยก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องของการ Stereotype เรื่องที่ 3 กฎหมายบอกว่าเป็นเรื่องของ
ทัศนคติคงต้องปรับทัศนคติ แต่ถามว่ากฎหมายมีปัญหาไหม ก็มีปัญหา ทั้งในเชิงตัวบทกฎหมายเอง และใน
เชิงผู้ปฏิบัติ คือช่อเคยคุยกับ ต ารวจกับเจ้าหน้าที่ ที่เค้าท างานด้านที่ต้องเก่ียวข้องกับเร่ืองนี้ คนที่เป็นเหยื่อ 
หลายๆครั้ง ถ้าถามว่ามีความพัฒนาไหมกับกระบวนการเยืยวยาจิตใจคนที่เป็นเหยื่อ ก็พัฒนาขึ้น แต่ ก็
เหมือนไม่พัฒนา ต ารวจหรือผู้ที่เก่ียวข้องมหาศาลเลยไม่เข้าใจเรื่องนี้ ว่าเค้าต้องจัดการยังไง หรือว่าต้องพูด
กับคนที่ ถูกกระท าความรุนแรงยังไง เรื่องที่เศร้ากว่านั้นอีกนะ บางทีรู้ว่าต้องท าอย่างไรแต่ไม่มีงบ ช่อเคย
ท างานเก่ียวกับด้านสิทธิมนุษยชนแล้วพื้นที่ ที่เราไปบ่อยคือสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ และในพื้นที่ตรงนั้นทุก
คนรู้ว่าต ารวจได้งบน้อยมาก เพราะเค้าจะอ้างอิงทหารเป็นหลักต ารวจก็จะค่อนข้างไม่มีงบประมาณความแย่
ก็คือคนที่ถูกกระท าความรุนแรงในสังคมมุสลิมเราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าปัญหาเรื่องนี้เยอะมาก ทั้งความ
รุนแรงและความรุนแรงทางเพศ 

อย่างกรณีข่มขืน ซึ่งข่มขืนส่วนใหญ่ 80% ก็คือคนในครอบครัว ต ารวจให้คนที่โดนเนี้ยเดินไปโรงพยาบาล
แ ล ะ ต ร ว จ ร่ า ง ก า ย เ อ ง เ พื่ อ เ อ า ห ลั ก ฐ า น ม า ว่ า โ ด น ข่ ม ขื น 
หรือโดนท าร้าย ซึ่งอย่าว่าแต่ในสังคมมุสลิม เอาสังคมปกติผู้หญิงที่โดนท าร้ายหรือโดนขมขื่น และคุณต้อง
เดินไปที่โรงพยาบาลเอง จะให้หมอตรวจร่างกายคุณและเอาใบเอกสารว่าคุณโดนเพื่อมาแจ้งต ารวจ คุณคิด
ว่าสุดท้ายเค้าจะแจ้งป่ะ เค้าต้องมีความกล้าหาญถึงระดับไหน เดินเข้าไปให้หมอตรวจเอาเอกสารและจ่าย
ตังค์เองด้วยนะ เป็นเงินที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีด้วยอันนี้คือเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ  ในเรื่องของตัวบท
กฎหมายมีปัญหาอีก เพราะเดิมเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวน าไปโทษอาญาได้แต่ตัวบทกฎหมายล่าสุดที่
ออกมาใหม่ตัว พรก ส่งเสริมรุนแรงครอบครัว ยกเลิกความเอาผิดทางอาญากับผู้ที่กระท า Domestic 
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Violence ซึ่งเขาให้เหตุผลว่าต้องการส่งเสริมสถาบันครอบครัวต้องการให้ไก่เกลียนอกศาลที่ จะได้ไม่เป็นคดี
ความฟ้องร้องกันไม่ต้องมีโทษทางอาญาเป็นการรักษาสถาบันครอบครัว ในความเป็นจริงก็คือ ถ้าต้องการ
รักษาสถาบันครอบครัวมันก็ต้องมีกลไกแต่ท าไมคุณต้องตัดความเอาผิดทางอาญาถ้ามันถึงจุดที่สุดแล้วนะคน
ที่ถูกสามีซ้อมมา 20 30 ปีอ่ะบางคนโดนกระท าจนบาดเจ็บสาหัสเค้าไม่มีสิทธิ์ เอาผิดทางอาญากับคนที่คนที่
ท าร้ายเขาเพียงเพราะว่าคนที่ท าร้ายเขาเป็นสามีหรือเป็นพ่อของเขาหรอนี่คือสังคมแบบไหนมนุษย์เท่ากัน
ภายใต้กฎหมายหรือเปล่า กับค าที่พูดว่าเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวหมายความว่าถ้าพ่อหรือสามีคุณท า
ร้ายคุณเอาผิดไม่ได้อันนี้เรียกส่งเสริมสถาบันครอบครัว ? มันก็คือการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้หญิงที่ถูกท าร้ายอันนี้ไม่ได้พูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวด้วยซ้ าทุกเพศ แต่คนที่ถูกท าร้ายโดยคนใกล้ชิดโดยคนที่
ตัวเองรัก โดยคนในครอบครัวถ้ามันถึงที่สุดแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์หรอ ที่คือปัญหาตัวบทกฎหมายมันเยอะมาก 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองภายในคุณยอมทนอยู่กับสิ่งนี้เพราะว่าคุณรักหรือคุณคาดหวัง  หรือสังคมเอง 
ทัศนคติของคนในสังคม ท าให้คุณต้องยอมทนกับสิ่งนี้ กฎหมายเองก็ไม่ได้เอ้ือทางเจ้าหน้าที่ระดับการ
ปฏิบัติการที่ไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือไม่ได้มีงบประมาณที่จะปฏิบัติด้วยความอบรมที่มากพอ ตัวกฎหมายเองก็
สะท้อนมาจากทัศนคติของสังคมก็ติดอยู่กับค าว่าคุณต้องรักษาสถาบันครอบครัว  อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็น
ห่วงอยู่เหมือนกัน และอีกเรื่องนึงคือเรื่องคือการเพิ่มโดนข่มขืนให้เท่ากับประหารชีวิตเนี้ย คุณจะเอาความ
รุนแรงมาลบความรุนแรงไม่ได้ เพราะความผิดพวกท าร้ายร่างกายหรือข่มขืนเป็นความผิดที่คนไม่ได้คิดถึงผล
การกระท า เวลาท าเค้าจะไม่ได้มาคิดก่อนว่าโทษนี้หนักมากเค้าเลยจะไม่ท า  มันเลยแทบจะไม่มีประโยชน์
อะไรในการที่จะเอาความรุนแรงมาเพิ่มเพื่อยุติความรุนแรง  

 
 

1. ผู้หญิงที่ดี รู้สึกว่าความรักคือความอดทน ถ้าเราอดทนไม่พอท าให้เป็นผู้หญิงที่ไม่ดี บางคนรักมาก
เพื่อเลยท าให้ต้องทน เเต่บางคนไม่ได้รักเเต่สังคมกดดันที่ต้องท าให้เป็นผู้หญิงที่ดี 

2. เร่ืองทัศนคติ คนจ านวนมาในสังคมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างของ
ผัวเมีย เเต่จริงมันเป็นเร่ืองที่ไม่ใช่ มันเป็นเร่ืองที่เกิดซ้ าๆ ซึ่งทัศนคติเเบบนี้ ในปัจจุบันน้อยลง เเต่ก็
ยังถือว่ายังเยอะอยู่   

3. กฎหมายมีปัญหา ทั้งเชิงตัวกฎหมายเอง เเละการปฏิบัติ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ที่ดูเเลเรื่องนี้มีการ
พัฒนาขึ้นในเรื่องจิตวิทยาที่ดูเเล กลุ่มคนที่โดนกระท าความรุนเเรง เเต่มันก็ยังถือว่าน้อยๆมากก
เเทบจะถือว่าไม่มีเลย เเละที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ รู้เเต่ไม่มีงบประมาณ เช่น สามจังหวัด ชายเเดนใต้ 
ผู้หญิงที่โดนข่มขื่นต้องเดินไปตรวจร่างกายเองเพื่อมาเป็นหลักฐานเพื่อมาเเจ้งต ารวจ  เรื่องตัว
กฎหมายเอง ก็อยู่ดีมายกเลิกการเอาผิดทางอาญาไปอีก เเนะน าให้ไปไกล่เกลี่ยกันนอกศาล ไม่ต้อง
ฟ้องร้องกัน เพื่อรักษาสถาบันทางครอบครัว โอเครอาจจะเพื่อรักษาสถาบันครอบครัว เเต่ก็ไม่ควร
เอาโทษทางอาญาออก  ตอนสมัยเป็นนักข่าวเคยไปสัมภาษณ์นักโทษประหารเยอะ ข้อสรุปอย่างนึง
ที่เจอคือทุกคนที่อยู่ในกระบวนการพูดเหมือนกันหมดว่า ไม่มีใครคิดหรอกว่าท าเเล้วจะโดนโทษ 
การเพิ่มโทษส าหรับคนที่กระท าการผิด มันไม่ใช่การกระท าที่ถูกต้อง เป็นการเเก้ในจุดที่ไม่ควรเเก้  
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    กลับมาที่ชิ้นงาน เรื่องของ conversation ส าคัญที่สุด ตั้งเเต่ระดับตัวบุคคล ระดับทัศนคติ จนถึงตัว
กฎหมาย จากสิ่งที่ประสบมาพบว่าการรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ไม่ได้ มีสถิตที่น่าตกใจมากคือ 1 ใน 2 เคยโดน
กระท าความรุนเเรงมา อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต เพราะฉะนั้นควรมีสื่ออะไรที่ช่วยจุดประการ เป็นสื่อต่อ
สังคมให้กลุ่มที่โดนกล้าพูดมากกข้ึน เพราะฉะนั้นเมื่อมี conversation เเล้วในวงกว้างทั่วประเทศจะเป็นการ
เปลี่ยนเเปลงที่ใหญ่มาก เเละเมื่อมีสังคมมีการพูดคุยกันมากพอจะท าให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงทางกฎหมาย  
 
อย่างชิ้นเครื่องประดับสนับรูปหัวใจที่มีรอยเเล้ว มีรูไปเเล้ว มันยังเป็นหัวใจที่มีความหมายหรือป่าว  ความรัก
ยังมีคุณค่าอยู่หรือป่าว หรือในทางกลับกันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบในความรักคุณยังทนกับมันได้อยู่  งาน
ศิลปะมันคืองานคิดที่ไม่เหมือนเจ้าของงานคิด ถ้าความคิดเเบบเดียวจะมีพลังเท่ากับความคิดสามหมื่นเเบบ
ไหม 
เเหวนหมั่นที่เพชรแทงออกไปนี้ เเบบไหนที่เรียกว่ามากเกินไปจนท าร้ายใคร ผู้หญิงมากเกินไป หรือ ผู้ชาย
มากกว่าเเล้วมันลดได้ไหม ถ้ามันลดไม่ได้ท ายังไง commitment ที่ไม่น าไปสู่ความรุนเเรงจะท ายังไง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลื่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงรวมถึงแนวทางการแก้ไขกับผู้ก าหนดนโยบายบุคคลมีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม  
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรีไทย  
สถานที่ เกสรวิลเลจ 
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 วันที่ 25/11/2562 
 
เมื่อวัน 25 พฤศจิกายน ตรงกับวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ผู้ออกแบบได้รับเกียรติให้เข้าพบกับ คุณ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อน าเสนอผลงานการออกแบบเครื่องประดับและเรียนเชิญคุณอภิสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 
 

คุณอภิสิทธิ์ : เครื่องประดับกลายเป็นสัญลักษณ์ในการยุติความรุนแรง  ค าถามก็คือ ยังคงสถานะของ
เครื่องประดับอยู่ไหม สองคือ เครื่องประดับจะเข้าไปช่วยเหลือหรือเยียวยาคนที่โดนกระท าความรุนแรงได้
อย่างไร 

I : เครื่องประดับชุดนี้จะถูกน าไปจัดแสดงผลงานในวันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายนนี้ที่งาน เรากับการยุติ
ความรุนแรง ที่บ้านพักฉุกเฉินค่ะ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักที่ก้าวผ่านความรุนแรง
ไปแล้ว มาร่วมออกแบบงานศิลปะในหัวข้อ “ฉันก้าวผ่านความรุนแรง” โดยเป็นการใช้ศิลปะบ าบัด และ
สื่อสารพูดคุยถึงสิ่งที่ผ่านพ้นมันมาแล้ว พูดถึงความรุนแรงในมุมมองที่ก้าวผ่านความรุนแรงมาได้แล้ว และ
เปิดโอกาสให้น้องๆ ร่วมใส่เคร่ืองประดับเพื่อสะท้อนสาเหตุของความรุนแรงในก่อนที่จะก้าวผ่านด้วยค่ะ 

โดยโบอยากให้เคร่ืองประดับบอกเล่าเรื่องราวความรุนแรงที่ผู้หญิงโดนกระท า ผ่านเครื่องประกับ โดยในชุด
จะมีทั้งหมด 7 ชิ้น เป็นการไล่เรียงระดับดีกรีความรุนแรงที่ เพิ่มข้ึนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่ความรุนแรงจะเข้ามา
ในความสัมพันธ์จนถึงจุดสิ้นสุดของความรุนแรง โดยเครื่องประดับตัวนี้ จะเข้าไปมีส่วน ที่ได้พอเห็นและเล่า
เร่ืองจากชิ้นงานค่ะ 

คุณอภิสิทธิ์ : เบื้องต้นต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปญัหาใหญ่ ในเกือบทุกสังคม ในประเทศไทยเองแม้กระทั่งช่วง
ที่เพิ่งผ่านมานี้ กฎหมาย ผ่านใช่ไหม เข้าสภาไปแล้ว อาทิตย์ที่แล้วน่าจะผ่านเรียบร้อย ผมอยู่จีนพอดี ปัญหา
ของการท านโยบายและออกแบบกฎหมายที่เหมาะสม ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะว่าเป็นปัญหาที่มีความ
ละเอียดอ่อน และมีความสลับซับซ้อน รวมไปจนถึงมีปัญหาในแง่ที่เป็นปัญหาที่เก่ียวกับค่านิยมทัศนคติที่ฝั่ง
อยู่ในสังคมมานาน ที่มันละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพราะว่า ในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้น หลายคนก็ยังมองว่ามัน
เป็นเร่ืองส่วนตัว ของแต่ละคน เพราะฉะนั้นก็เลย ไม่คิดว่าเป็นธุระของตัวเองของสังคมที่จะต้องแก้ปัญหานี้ 
และอย่างที่แม้กระทั่งเครื่องประดับนี้มันสะท้อนออกมา ผู้ที่เป็นเหยื่อความรุนแรง เนื่องจากมีความผูกพัน 
กับผู้ที่กระท าความรุนแรง เพราะฉะนั้น ก็ยังอยู่ใน ภาวะที่เหมือนกับชั่งใจ และก็ไม่แน่ใจว่า วิธีที่จัดการกับ
มันจะเป็นอย่างไร และมันเลยเพิ่มความสลับซับซ้อนขึ้นในทางกฎหมาย 

เพราะในทางกฎหมายในแง่หนึ่ง ก็คือมองว่าพอเกิดความผิดแบบนี้ ซึ่งก็ควรจะเป็นความผิดทางกฎหมาย แต่
ก็เป็นความผิดที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้เกิดการไก่เกลี่ย เพื่อที่จะสามารถประสาน
รอยร้าวได้ แต่ขณะเดียวกันพอออกแบบกฎหมาย ที่มุ่งไปสู่ตรงนั้นก็ยิ่งเหมือนเป็นแรงกดดันคนที่ถูกกระท าก็
ไม่เรียกร้องความยุติธรรม หรือสามารถตัดสินใจที่จะก้าวออกมาได้ เพราะฉะนั้นปัญหานี้ยังเป็นปัญหาที่ใหญ่
มาก และทุกสังคมก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ว่าจะแก้มันยังไง และในแง่ของทัศนคติที่ฝังอยู่ ก็เป็นปัญหา



  

 

168 

ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับความไม่เสมอภาคทางเพศ และภาพจ า ภาพลักษณ์ว่า หญิงต้องเป็นอย่างไร ชายต้องเป็น
อย่างไร ลักษณะความสัมพันธ์ต้องเป็นอย่างไร ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาที่ต้องปลูกฝังเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น
การรณรงค์เป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ 

ปัญหาก็อยู่เพียงแค่ว่า การรณรงค์จะท ายังไงที่จะเข้าสู่เป้าหมายในวงกว้างได้ แล้วก็งานทางด้านนี้มันก็มีงาน
หลายส่วนซึ่งต้องแยกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการที่จะเข้าไปช่วยดูแลเยียวยาสร้างความเข้มแข็งให้กับเหยื่อหรือ
ในเชิงปัญหาที่เก่ียวข้องกับการที่ให้รับรู้สิทธิอะไรต่างๆได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือท ายังไงให้สังคมในวง
กว้างมีความตื่นตัวกับเรื่องนี้ และมองว่ามันคือปัญหาที่เราต้องช่วยกันขจัดและรวมไปจนถึงเรื่องของการ
ปลูกฝังค่านิยมให้มันถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

เพราะฉะนั้นการรณรงค์สร้างความตื่นตัวผมว่าก็เป็นเรื่องส าคัญกับปัญหาที่ยังเป็นปัญหาใหญ่และอีกอย่างที่
เป็นปัญหาในเร่ืองนี้ก็คือว่าขนาดของปัญหามันไม่ได้เป็นที่รับรู้ได้โดยง่ายเพราะมันถูกปิดบังอยู่เยอะมากบาง
ทียากที่จะรู้ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ 

ทีนี้ก็มาถึงตัวเครื่องประดับ ผมก็ว่าแต่ละชิ้นที่ได้บรรยายมาก็ดีในแง่ที่ว่ามันสามารถสะท้อนสภาพปัญหาโดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางจิตใจแล้วแบบที่ออกมาก็เพื่อที่จะพยายามให้เห็นมิติของความย้อนแย้งในเรื่องนี้
ก าลังพูดถึงความผูกพันความรักความรุนแรงอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจเท่านั้นเองว่าอันนี้มันคงไปใช้งาน
ไม่ได้ไม่ได้ใส่จริงค าถามก็คือว่าแล้วคงต้องใช้ในการสื่อสารรณรงค์เท่านั้นเองตัวเหยื่อเองเค้าก็อาจจะมีจ านวน
น้อยคนที่อยากจะออกมาเปิดตัวเพื่อรณรงค์เพราะบางคนส าหรับเขาก็อยากเข้าพ้นตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นก็ไม่
ง่ายแต่ก็บุคคลสาธารณะหรือการใช้ของเหล่านี้เป็นสื่อในการไปท าความเข้าใจกับเด็กกับเยาวชนต่างๆน่าจะ
เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่ง และมีการเล่าเรื่องเดินเรื่องด้วยผมก็ว่าชัดเจนดี และเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์ในการ
น าเสนอในการสะท้อนออกมา 

คุณอภิสิทธิ์ กล่าวย้ าถึงการที่ปลกูฝั่งให้เยาวชนได้รับรู้ปัญหาต่างๆ และการที่พวกเราต้องช่วยกันออกมาพูด
เพื่อเรียกร้องสิทธิ์แทนเหยื่อที่ยังไม่ได้ออกมาพูดอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลื่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงรวมถึงแนวทางการแก้ไขกับผู้ก าหนดนโยบายบุคคลมีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม  
คุณอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ นางแบบและนักแสดง  
สถานที่ SIAM SQ1  
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เครื่องประดับสื่ออกมาดีนะ ความหมายมันชัดเจนดี จริงๆทุกอย่างมันก็เพราะความรักที่ท าให้  ผู้หญิงยอม
ถูกกระท า เเต่โดยส่วนตัวสนใจในเรื่องความรุนเเรงในเรื่องของครอบครัว  เช่นระหว่าง พ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง 
ความรุนเเรงทางเพศ  ต้นเหตุของมันจริงก็มาจากตัวบุคคล จริงๆที่ ผู้หญิงไม่กล้าออกมาอาจจะเพราะไม่
มั่นใจในตัวเองมากพอ เเต่จริงๆก็อาจจะมาจากปัจจัยอ่ืนๆด้วย  เช่น ถ้าออกจากสามีคนนี้จะไม่มีงานท าจะ
เลี้ยงลูกได้อย่างไง ผู้หญิง อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง  
    เรารู้ว่าจริงๆบางครั้งเราไม่ต้องการหาค าตอบ บางทีอาจจะต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้น มันถึงจะกลับไปเเก้
ปัญหาได้ บางทีปัญหาอาจจะไม่ต้องหาทางเเก้ไข  บางทีกลับมามองตัวเอง รักตัวเองมากข้ึนเราจึง 
   ความกดดันของสังคม มีเหมือนกัน ณ ตอนนั้น เช่นโดนบลูลี่เรื่อง สีผิว หุ่น ภาษา เเต่ ณ ตอนเราอายุเเค่ 
21 ปี เเละฐานครอบครัวเราเเข็งเเรงมาก เราจะไม่ฟังคนอ่ืน เพราะไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร จะฟังคนที่เคารพ
นับถือ หรือคนที่เราใส่ใจจะฟังจริงๆ   
    ส าหรับผู้หญิงที่ยังอยู่ในความรุนเเรงอยู่ หนูคิดว่า ต่อให้หนูพูดไปเขาก็ไม่ได้ออกมา สุดท้ายเเล้วเชื่อว่า
ตัวเองของเองรู้ว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อะไรอยู่ ขอเป็นก าลังใจให้ดีกว่าให้ก้าวข้ามจุดนั้นออกมา มีคน
อีกหลายร้อยล้านคนที่คอย support ขอเป็นก าลังใจให้ค่ะ 
 
 
 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นส.สุรัชวดี บุรพงศ์บัณฑิต 
วัน เดือน ปี เกิด 28/09/2528 
สถานที่เกิด กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1/215 Life One Wireless ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน    

      กรุงเทพมหานคร 10330 
ผลงานตีพิมพ์ งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 บัณฑิตวิทยาลัย
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