ชุดองค์ความรู้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
สาหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว ระดับตาบล (ศปก.ต.)

จัดทำโดย
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
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คำนำ
กรมกิ จ กำรสตรี แ ละสถำบั น ครอบครั ว (สค.) เป็ น หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในกำรด ำเนิ น กำร
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดมำตรกำร กลไก
สนับสนุนกำรป้องกันคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว และเปิดโอกำสให้ผู้กระทำควำ มรุนแรง
ในครอบครัวสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ไว้ โดยให้กำรสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของจังหวัดในกำรขับเคลื่อนงำนเพื่อลดควำมรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่ ยกระดับศูนย์พัฒนำ
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล
หรือ ศปก.ต. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังควำมรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งสำมำรถ
จัดกำรข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนกลไกสหวิชำชีพได้
ชุดองค์ควำมรู้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นคู่มือกำรเรียนรู้สำหรับคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
ระดั บ ต ำบล (ศปก.ต.) และศู น ย์ พั ฒ นำครอบครั ว ในชุม ชน (ศพค.) รวมทั้ ง ใช้ เ ป็ น เครื่อ งมื อ ในกำรถ่ ำยทอด
องค์ควำมรู้ ที่ส ำคัญให้ กับ ครอบครั ว และชุมชนในกำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังควำมรุนแรงในครอบครัว โดยชุด
องค์ควำมรู้จะประกอบด้วยเนื้อหำ วิธีกำรและสื่อในกำรเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือในกำรประเมินผล จำนวน ๕
องค์ควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมรุนแรงในครอบครัว กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว เทคนิคกำรให้คำปรึกษำเบื้องต้น กำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว และกำรจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ชุดองค์ควำมรู้ฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
เพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ระดับตำบล (ศปก.ต.) ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
และผู้สนใจในทุกระดับ นำไปเรียนรู้และสร้ำงเวทีกำรเรียนรู้ในชุมชน นำไปสู่กำรส่งเสริม ป้องกันและเฝ้ำระวัง
ควำมรุนแรงในครอบครัว ต่อไป

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมรุนแรงในครอบครัว
กำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
เทคนิคกำรให้คำปรึกษำเบื้องต้น
กำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
กำรจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)
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๔

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

๕

องค์ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่ ครอบครัว และชุมชนมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบกิจกรรม
กำรบรรยำย
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. Power point
๒. คลิป ละครที่สะท้อนปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
๓. วิดีทัศน์ The Impossible Dream
๔. สถำนกำรณ์เหตุกำรณ์จำลอง “ใต้เงำแห่งควำมฝัน” (สำหรับปฏิบัติใบงำนที่ ๑ และ ๒)
๕. ใบงำนที่ ๑ และใบงำนที่ ๒
๖. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
เนื้อหาประกอบการเรียนรู้
๑) นิยำมควำมหมำย
๒) องค์ประกอบของควำมรุนแรงในครอบครัว
๓) ลักษณะของควำมรุนแรงในครอบครัว
๔) แนวคิดเรื่องควำมเสมอภำคในครอบครัว
๕) แนวคิดสิทธิมนุษยชน
๖) แนวคิดเรื่องค่ำนิยมของสังคมไทย
๗) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรปัญหำเพื่อลดควำมรุนแรงในครอบครัว
๘) ผลกระทบของควำมรุนแรงในครอบครัว
๑) นิยามความหมาย
ความรุ น แรง คื อ พฤติ ก รรมกำรใช้ อ ำนำจในกำรควบคุ ม หรือ บั ง คั บ ขู่ เข็ ญ ผู้ อื่ นให้ เ กิ ดควำมกลั ว
เช่น กำรทำร้ำยร่ำงกำย กำรข่มขืน และกำรทำรุณกรรมทำงด้ำนจิตใจ เป็นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ที่ผิดปกติ
และสำเหตุส่ ว นใหญ่จ ะมำจำกปั ญหำเศรษฐกิจ ปัญหำทำงเพศ ปัญหำกำรกดขี่แรงงำนเด็ก ฯลฯ ผู้ ที่กระทำ
ควำมผิดหรือมีพฤติกรรมของควำมรุนแรงที่เรำพบเห็นในสังคมส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชำยในครอบครัว และ ผู้หญิง
มักจะตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอำยุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน
องค์การอนามัยโลก ได้ให้ควำมหมำยของควำมรุนแรงไว้ว่ำ เป็นกำรจงใจใช้กำลัง หรืออำนำจทำงกำย
เพื่อข่มขู่หรือกระทำต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อกลุ่มบุคคลอื่นหรือชุมชน ซึ่งมีผลทำให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลให้เกิด
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กำรบำดเจ็บ ตำย หรือเป็นอันตรำยต่อจิตใจ หรือเป็นกำรยับยั้งกำรเจริญงอกงำม หรือปิดกั้น ทำให้สูญเสียสิทธิ
บำงประกำร และขำดกำรได้รับสิ่งที่สมควรจะได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัว หมำยถึง กำรกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย จิตใจ
หรือสุขภำพ หรือกระทำโดยเจตนำในลักษณะที่น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพของบุคคล
ในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อำนำจครอบงำผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำกำร ไม่ทำกำรหรือ
ยอมรับกำรกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงกำรกระทำโดยประมำท
ความรุนแรงต่อร่างกาย หมำยถึง ควำมรุนแรงที่เกิดจำกกำรใช้กำลัง หรืออุปกรณ์ใด ๆ เป็นอำวุธ
แล้วมีผลทำให้ผู้ถูกกระทำบำดเจ็บต่อร่ำงกำย เช่น กำรตบ ผลัก หยิก กัด ขว้ำง ปำ ทุบ ตี เตะ ต่อย และร้ำยแรง
ถึงขั้นใช้อำวุธจนนำไปสู่กำรฆำตกรรม ซึ่งระดับควำมรุนแรงจะแตกต่ำงกันออกไป ทำให้ผู้เป็นเหยื่อเกิดอำกำรฟกช้ำ
ดำเขียว บวมช้ำ แน่นหน้ำอก หำยใจไม่ออก กระดูกหัก และเสียชีวิตได้ ที่รุนแรงที่สุดคือควำมรุนแรงทำงเพศ
ความรุนแรงต่อจิตใจ หมำยถึง กำรกระทำหรือละเว้นไม่กระทำ ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้
เกียรติ กำรทำร้ำยจิตใจมีผลทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับควำมเสียใจ เสียสิทธิและเสรีภำพ เช่น กำรพูดจำดูถูก ด่ำทอ
เหยียดหยำมกำรก้ำวร้ำวทำงวำจำ กำรรบกวนรังควำน ปล่อยปละทอดทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้ กำรแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของที่มำกเกินควร กำรลิดรอนสิทธิด้ำนทรัพย์สินเงินทอง และทำลำยทรัพย์สินของผู้อื่น
ความรุนแรงทางเพศ หมำยถึง กำรกระทำในลักษณะข่มขืน ลวนลำมทำงเพศ บังคับให้ร่วมหลับนอน
และมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ กำรละเมิดสิทธิทำงเพศต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรอวดอวัยวะเพศ กำรจับต้องลูบคลำ
ทั้งกำรทำกับเด็ก หรือว่ำให้เด็กจับอวัยวะเพศของตน ให้เด็กดูสื่อลำมก ถ่ำยรูปโป๊เด็ก กำรสำเร็จควำมใคร่ กับเด็ก
หรือกระทำต่อหน้ำเด็ก กำรใช้ปำกกับอวัยวะเพศเด็กหรือให้เด็กใช้กับตน ถือว่ำเป็นกำรลวนลำมทำงเพศทั้งสิ้น
ความรุนแรงต่อสตรี หมำยถึง กำรกระทำใด ๆ ก็ตำมที่เป็นผล หรืออำจเป็นผลให้เกิดกำรทำร้ำย
ร่ำงกำย ทำงจิตใจ และทำงเพศ เป็นผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนแก่สตรี รวมทั้งกำรขู่เข็ญกีดกันจำกัดเสรีภำพ
ทั้งในที่สำธำรณะและในชีวิตส่วนตัว
ความรุนแรงต่อเด็ก หมำยถึงกำรที่เด็กได้รับกำรปฏิบัติจำกผู้ใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นในหรือนอกครอบครัว
จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตรำย บำดเจ็บ กระทบกระเทือนทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และทำงเพศ ตลอดจนกำรถูก
ละเลย ไม่สนองตอบควำมต้องกำรพื้นฐำน เช่น อำหำร กำรดูแลสุขภำพ และกำรอบรมเลี้ยงดู
“ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กส่วนใหญ่ ๗๐ - ๘๐ % เป็นความรุนแรงในครอบครัว”
บุค คลในครอบครั ว หมำยถึง คู่ส มรส คู่ส มรสเดิม ผู้ ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสำมีภ ริย ำโดยมิได้
จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมำชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพำอำศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
ทีมสหวิชาชีพ หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ มีทักษะ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน
ที่แตกต่ำงกัน มำทำงำนร่วมกัน มุ่งแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบและเป็นกระบวนกำรโดยอยู่บนพื้นฐำนของเป้ำหมำย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรระหว่ ำ งกั น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ในกำรประเมิ น
สถำนกำรณ์ของปัญหำ และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำร
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมำยถึง ผู้ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
แต่งตั้ง และพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
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๒) องค์ประกอบของความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อมีกำรพบเห็นกำรกระทำควำมรุนแรง ผู้พบเห็นหรือแจ้งเหตุควรพิจำรณำว่ำ เหตุก ำรณ์ดังกล่ำว
เป็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ โดยจะต้องพิจำรณำถึงลักษณะ ขอบเขตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับควำมรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับควำมรุนแรงในครอบครัว เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมรุนแรง
ในครอบครัวจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ภำยในครอบครัวเดียวกันตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อันได้แก่
- คูสมรส หมำยถึง ชำยและหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส
- คู ส มรสเดิ ม หมำยถึ ง ชำยและหญิ ง ที่ เ คยอยู่ ร่ ว มกั น โดยจดทะเบี ย นสมรส ต่ อ มำภำยหลั ง
ได้จดทะเบียนหย่ำ
- ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสำมีภริยำโดยมิไดจดทะเบียนสมรส
- บุตร หมำยถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย บุตรนอกสมรส (บุตรตำมควำมเป็นจริง) และบุตรบุญธรรม
- สมำชิกในครอบครั ว มี ควำมหมำยกว้ำง โดยรวมถึงบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือ
ทำงญำติพี่น้อง เช่น บิดำ มำรดำ พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมแต่บิดำหรือมำรดำ ลุง ป้ำ น้ำ อำ ปู่ย่ำ ตำ ยำ เป็นต้น
- บุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพำอำศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมำยถึงเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพำอำศัยกัน
ในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และต้องปรำกฏว่ำ บุคคลนั้นต้องพึ่งพำอำศัยหรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในขณะที่มี
กำรใช้ควำมรุนแรง เช่น คนรับใช้ที่อยู่มำนำนและมีกำรดูแลห่วงใยประดุจเครือญำติ หรือแม่นม เป็นต้น ทั้งนี้
หำกเป็นคนรับใช้ คนสวน หรือลูกจ้ำงทั่วไป แม้มีกำรพักอำศัยภำยในบ้ำน แต่ถ้ำมีกำรรับค่ำจ้ำง ค่ำแรงเป็นรำยเดือน
บุคคลกลุ่มนี้ไม่ถูกถือว่ำเป็นบุคคลในครอบครัว
สิ่งบอกเหตุ ๘ ประการ ของพ่อแม่ที่มีแนวโน้มในการทาร้ายบุตร
๑. ทะเลำะเบำะแว้ง ตบตีกันตลอดเวลำ
๒. ติดยำเสพติด
๓. ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก เก็บกด และขำดที่พึ่ง
๔. คิดว่ำลูกเป็นสมบัติของตนเอง
๕. หมกมุ่นเรื่องเพศ
๖. ไม่ผูกพันกับลูก
๗. เมำสุรำเป็นอำจิณ
๘. ชอบเล่นกำรพนัน
๓) ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว
กำรพิจำรณำลักษณะควำมรุนแรงในครอบครัวต้องอยู่ในลักษณะควำมรุนแรง ๓ ประเภท ได้แก่
๑. ลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นการกระทาซึ่งมุ งประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
หรือกระทำโดยเจตนำในลักษณะที่น ำจะกอใหเกิดอันตรำยแกรำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพของบุคคลในครอบครัว
ไม่ว่ำกำรกระทำนั้นจะก่อให้เกิดผลบำดเจ็บสำหัส บำดเจ็บธรรมดำ หรือไม่ถึงกับเป็นอันตรำยใด ๆ เลยก็ตำม
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เช่น สำมีตีทำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำจนบำดเจ็บ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบำดเจ็บธรรมดำ หรือเพียงแต่รอยฟกช้ำเท่ำนั้น
หรือเหตุกำรณ์ที่มีกำรแอบใส่ยำลดน้ำหนักให้คู่สมรสรับประทำนลดน้ำหนักอย่ำงรวดเร็วจนเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
เจตนำสูบบุหรี่ในบ้ำนที่มีบริเวณคับแคบในขณะที่มีทำรกหรือเด็กเล็กเป็นอำจิณจนเด็ก มีป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับ
ทำงเดินหำยใจ เป็นต้น
๒. ลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นการกระทาโดยเจตนา โดยเป็นลักษณะควำมรุนแรงที่อำจจะก่อให้เกิด
อันตรำยต่อร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพของบุคคลในครอบครัว ผู้กระทำโดยเจตนำ ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวมีลักษณะ
ที่พิจ ำรณำแล้ ว เห็ น ได้ว่ ำ “น่ ำจะก่อ ให้ เกิ ด อัน ตรำยต่ อร่ ำงกำย จิตใจ หรือสุ ขภำพของบุ ค คลในครอบครั ว ”
โดยแม้ผู้กระทำจะไม่รู้ ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพของบุคคล
ในครอบครั ว ก็ต ำม เช่น สำมีมีอำรมณ์ ฉุน เฉี ยวขว้ ำงปำสิ่ งของในบ้ ำนเป็ นประจ ำ แม้จะไม่ เคยเกิ ด อั น ตรำย
แก่สมำชิกในครอบครัวก็ตำม เป็นต้น
๓. ลักษณะเหตุ การณ์ ที่เ ป็น การบั งคั บหรื อใชอานาจครอบง าผิ ดคลองธรรม เป็นควำมรุนแรง
ในลักษณะของกำรที่บุคคลบังคับหรือใชอำนำจ ใหบุคคลในครอบครัวต้องกระทำกำร ไมกระทำกำร หรือยอมรับ
กำรกระทำอยำงหนึ่งอยำงใดโดยมิชอบ เช่น กำรบังคับให้บุตรอยู่ในบริเวณที่ตนกำหนดโดยไม่ให้ ออกไปไหน
โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร กำรกักขัง บังคับให้ขำยบริกำรทำงเพศ ขอทำน ลักทรัพย์ บังคับกระทำชำเรำ
เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้อำนำจในกรณีนี้ต้องเป็นกำรกระทำโดยเจตนำเท่ำนั้น
ลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในครอบครัว
๑. ควำมก้ำวร้ำวทำงวำจำ ได้แก่ ดูถูกเหยียดหยำม ตะโกนใส่ ตั้งฉำยำ โดยมีสำเหตุมำจำก
- กำรต้องกำรควบคุมผู้อื่น
- กำรต้องกำรแสดงพลังควำมเป็นชำย
- อิจฉำริษยำคู่ของตน
- คู่สมรสไม่ปรองดองกัน
๒. ควำมก้ำวร้ำวต่อร่ำงกำย ได้แก่ ผลัก ตบตี ผลักกระแทก โดยมีสำเหตุมำจำก
- กำรยอมรับและนำเอำกำรควบคุมโดยวิธีกำรที่รุนแรงมำใช้
- เลียนแบบกำรแสดงควำมก้ำวร้ำวรุนแรงต่อร่ำงกำย
- ถูกกระทำทำรุณกรรมตั้งแต่เด็ก
- มีบุคลิกภำพที่นิยมควำมก้ำวร้ำว
- ติดสุรำ
๓. ควำมก้ำวร้ำวขั้นรุนแรงที่รุนแรงถึงฆำตกรรม ได้แก่ ทุบตี เตะต่อย ทุบตีด้วยวัตถุหรืออำวุธ โดยมี
สำเหตุมำจำก
- กำรมีบุคลิกภำพแปรปรวน
- เก็บอำรมณ์ไม่อยู่
- มีควำมยกย่องนับถือตนเองต่ำ
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ลักษณะของการกระทาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัว
๑) กระทำทำงด้ำนเพศ ได้แก่ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ ลวนลำมผ่ำนกำรมอง กำรพูด ลักษณะท่ำทำง
อนำจำร
๒) กระทำทำงด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ กำรตบตี ชกต่อย เตะ กระทืบ ที่จะส่งผลเป็นอันตรำยแก่ชีวิต
๓) กระทำทำงด้ำนจิตใจ ได้แก่ กำรพูดจำเสียดสี ด่ำทอ ดูถูกศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
มูลเหตุจูงใจ
๑) ทัศนคติ เช่น ชำยเป็ น ใหญ่ อำนำจกำรตัดสิ นใจภำยในบ้ำน ควำมเท่ำเทียม กำรเลื อกปฏิบัติ
เรื่องเพศที่แตกต่ำงระหว่ำงหญิงชำย เป็นต้น
๒) วำจำ เช่น กำรพูดจำเสียดสี ด่ำทอ ดูถูก เหยียดหยำม และกำรไม่ให้เกียรติ เป็นต้น
๓) ปัจจัยกระตุ้น เช่น สุรำ ยำเสพติด กำรพนัน ควำมยำกจน กำรหึงหวงนอกใจ ควำมต้องกำรทำงเพศ เป็นต้น
สาเหตุ ข องความรุ น แรง เกิ ด จำกกำรผสมผสำนกั น ระหว่ ำ งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ร่ ว ม
ทำงสังคม ปัจจัยที่มีอิทธพลที่เป็นสำเหตุของพฤติกรรมควำมรุนแรงหรือเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรกระทำควำมรุนแร ง
มีดังนี้ คือ
๑. ปัจ จั ยส่วนตั ว และปัจ จั ยทางชีวภาพ เป็นปัจจัยที่มีผ ลกับพฤติกรรมส่ว นบุคคล ที่จะกระทำ
ควำมรุนแรงหรือตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง ดังนี้
๑.๑ ควำมผิดปกติทำงจิตและบุคลิกภำพ ได้แก่
๑) มีปัญหำทำงจิต คือ มีอำรมณ์ก้ำวร้ำวร่วมด้วยจะควบคุมตนเองไม่ได้เมื่อโกรธ
๒) สมองพิกำร ทำให้เกิดอำรมณ์ก้ำวร้ำว และควบคุมตนเองไม่ได้
๓) บุคลิกภำพก้ำวร้ำว ผู้มีบุคลิกภำพก้ำวร้ำวและขำดกำรควบคุมตนเอง จะกระทำรุนแรง
เมื่อโกรธ ผิดหวังรุนแรง หรือสิ้นหวังสิ้นหนทำง
๔) กำรใช้สำรเสพติด ผู้ใช้สำรเสพติดรวมทั้งสุรำ ควำมรู้สึกตัวจะลดลง สูญเสีย กำรตัดสินใจ
กำรยับยั้งลดลง ควบคุมตัวเองไม่ได้จึงกระทำรุนแรงได้มำก
๕) มีปัญหำกำรเบี่ยงเบนทำงเพศ นำไปสู่กำรละเมิดและกระทำผิดทำงเพศ ได้มำกขึ้น
๑.๒ กำรมีประสบกำรณ์ควำมรุนแรง พฤติกรรมควำมรุนแรงเป็นปรำกฏกำรณ์ ที่ถูกเรียนรู้ เป็นผลผลิต
ของสถำนกำรณ์เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ โดยบุคคลได้รับประสบกำรณ์ควำมรุนแรง ๒ ทำง คือ
๑) กำรสังเกต คือ กำรที่บุคคลได้พบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง หรือรับรู้เรื่องรำวข่ำวสำร
เกี่ยวกับควำมรุนแรง
๒) กำรมีส่วนร่วม คือ กำรที่บุคคลได้เข้ำร่วมในเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ในฐำนะผู้กระทำ
ควำมรุนแรง หรือเป็นผู้ถูกกระทำควำมรุนแรง
๑.๓ กำรศึกษำ กำรเรี ย นรู้ทักษะชีวิตในกำรสื่อสำรและกำรรับฟัง ทำให้ บุคคลสำมำรถ สร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ ถ้ำหำกขำดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทักษะกำรปรับตัว เมื่อผิดหวัง/
เผชิญภำวะวิกฤต/เกิดควำมขัดแย้ง จะทำให้บุคคลนั้นกระทำรุนแรงได้มำกกว่ำคนอื่นที่ปรับตัวได้
๑.๔ รำยได้ต่ำทำให้ไม่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก และแออัด
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๒. ปัจจัยความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อนและคนใกล้ชิด
๒.๑ ครอบครัว มีลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือโดดเดี่ยว เมื่อเกิดควำมขัดแย้งในครอบครัว
จะขำดบุ ค คลที่ ค อยให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ หรือ ไกล่ เ กลี่ ย หรื อ ครอบครั ว ที่ มี ภ ำวะเศรษฐกิ จ ยำกจน ขำดแคลน
มี ห นี้ สิ น ครอบครั ว แก้ ปั ญ หำด้ ว ยกำรใช้ ค วำมรุ น แรง รู้ สึ ก และยอมรั บ ว่ ำ ควำมรุ น แรงเป็ น เรื่ อ งปกติ
เช่น กำรลงโทษด้วยกำรตี กำรใช้วำจำหยำบคำย ขู่ตะคอกกันเสมอ ฯลฯ
๒.๒ เพื่อน มีบทบำทเป็นอย่ำงมำกในพฤติกรรมควำมรุนแรงในวัยรุ่น
๒.๓ คนใกล้ชิด บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่ใกล้ชิด เช่น คนใกล้ชิด
มีควำมเคยชิน และนิ ย มกำรใช้ ควำมรุ น แรง หรือกำรดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่ งเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่ พฤติ ก รรม
ควำมรุนแรง
๓. ปัจ จั ยชุมชน ควำมสัมพันธ์ของชุมชนเป็นปัจจัยที่จะสำมำรถวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงของกำรเกิด
ควำมรุนแรง ได้แก่ โรงเรียน ที่ทำงำน เพื่อนบ้ำน เป็นต้น สภำพของชุมชนที่จะนำไปสู่ควำมรุนแรง เช่น ชุมชน
อ่อนแอ มีภำวะกำรณ์ว่ำงงำนสูง ภำวะอำชญำกรรมสูง มีแหล่งอบำยมุข กำรระบำดของยำเสพติด สื่อลำมก
หรือสื่อเน้นควำมรุนแรง ควำมหนำแน่นของประชำกรในชุมชน
๔. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยซึ่งจะช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดควำมรุนแรง ได้แก่
มีวัฒนธรรมที่ยอมรับกำรใช้ ควำมรุนแรงแก้ปัญหำ มีมำตรฐำนทำงสังคม และวัฒนธรรมที่ไม่เท่ำเทียมกัน เช่น
กำรถือระบบเพศชำยเป็นใหญ่ สิทธิของพ่อแม่ที่มีต่อสวัสดิภำพของเด็ก มีกำรสนับสนุนให้ใช้กำลังเกินขอบเขตโดยรัฐ
รวมทั้งกลุ่มต่อต้ำนทำงกำรเมือง ควำมสะดวกในกำรซื้ออำวุธ และควำมไม่เท่ำเทียมกันของกลุ่มต่ำง ๆ ในสังคม
๔) แนวคิดเรื่อง...ความเสมอภาคในครอบครัว (Gender in Family)
บทบำทและควำมเป็นหญิงเป็นชำยทำงสังคม ควำมแตกต่ำงทำงสรีระ ผู้หญิงกับผู้ชำยมีบทบำทต่ำงกัน
ออกไปตำมค่ ำนิ ยมต่ ำงๆ เกี่ ย วกั บ ผู้ หญิ งและผู้ ชำยที่ สั งคมเป็ นผู้ ก ำหนดขึ้ น ผู้ ห ญิ งและผู้ ชำยทุ กคนในสั งคม
จะถูกขัดเกลำ อบรม สั่งสอนให้รู้จักบทบำทและปฏิบัติหน้ำที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะควำมเป็นหญิงชำยที่สังคม
สร้ำงไว้ (gender) ครอบครัวเป็นผู้รับหน้ำที่ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอด จำกคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ภำยใต้กำรเปลี่ยนทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และแม้แต่ครอบครัวด้วย เรำจึงจำเป็นต้องพิจำรณำ
บทบำทควำมเป็นหญิงเป็นชำยในเชิงควำมสัมพันธ์ ซึ่งเรำเรียกว่ำ “บทบำทควำมสัมพันธ์หญิงชำย” เช่น แต่เดิม
สั ง คมไทยมอบบทบำทในกำรเลี้ ย งดู ลู ก และงำนบ้ ำ นให้ กั บ ผู้ ห ญิ ง แต่ ปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งท ำงำนนอกบ้ ำ น
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หำรำยได้ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว ดั ง นั้ น บทบำทควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรเลี้ ย งดู บุ ต รและงำนบ้ ำ น
จึ งต้องให้ ผู้ ช ำยเข้ำ มำร่ ว มรั บ ผิ ดชอบ เพื่อมิให้ ผู้ ห ญิง ต้ องใช้เวลำในกำรทำงำนแต่ล ะวันยำวนำนมำกเกิ น ไป
หรือกำรที่สังคมไทยเคยคำดหวังให้ผู้หญิงไม่ต้ องเรียนหนังสือมำก เพรำะในอดีตผู้หญิงไม่ต้องทำงำนนอกบ้ำน
ผู้หญิงก็ต้องกำรเรียนหนังสือมำกขึ้น เพื่อให้มีโอกำสในกำรมีงำนทำที่ดี มีเงินเดือนมำกขึ้น เป็นต้น
ปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และควำมรุนแรงในครอบครัว เกิดจำกค่ำนิยมและเจตคติของสังคม
ในเรื่ อ งบทบำทหญิ ง ชำย ที่ ผู้ ช ำยกระท ำรุ น แรงต่ อ ผู้ ห ญิ ง ผู้ ใ หญ่ ก ระท ำรุ น แรงต่ อ เด็ ก เพรำะคิ ด ว่ ำ ตนเอง
มี อ ำนำจเหนื อ กว่ ำ โดยเฉพำะแข็ ง แกร่ ง กว่ ำ สั ง คมยกย่ อ งผู้ ช ำยเป็ น ช้ ำ งเท้ ำ หน้ ำ ผู้ ห ญิ ง เป็ น ช้ ำ งเท้ ำ หลั ง
มีควำมคิดว่ำภรรยำเป็นสมบัติของสำมี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ และมีควำมเชื่อว่ำเรื่องภำยในครอบครัวไม่ควร
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ให้คนนอกรับรู้ คนนอกไม่ควรเข้ำมำยุ่งเกี่ยวเรื่องภำยในครอบครัวของคนอื่น ดังนั้น ปัญหำควำมรุนแรงจึงมักเกิดขึ้น
กับเด็ก สตรี และเกิดจำกกำรกระทำของคนใกล้ชิด คุ้นเคย หรือคนในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ชำย และเมื่อ
เกิดปัญหำควำมรุนแรงขึ้นในครอบครัว ผู้ที่พบเห็นกำรกระทำซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกจึงมักไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยว
๕) แนวคิดเรื่อง...สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน หมำยถึง สิทธิขั้นพื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่ำงเสมอภำคกันเพื่อให้สำมำรถดำรงชีวิต
ได้อย่ำงสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภำพ มีไมตรีจิต และมีควำมเมตตำต่อกัน โดยไม่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องเชื้อชำติ
สีผิว เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ สถำนภำพทำงกำย หรือสุขภำพ ลักษณะของสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ
๑. สิ ทธิพื้น ฐำนของมนุ ษย์ ทุ ก คน มนุษย์ที่เกิ ด มำในโลก ต่ำงมีควำมเท่ำ เทีย มกั น ในศักดิ์ศ รี ข อง
ควำมเป็นมนุษย์
๒. สิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่ผู้อื่นจะล่วงละเมิดมิได้ เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเเต่ละบุคคล
๓. สิ ท ธิ ข องพลเมื อ ง เป็ น สิ ท ธิ ข องประชำชนในฐำนะที่ เ ป็ น พลเมื อ งเเห่ ง รั ฐ เป็ น สิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตำมกฎหมำยของรัฐ ซึ่งสิทธิพลเมือง ได้เเก่
๓.๑ สิทธิทำงสังคม เป็นสิทธิของประชำชนทำงสังคมที่จะได้รับบริกำรจำกสังคม ในฐำนะที่เป็น
สมำชิกของสังคม เช่น สิทธิกำรเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะ เป็นต้น
๓.๒ สิทธิทำงสวัสดิกำรสังคม เป็นสิทธิของประชำชนทุกคนที่จะได้รับสวัสดิกำรทำงสังคม เช่น สิทธิ
กำรได้รับกำรศึกษำ ฯลฯ
๓.๓ สิทธิทำงวัฒนธรรม ได้เเก่ สิทธิเข้ำร่วมพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของประชำคมในด้ำนศิลปะต่ำง ๆ
สิ ทธิในควำมเสมอภำค เป็ น สิ ทธิ เสรีภ ำพเกี่ยวกับกำรได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันจำกรัฐ หรือ
กำรไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่กำรเลือกปฏิ บัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกำส ได้รับสิทธิ โอกำสเท่ำเทียม
กับ คนอื่น ได้ ซึ่งถือเป็ น สิ ทธิที่ เสรี ภ ำพที่ ดำรงอยู่ นอกตัว ของประชำชน (มำตรำ ๓๐) โดยที่รัฐ ไม่อำจปฏิ เ สธ
ควำมเป็นกลำง หรือควำมเป็นธรรมด้วยกำรละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้ำไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกำสอันพึงมีพึงได้
ให้ กั บ ประชำชนได้ รั บ อย่ ำ งเสมอภำคเท่ ำ เที ย มกั น โดยที่ ไ ม่ มี ใ ครได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บเพรำะควำมแตกต่ ำ ง
ตำมธรรมชำติ และเพรำะกำรกระทำหรือละเว้นกำรกระทำของรัฐที่ไม่เท่ำเทียมกัน เช่น
- กำรเสมอกันในกฎหมำย
- กำรไม่ถูกเกณฑ์แรงงำน
- กำรได้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะ
- กำรได้รับควำมคุ้มครองโดยรัฐ
- สิทธิได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ
๖) แนวคิดเรื่อง ค่านิยม (Value) ของสังคมไทย
ค่ำนิยม (Value) ของสังคมไทย เป็นแนวควำมคิด ควำมเชื่อ เป็นอุดมกำรณ์ เป็นควำมต้องกำรของกลุ่มคน
ในสังคม ซึ่งยอมรับว่ำเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่ำควรแก่กำรนำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ เป็นกรอบของกำรดำเนินชีวิต
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของตนเอง เพรำะจะมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์และไม่พึง
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ประสงค์ควบคู่กันไปแต่ละสังคม เพรำะค่ำนิยมของแต่ ละสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ เป็นมรดกทำงควำมคิดของ
คนไทยและเป็นพื้นฐำนของกำรเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอีกด้วย
กำรสร้ำงค่ำนิยมของสังคมไทย ควรเริ่มที่เด็กและเยำวชนในครอบครัว เพรำะถ้ำเด็กหรือเยำวชน
ในวันนี้เป็นผู้ที่มีคุณค่ำ มีปัญญำ เป็นผู้มีคุณธรรมและสติปัญญำในทำงที่ถูกต้องสังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนำคต
ครอบครั ว เป็ น สถำบั น แรกที่ส ำคัญที่สุดในกำรแต่งแต้มคุณธรรมควำมดี หรือสิ่ งที่เลวร้ำยให้กับเด็กได้ ดังนั้น
กำรสร้ำงค่ำนิยมให้กับเยำวชนสำมำรถปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. สถำบั น ครอบครั วสำมำรถปลูกฝั งค่ำนิยมที่ดีให้ เยำวชนได้ โดยพ่อแม่ ผู้ อบรมเลี้ ยงดู ต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้กับลูกเพื่อให้เขำเติบโตมำอย่ำงมีคุณภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
๒. สถำบันกำรศึกษำ ให้กำรอบรมสั่งสอนในด้ำนควำมรู้ คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม โดยครู
ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อศิษย์ เพื่อสร้ำงเขำให้เป็นคนดี
๓. กำรปลู ก ฝั ง ทั้ ง ๒ สถำบั น นอกจำกจะอบรมสั่ ง สอนและเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี แ ล้ ว ควรปลู ก ฝั ง
ให้เยำวชนรู้จักใช้สติปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำด้วยเหตุผลแห่งควำมถูกต้อง เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติที่ว่ำ
.....สิ่งที่ตนได้ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดี สิ่งทีถ่ ูกต้อง
๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
รัฐได้ตระหนักถึงปัญหำเรื่องควำมรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง
ในรูปแบบต่ำง ๆ ได้รับกำรช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยำ ทั้งด้ำนกำรแพทย์ กฎหมำย สังคม หรืออื่น ๆ หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยำยำมสร้ำงเครื่องมือในกำรทำงำนด้วยกำรตรำกฎหมำยเฉพำะออกมำบังคับใช้ที่สำคัญ คือ
๑. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎหมำยทั้ง ๓ ฉบับ ได้กำหนดให้บุคลำกรในองค์กรภำครัฐ หรือบุคลำกรในองค์กรภำคเอกชนที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย มีภำรกิจในกำรปกป้อง คุ้มครอง สงเครำะห์
ช่วยเหลือผู้เสียหำย หรือผู้ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง อีกทั้ง ได้บัญญัติกระบวนกำรขั้นตอนกำรประสำนงำน
ขององค์กรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของกำรทำงำนสหวิชำชีพ บัญญัติให้บุคคลที่พบเห็นควำมรุนแรง
มีหน้ำที่แจ้งเหตุไปยังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแนวทำงในกำรเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนำ
เด็กในควำมดูแลแก่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง เพื่อป้องกันปัญหำที่ อำจเกิด กับ เด็ก วำงหลั กเกณฑ์ กำรปรับเปลี่ ย น
พฤติ ก รรมของผู้ ก ระท ำควำมรุ น แรง เพื่ อ รั ก ษำเสถี ย รภำพของสถำบั น ครอบครั ว สำมำรถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในกำรป้องกัน ปั ญหำ ช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหำย ลงโทษ หรือเยียวยำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของผู้ กระทำ
โดยมุ่งให้สมำชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เด็ ก : บุ ค คลซึ่ ง มี อ ำยุ ต่ ำกว่ ำ สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ผู้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะด้ ว ยกำรสมร ส
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสำระสำคัญเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพและส่งเสริมควำมประพฤติเด็ก
มีกำรกำหนดวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอุปกำระเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนำกำร
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ที่เหมำะสม เป็นกำรส่งเสริมควำมมั่นคงของสถำบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทำรุณกรรม ตกเป็น
เครื่องมือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม สำระสำคัญที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
มำตรำ ๒๙ ผู้ ใดพบเห็ น เด็กตกอยู่ในสภำพจำต้องได้รับกำรสงเครำะห์ ห รือคุ้มครองสวัส ดิภ ำพ
ตำมหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้น และ แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้ มครอง
สวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ ๒๔ โดยมิชักช้ำ
มำตรำ ๔๐ เด็กที่พึงได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ได้แก่
(๑) เด็กที่ถูกทำรุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงต่อกำรกระทำผิด
(๓) เด็กที่อยู่ในสภำพที่จำต้องได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๑ ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติกำรณ์ที่น่ำเชื่อว่ำมีกำรกระทำทำรุณกรรมต่อเด็ก ให้รีบแจ้ง
หรือรำยงำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ ๒๔
เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุ
ตำมวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติกำรณ์ที่น่ำเชื่อว่ำมีกำรกระทำทำรุณกรรมต่อเด็กในสถำนที่ใด
ให้มีอำนำจเข้ำตรวจค้นและมีอำนำจแยกตัวเด็ก จำกครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กโดยเร็วที่สุด
มำตรำ ๔๒ กำรดำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีกำรตรวจ
รักษำทำงร่ำงกำยและจิตใจทันที ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นสมควรต้องสืบเสำะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว
เพื่อหำวิธีกำรคุ้มครองสวัสดิภำพที่เหมำะสมแก่เด็ก ก็อำจส่งตัวเด็กไปสถำนแรกรับก่อนได้ หรือถ้ำจำเป็นต้อง
ให้กำรสงเครำะห์ก็ให้พิจำรณำตำมมำตรำ ๓๓ และถ้ำจำเป็นต้องให้กำรฟื้นฟูสภำพจิตใจ ก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถำน
พัฒนำและฟื้นฟู ฯลฯ
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนำรมณ์เพื่อให้
ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรง ได้เข้ำถึงควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมทำงสังคม สุขภำพ ทำงกฎหมำยทั้งให้ผู้กระทำผิด
มีโอกำสกลับตัวและยับยั้งกำรกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งรักษำควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้ ตำมกฎหมำยดังกล่ำว
โดยกำหนดบทบำทหน้ำที่ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ไว้ในมำตรำ ๑๓ ให้กรมกิจกำรสตรี
และสถำบันครอบครัว เป็นหน่วยงำนระดับนโยบำยมีหน้ำที่กำหนดนโยบำย แผนกำรปฏิบัติกำร และสนับสนุน
งบประมำณให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวในส่วนภูมิภำค ทั้ง ๗๖ จังหวัด ทำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง ประสำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำย ติดตำมและรำยงำนผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เหตุผลที่ประกำศใช้กฎหมำย : มำตรกำรทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำไม่เหมำะสมที่จะ
นำมำใช้บังคับกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เพรำะว่ำ
๑) ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวมีควำมละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด
๒) ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกกำรทำร้ำยร่ำงกำยทั่วไป
๓) กฎหมำยอำญำมีเจตนำลงโทษมำกกว่ำแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด หรือปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
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ขอบเขตควำมรุนแรงในครอบครัว ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้กกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ
๑) กำรกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพ
๒) กำรกระท ำโดยเจตนำในลั ก ษณะที่ น่ ำ จะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรำยแก่ ร่ำ งกำย จิ ต ใจ หรื อ สุ ข ภำพ
ของบุคคลในครอบครัว
๓) กำรบังคับหรือใช้อำนำจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำกำรไม่กระทำ
กำรหรือยอมรับกำรกระทำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงกำรกระทำโดยประมำท
๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ มิถุนำยน
๒๕๕๑ โดยครอบคลุมกำรค้ำมนุษย์ในหลำยรูปแบบ และกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหำยครอบคลุ ม
ทั้งหญิงและชำย เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
มีประสิทธิภำพ และเพื่อปรับปรุงกำรช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยให้เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้เสียหำย
กำรค้ำมนุษย์ หมำยถึง กำรที่บุคคลใดหรือคณะบุคคลสมคบกันตั้งแต่สำมคนขึ้นไป กระทำอย่ำงใด
อย่ ำงหนึ่ ง เพื่อแสวงหำประโยชน์โ ดยมิชอบจำกบุคคลหนึ่ง ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๔ โดยมี
กำรกระทำ วิธีกำร และวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้ใน มำตรำ ๖ : ผู้ใดเพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยมิชอบ กระทำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ได้แก่ เป็นธุระจัดหำ ซื้อขำยจำหน่ำย หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อำศัย ใช้กำลังบังคับ
ลักพำตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อำนำจโดยมิชอบ หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
๘) ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
สั ง คมไทยควำมรุ น แรงต่ อ เด็ ก สตรี และควำมรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น ปั ญ หำที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น
ต้องเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด ปัญหำดังกล่ำวจึงส่งผลกระทบหลำยประกำร ได้แก่
๑) ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี ก่อให้เกิดปัญหำทั้งต่อร่ำงกำยบอบช้ำ
จิตใจซึมเศร้ำ อยำกฆ่ำตัวตำย เกิดควำมเครียด ไม่สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงปกติสุขได้ ในขณะที่เด็กอำจส่ งผลกระทบ
ต่อพัฒนำกำรของเด็กไม่ให้เป็นไปตำมวัยที่เหมำะสม
๒) ผลกระกระทบต่อครอบครัว ขำดควำมอบอุ่น มั่นคง สมำชิกในครอบครัวเกิดควำมหวำดระแวง
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของตนได้อย่ำงเต็มที่ ครอบครัวแตกแยก
๓) ผลกระทบต่ อ สั ง คม พื้ น ฐำนของสั ง คมขำดควำมมั่ น คง และรั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยไปกั บ
กำรเยียวยำรักษำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสถำนภำพครอบครัว
จะบำนปลำยกลำยเป็นปัญหำสังคมที่รัฐต้องแบกรับ
ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว แบ่งได้ ๖ ด้ำน ดังนี้
๑. ด้ำนร่ำงกำย เช่น บำดเจ็บ พิกำร เสียชีวิต
๒. ด้ำนจิตใจ เช่น หวำดกลัว ควำมเครียด
๓. ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ว่ำงงำน ขำดรำยได้

๑๕

๔. ด้ำนควำมสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว เช่น ควำมแตกแยก หย่ำร้ำง
๕. ด้ำนสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม เร่ร่อน
๖. ด้ำนกำรศึกษำ เช่น เด็กขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ เด็กออกเรียนกลำงคัน
ผลกระทบความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว สรุปได้ดังนี้
๑) ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
๒) ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว มีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓) ควำมเสียหำยต่อต่อครอบครัว ด้ำนชื่อเสียง เกียรติยศ
๔) ผู้ ที่เผยแพร่ โ ฆษณำต่อสื่ อสำธำรณะ ทำให้ เกิดควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสียง เกียรติยศ มีควำมผิด
ตำม มำตรำ ๙ ห้ำมเผยแพร่ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๕) ต่อบุคคลอื่นในครอบครัว เช่น สุขภำพจิต พฤติกรรมโดยเฉพำะเด็ก อำจเป็นควำมผิดฐำนกระทำ
ควำมควำมรุนแรงต่อเด็กได้
ความรุนแรง เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่ำงกำยและจิตใจของผู้ถูกกระทำ และคนที่อยู่รอบข้ำง
ดั ง ที่ มี ตั ว อย่ ำ งให้ พ บเห็ น ตำมหน้ ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ ยู่ ทุ ก วั น เช่ น กรณี พ่ อ ทุ บ ตี แ ม่ เด็ ก ก็ อ ำจจะถู ก ทุ บ ตี ไ ปด้ ว ย
เด็กที่ถูกทุบตี ทำร้ำย หรือได้เห็นควำมรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องควำมรุนแรง เด็กจะเข้ำใจผิดว่ำปัญหำแก้ไขได้
ด้วยควำมรุนแรง ซึ่งแท้ที่จริงแล้วปัญหำทุกปัญหำควรแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยกำรพูดจำทำควำมเข้ำใจ นอกจำกนี้
กำรอยู่ ในภำวะแวดล้ อมที่ มี ควำมรุ นแรง เด็ กจะซึ มซั บเลี ยนแบบพฤติ กรรมรุ นแรงโดยไม่ รู้ ตั ว เด็ กจะกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อเพื่อน และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำรุนแรงต่อครอบครัวตนเอง ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง
จะเห็นได้ว่ำ "ควำมรุนแรง" ถ่ำยทอดจำกพ่อ แม่ ลูก หลำน เหลน ต่อไป ถ้ำเรำปล่อยให้ควำมรุนแรง
เกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ ำ จะมำกหรื อ น้ อ ย ควำมรุ น แรงก็ อ ยู่ ใ นสั ง คมตลอดไป จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลว่ ำ เรำต้ อ งป้ อ งกั น มิ ใ ห้
ควำมรุนแรงแพร่ขยำยถ่ำยทอดเป็นวัฏจักรที่ไม่ดีไปเรื่อย ๆ
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวโดยใช้กลไกทำงกฎหมำย แต่เดิมใช้กลไกประมวลกฎหมำย
อำญำ ซึ่งไม่เอื้อต่อกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี และประมวลกฎหมำยอำญำ
มีเจตนำรมณ์ที่เน้นลงโทษผู้กระทำควำมผิดมำกกว่ำที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด หรือปกป้องคุ้มครองผู้ที่ถูก
กระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึ ง ได้ ก ำหนดกระบวนกำรเกี่ ย วกั บ ปั ญ หำควำมรุ น แรงในครอบครั ว โดยเฉพำะ คื อ ได้ ก ำหนด
กระบวนกำรยุติปัญหำ ป้องกัน เยียวยำ ดูแลให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระทำ รั กษำบำดแผลทำงกำย
และฟื้ น ฟู จิ ต ใจผู้ ถู ก กระท ำ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมผู้ ก ระท ำให้ ห ยุ ด ใช้ ค วำมรุ น แรง และรั ก ษำสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ในครอบครัว โดยพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดกลไกผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย คือ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน
สอบสวน ผู้ประนีประนอม นักจิตวิทยำและนักสังคมสงเครำะห์ตำม ป.วิอำญำ แพทย์ จิตแพทย์ ศำล และอัยกำร
พม. มีศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ที่สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งมีกำรประสำนรับ - ส่งต่อผู้ขอรับบริกำร ไปยังองค์กรภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
เช่น ศำลเยำวชนและครอบครัว กลำง ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสำธำรณสุ ข สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภำคเอกชน เป็นต้น กำรจัดระบบบูรณำกำรงำนเพื่อจุดมุ่งหมำยสูงสุดของ พม.
“ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข ปราศจากความรุนแรง”
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยำกรกล่ำวทักทำยผู้เข้ำร่วมอบรม และให้ผู้เข้ำอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ นำที
๒. ให้ ผู้ เ ข้ ำ อบรมดู ค ลิ ป ละคร ประมำณ ๕ นำที จำกนั้ น วิ ท ยำกรถำมผู้ เ ข้ ำ อบรมว่ ำ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ชมไป
เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับอะไร
๓. วิทยำกรเฉลย ว่ำสิ่งที่ผู้เข้ำร่วมอบรมได้ชมไปเป็นเรื่องรำวของควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สะท้อน
ให้เห็นได้จำกละครที่ฉำยทำงสถำนีโทรทัศน์ จำกนั้นวิทยำกรให้ควำมหมำยของควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใช้สื่อ
power point
๔. วิทยำกร ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่ว มประชุมว่ำในกำรเข้ำร่ว มกำรประชุมในครั้งนี้ผู้เข้ำร่ว มอบรมจะได้ รับ
ควำมรู้ ได้แก่ นิยำมควำมหมำย องค์ประกอบของควำมรุนแรงในครอบครัว ลักษณะของควำมรุนแรงในครอบครัว
แนวคิดเรื่องควำมเสมอภำคในครอบครัว สิทธิมนุษยชน ค่ำนิยมของสังคมไทย รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดกำรปัญหำเพื่อลดควำมรุนแรงในครอบครัว และ ผลกระทบของควำมรุนแรงในครอบครัว
๕. วิทยำกรบรรยำยโดยใช้สื่อ power point ประเด็น นิยำมควำมหมำย องค์ประกอบของควำมรุนแรง
ในครอบครัว ลักษณะของควำมรุนแรงในครอบครัว
๖. วิทยำกรให้ ผู้ เข้ำร่ ว มอบรมแบ่งกลุ่ ม กลุ่ มละ ๕ - ๖ คน และแจกใบงำนที่ ๑ ให้ แต่ล ะกลุ่ มร่ว มกัน
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมรุนแรง “ใต้เงำแห่งควำมฝัน ” ว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นควำมรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่ และใครคือบุคคลในครอบครัวที่กระทำและถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นกำรกระทำควำม
รุนแรงในครอบครัว ด้ำนใด มีมูลเหตุในกำรจูงใจเกิดจำกอะไร ให้เวลำในกำรทำกิจกรรมกลุ่ ม ๓๐ นำที และ
นำเสนอผลงำน กลุ่มละ ๑๐ นำที จำกนั้นวิทยำกรเติมเต็มควำมรู้แก่ผู้เข้ำอบรม
๗. วิทยำกรฉำยวิดีทัศน์ชื่อ The Impossible Dream ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมดู จำกนั้นสอบถำมผู้เข้ำอบรม
ว่ำพบเห็นปัญหำอะไรบ้ำง สำเหตุของปัญหำคืออะไร สอบถำมจนกว่ำ จะได้คำตอบที่ไกล้เคียงกับกำรกำหนด
บทบำทชำยหญิงในครอบครัว
๘. วิทยำกรให้ควำมรู้ผู้เข้ำร่วมอบรม เรื่อง บทบำทชำยหญิง โดยใช้สื่อ power point
๙. วิทยำกรสอบถำมผู้เข้ำร่วมอบรมว่ำ กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องผิด กฎหมำยหรือไม่
และคิดว่ำผิดกฎหมำยเพรำะอะไร
๑๐. วิทยำกรเฉลยว่ำ กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งผิ ดกฎหมำย ผู้ที่กระทำควำมรุนแรงแม้ว่ำ
ควำมรุนแรงดังกล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตก็ตำม ประเทศไทยมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ควำมรุนแรงในครอบครัวที่ใช้เป็น กฎหมำยในกำรจัดกำรปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งหำกควำมรุนแรง
ดังกล่ำวเป็นควำมรุนแรงที่เกีย่ วข้องกับเด็ก ยังมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมำยคุ้มครองอีกด้วย
๑๑. วิทยำกรให้ ควำมรู้ กั บ ผู้ เ ข้ำ อบรมเกี่ยวกับ กฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องกับ ควำมรุน แรงในครอบครัว และ
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใช้กำรบรรยำยประกอบ power point
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๑๒. วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมอบรมทำกิจกรรมกลุ่มใบงำนที่ ๒ ซึ่งนำเสนอเหตุกำรณ์จำลองเหตุกำรณ์เดิม และ
ให้ร่วมกันวิเครำะห์ว่ำ เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกฎหมำยใดบ้ำง และมีผลกระทบต่อใคร อย่ำงไร
และจะดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงไร นำเสนอกลุ่มละ ๑๐ นำที
๑๓. วิทยำกรสรุปและประมวลผลกำรเรียนรู้ และให้ผู้เข้ำร่วมอบรมทำแบบทดสอบหลังกำรอบรม
การประเมินผล
ใช้แบบประเมินผล ก่อน - หลังเรียน ครั้งละ ๒๐ นำที
เอกสารอ้างอิง
นำถฤดี เด่นดวง.(-).บทวิครำะห์เรื่อง เพศ (Sex) บทบำทควำมสัมพันธ์หญิงชำย (Gender) และควำมเสมอภำค
ระหว่ำงหญิงชำย (Gender Equality) และกำรขัดเกลำบทบำทควำมสัมพันธ์หญิงชำยในสังคมไทย . คณะ
สังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ.(๒๕๕๑).ทัศนคติและบทบำทของสหวิช ำชีพต่อกำรแก้ไขปัญหำควำมรุน แรง
ในครอบครัว.มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ.(๒๕๕๒).สื่อและควำมรุนแรงจำกสื่อต่อเด็กและเยำวชน.กรุงเทพฯ.
บุญเสริม หุตะแพทย์.(๒๕๕๐).แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐.
บุญเสริม หุตะแพทย์.(๒๕๕๗).รูปแบบและกระบวนกำรบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว. สำนักงำน
กิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว.
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๒๔ กันยำยน ). รำชกิจจำนุเบกษำ
พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐.(๒๕๕๐,๒๕ กรกฏำคม).
รำชกิจจำนุเบกษำ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑.(๒๕๕๑,๓๐ มกรำคม).รำชกิจจำนุเบกษำ

*********************************************************

๑๘

แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
...........................................................................................................
จงเติมเครื่องหมำย ✓หน้ำข้อควำมที่ท่ำนเห็นว่ำถูกต้อง และเติมเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ท่ำน
เห็นว่ำไม่ถูกต้อง
ที่

รายละเอียด

๑

ควำมรุนแรงหมำยถึงใช้อำนำจในกำรควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดควำมกลัว

๒

ผู้ที่กระทำควำมรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นวัยแรงงำน

๓

กำรกระทำควำมรุนแรงมีสำเหตุส่วนใหญ่จะมำจำกปัญหำเศรษฐกิจ

๔

กำรทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ ถือว่ำเป็นกำรกระทำควำมรุนแรง

๕

บุคคลในครอบครัวจะรวมทั้งบุคคลที่ต้องพึ่งพำอำศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วย

๖
๗

กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำรวจ เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำม
รุนแรงในครอบครัว
สุรำ ยำเสพติด กำรพนัน เป็นปัจจัยสำเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว

๘

บทบำทในกำรเลี้ยงดูลูกและงำนบ้ำนเป็นของผู้หญิง

๙

กฎหมำยสำคัญในกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง ได้แก่ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เจตนำรมณ์ของ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ
ต้องกำรให้ผู้กระทำผิดมีโอกำสกลับตัวและยับยั้งกำรกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งรักษำ
ควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้
ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นศูนย์ช่วยเหลือ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
ผู้ที่พบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว มีหน้ำที่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ
ดำเนินกำร
กำรกระทำควำมรุนแรงต่อกันของพ่อและแม่จะทำให้พัฒนำกำรของเด็กไม่ตำมวัยที่
เหมำะสม
กำรลดกำรเกิดควำมรุนแรงในครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหำปัญหำสังคมได้

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕ เรำทุกคนมีหน้ำที่ในกำรช่วยกันแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวได้

ความคิดเห็น

๑๙

เฉลย
แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
...........................................................................................................
จงเติมเครื่องหมำย ✓หน้ำข้อควำมที่ท่ำนเห็นว่ำถูกต้อง และเติมเครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมที่ท่ำน
เห็นว่ำไม่ถูกต้อง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายละเอียด
ควำมรุนแรงหมำยถึงใช้อำนำจในกำรควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดควำมกลัว
ผู้ที่กระทำควำมรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นวัยแรงงำน
กำรกระทำควำมรุนแรงมีสำเหตุส่วนใหญ่จะมำจำกปัญหำเศรษฐกิจ
กำรทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ ถือว่ำเป็นกำรกระทำควำมรุนแรง
บุคคลในครอบครัวจะรวมทั้งบุคคลที่ต้องพึ่งพำอำศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วย
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตำรวจ เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำม
รุนแรงในครอบครัว
สุรำ ยำเสพติด กำรพนัน เป็นปัจจัยสำเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว
บทบำทในกำรเลี้ยงดูลูกและงำนบ้ำนเป็นของผู้หญิง
กฎหมำยสำคัญในกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง ได้แก่ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เจตนำรมณ์ของ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ
ต้องกำรให้ผู้กระทำผิดมีโอกำสกลับตัวและยับยั้งกำรกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งรักษำ
ควำมสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้
ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นศูนย์ช่วยเหลือ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
ผู้ที่พบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว มีหน้ำที่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ
ดำเนินกำร
กำรกระทำควำมรุนแรงต่อกันของพ่อและแม่จะทำให้พัฒนำกำรของเด็กไม่ตำมวัยที่
เหมำะสม
กำรลดกำรเกิดควำมรุนแรงในครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหำปัญหำสังคมได้
เรำทุกคนมีหน้ำที่ในกำรช่วยกันแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวได้

ความคิดเห็น
✓


✓
✓
✓


✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

๒๐

เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
เรื่อง ใต้เงาแห่งความฝัน (ต้อม)
เรื่องย่อ
ต้อมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ สัมพันธภำพในครอบครัวไม่ดี พ่อติดสุรำและมักมีปำกเสียงลงไม้ลงมือ
กับแม่ จึงเป็นเหตุให้เลิกร้ำงกัน โดยแม่แต่งงำนใหม่ ซึ่งพ่อเลี้ยงมีลูกติดและแม่มีลูกกับพ่อเลี้ยงอีก ต้อมจึงอำศัยอยู่
กับแม่ พ่อเลี้ยงและพี่น้องต่ำงพ่อ ต่ำงแม่ ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้ำงห่ำงเหิน มีลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่
แม่สนใจแต่ลูกเลี้ยง และไม่ค่อยสนใจควำมเป็นอยู่ของต้อม
อีกทั้งแม่และพ่อเลี้ยงมักออกจำกบ้ำนไปเล่นพนันไพ่ เวลำอยู่ด้วยกันแม่และพ่อเลี้ยงมักมีปำกเสียงลงมือ
ลงไม้กับแม่ด้วยเช่นกัน ต้อมจะเข้ำไปห้ำมไม่ให้พ่อเลี้ยงทำร้ำยแม่แต่แม่กลับแสดงควำมไม่พอใจที่ต้อมเข้ำมำห้ำม
และด้วยควำมโมโหจึงไล่ต้อมออกไป จำกเหตุกำรณ์ทำให้ต้อมน้อยใจคิดว่ำแม่ไม่รัก ซึ่งทำให้ต้อมเริ่มไม่สนใจ
กำรเรียนใช้เวลำส่วนใหญ่มั่วสุมอยู่กับกลุ่มเพื่อน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมแถวละแวกบ้ำนไม่เสมำะสมเป็นแหล่ง
กำรพนัน กำรมั่วสุมของวัยรุ่นแหล่งยำเสพติด ร่วมทั้งแม่และพ่อเลี้ยงไม่เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีกำรใช้ควำมรุนแรง
ในกำรแก้ปัญหำ อีกทั้งไม่ได้ห้ำมปรำบปรำม หรือตักเตือนต้อมอย่ำงจริงจัง ระหว่ำงที่ต้อมอยู่นอกบ้ำนจะมีกลับบ้ำน
เป็นบำงช่วง แต่มำอยู่กับแม่ได้ไม่นำนก็จะออกจำกบ้ำนมำอยู่กับกลุ่มเพื่อนอีก
เนื่องจากแม่ ของต้อมมักบ่นว่ำเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมำะสมของต้อมและไล่ต้อมออกจำกบ้ำน ซึ่งทำให้
ต้อมโกรธและเสี ย ใจจึ งไม่อยำกกลับ บ้ ำนอีก ทำให้ ต้อมต้องออกไปเร่ร่อนขอนอนค้ำงตำมบ้ำนเพื่อนบำงครั้ง
ก็ถูกเพื่อนปฏิเสธแม้ว่ำต้อมออกไปอยู่ข้ำงนอกต้อมก็ยังโหยหำแม่และต้องกำรควำมรักจำกแม่อยู่เสมอ ซึ่งระหว่ำง
ที่ต้อมอยู่นอกบ้ำนมักคิดถึงอดีตที่ไม่แม่นำต้อมไปฝำกไว้กับยำย ซึ่งต้อมรู้สึกว่ำถูกแม่ทอดทิ้งและมีเหตุ กำรณ์
ที่ย้ ำเตือนควำมรู้ สึ กดังกล่ ำวเป็ น เหตุกำรณ์ที่ระหว่ำงที่ต้อมอยู่กับกลุ่ มเพื่อนต้อมได้พบกับแม่แต่แม่ของต้ อ ม
กลับไม่สนใจต้อม ยิ่งทำให้ต้อมรู้สึกเหมือนตนเองไม่มีตัวตน ต้อมรู้สึกว่ำในชีวิตนี้ตนเองไม่มีใครรัก เมื่อมีควำมทุกข์
ก็ไม่มีใครปลอบโยนขำดที่พึ่งพิง จึงเป็นเหตุให้ต้อมต้องทำทุกวิถีทำงเพื่อให้ตนเองอยู่รอดได้ ทำให้ต้อมเริ่มประพฤติ
ตนเสียหำยและมีควำมรุนแรงมำกขึ้นได้แก่ ขี่รถจักรยำนยนต์ซิ่ง ทะเลำะวิวำทกับ กลุ่มวัยรุ่น รีดไถทรัพย์สินใช้กำลัง
ข่มขู่ผู้อื่น เป็นหัวหน้ำแก๊ง มั่วสุมเพศ เสพและจำหน่ำยยำเสพติดจนถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในที่สุด

----------------------------------------------

๒๑

ใบงานที่ ๑
ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมอ่ำนสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง “ใต้เงำแห่งควำมฝัน” และร่วมกันวิเครำะห์ ดังนี้
๑. สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นควำมรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................
๒. ใครคือบุคคลในครอบครัวที่กระทำและถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................
๓. เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวด้ำนใด
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................
๔. มูลเหตุในกำรจูงใจเกิดจำกสิ่งใด
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................... ..................
..................................................................

๒๒

ใบงานที่ ๒
ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมอ่ำนสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง “ใต้เงำแห่งควำมฝัน” และร่วมกันวิเครำะห์ ดังนี้ร่วมกันวิเครำะห์
และนำเสนอผลงำน ดังนี้
๑. เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกฎหมำยใดบ้ำง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................
๒. มีผลกระทบต่อใคร อย่ำงไร
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................
๓. จะดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงไร
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................

๒๓

การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๒๔

ชุดองค์ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในช่องทำงและกระบวนงำนทั้งในกำรแจ้งเหตุ และรับแจ้งเหตุ
รวมทั้งมีแนวทำงในกำรช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวในเบื้องต้น
๒) เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำรคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ ำพผู้ ถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรง
ในครอบครัว
๓) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่มีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรกำรบรรเทำทุกข์และกำรปรับ
พฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย
คณะทำงำน ศพค/ศปก.ต./ ทีม สหวิช ำชีพระดับอำเภอ/ระดับตำบล/เครือข่ำยผู้ ปฏิบัติงำนด้ำนป้องกัน
ควำมรุนแรงในครอบครัว จำนวน ๓๐ คน
รูปแบบกิจกรรม
๑) กำรบรรยำย และกำรนำเสนอผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
๒) ระดมควำมคิดเห็นและกำรเรียนรู้ขั้นตอนโดยกำรฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑) Power point ประกอบกำรบรรยำย
๒) พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) แผ่นพับ “ลดควำมรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหำสังคม”
๔) ใบงำนสถำนกำรณ์ ค วำมรุ น แรงในครอบครั ว ในกำรแจ้ ง เหตุ แ ละรั บ แจ้ ง เหตุ ร วมถึ ง กำรช่ ว ยเหลื อ
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ และกำรจัดทำบันทึกข้อตกลง
๕) กระดำษฟลิปชำร์ท
๖) ปำกกำเคมี
๗) แบบทดสอบควำมเข้ำใจ
๘) แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลง (แบบไม่มีผลตำมกฎหมำย)
๙) กรณีศึกษำ (แบบประเมินผล)
เนื้อหาประกอบการบรรยาย
๑. กำรแจ้งและกำรรับแจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. กำรคุ้มครองสวัสดิภำพผู้ถูกควำมรุนแรงในครอบครัว
๓. กำรจัดทำมำตรกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
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๑. การแจ้ ง และการรั บ แจ้ ง เหตุ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น กระบวนกำรเริ่ ม ต้ น ในกำรให้
ควำมช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบปั ญ หำควำมรุ น แรงในครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น กระบวนกำรส ำคั ญ ที่ จ ะท ำให้
ผู้ ใ ห้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทรำบถึ ง เหตุ ก ำรณ์ ค วำมรุ น แรงในครอบครั ว นั้ น ๆ และประเมิ น กระบวนกำร
ให้ควำมช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุกำรณ์ ทั้งนี้ กำรแจ้งและกำรรับแจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว มีรำยละเอียด
และสำระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ การแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครั ว เมื่อผู้ประสบ/ทรำบเหตุกำรณ์กำรกระทำควำมรุน แรง
ในครอบครัว สำมำรถแจ้งเหตุต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ตำมช่องทำง และวิธีกำร ดังนี้
๑) ผู้มีสิทธิ์แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย
- ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ภำยในครอบครัว
- ผู้ประสบ/ทรำบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว เช่น เพื่อนบ้ำน ชุมชน เป็นต้น
- เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรภำคเอกชน ที่พบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒) ช่ อ งทาง/วิ ธี ก ารในการแจ้ ง เหตุ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว โดยมีช่องทำงในกำรแจ้งเหตุ
ควำมรุนแรง ดังนี้
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
- บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
- ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว (พมจ.)
- สถำนีตำรวจ
- ที่ว่ำกำรอำเภอ
- ที่ทำกำรกำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำน
- หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรพัฒนำเอกชนที่มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เช่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(อบต.) องค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวั ด (อบจ.) เทศบำล, มู ลนิ ธิ หรื อสมำคมที่ ท ำงำนด้ ำนเด็ กสตรี และครอบครั ว
เป็นต้น
วิธี การในการแจ้ งเหตุ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ตำมกฎหมำยผู้ ถูกกระทำ/ผู้ พบเห็ น หรือ
ผู้ที่ทรำบถึงเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว สำมำรถแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้ ตำมช่องทำงที่กล่ำวมำ
ข้ ำ งต้ น ทั้ งด้ วยวำจำ เป็ นหนั งสื อ ทำงโทรศั พท์ ทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อวิ ธี กำรอื่ นใดให้ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่
หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจในกำรเข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อสอบถำมผู้กระทำ และช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ
๓) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งเหตุ
กฎหมำยกำหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือทรำบแจ้งเหตุแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนิ น กำรคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ ำพให้ แ ก่ ผู้ ถู ก กระท ำในเบื้ อ งต้ น เช่ น ช่ ว ยเหลื อ ระงั บ เหตุ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ไ ด้ รั บ
กำรเยียวยำรักษำหรือได้รับคำปรึกษำแนะนำช่วยเหลือทำงด้ำนจิตวิทยำ สังคมสงเครำะห์ หรือด้ำนกฎหมำย
เป็นต้น
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หากผู้ ที่ พบเห็ นหรื อทราบไม่ แจ้ งเหตุ ต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ก็ ไม่ มี ความผิ ดใดเช่ นเดี ยวกั น
แต่ จะท ำให้ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ ทรำบเหตุ และไม่ อ ำจด ำเนิ นกำรคุ้ มครองสวั สดิ ภ ำพให้ แก่ ผู้ ถู กกระท ำด้ ว ย
ควำมรุนแรงในครอบครัวได้ทันต่อเหตุกำรณ์
๑.๒ การรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว เมื่อผู้ประสบ/ทรำบเหตุกำรณ์ ได้แจ้งเหตุตำมช่องทำง
และวิธีกำรต่ำง ๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับแจ้งเหตุจะมีกระบวนกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑) ผู้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยฯ ผู ที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
และยังหมำยควำมรวมถึงพนักงำนฝำยปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ ตำรวจ ตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ
- เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน ประชำสังคม
๒) กระบวนการในการดาเนินการรับแจ้งเหตุกระทาความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อผู้ถูกกระทำ หรือผู้พบเห็นหรือทรำบเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวดังกล่ำว ได้แจ้ง
ต่อผู้รับแจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว เจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรสืบค้นข้อเท็จจริง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- บั น ทึ ก วั น เวลำที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ไว้ ทั น ที พร้ อ มรำย ละเอี ย ดวั น เวลำ สถำนที่ เ กิ ด เหตุ
ชื่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ เท่ำที่ผู้แจ้งสำมำรถระบุได้
- พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ สอบสวนเรื่ องรำวที่ แจ้ งว่ ำมี เหตุ กำรณ์ ควำมรุ นแรงในครอบครั ว หำกพบว่ ำ
กรณี ดั ง กล่ ำ วมี ค วำมเร่ ง ด่ ว นและผู้ แ จ้ ง มี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ให้ ด ำเนิ น กำรสอบสวนเรื่ อ งรำวและจั ด ท ำบั น ทึ ก
กำรดำเนินกำรโดยทันที
- ในระหว่ำงกำรแจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรสอบถำม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเหตุ ทั้ง ชื่อ อำยุ ที่อยู่ สถำนที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ควำมสัมพันธ์กับเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอย่ำงไร เป็น ผู้กระทำ ญำติ หรือผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ หรือเจ้ำหน้ำที่ บันทึกไว้
- แต่ในกรณีที่ผู้แจ้ง เหตุไม่ยอมบอกชื่อ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือแจ้งชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจไม่ดำเนินกำรก็ได้
- เมื่ อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ปรำกฏว่ ำ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ จั ด ท ำ
แบบ คร.๕ (หนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ เ ข้ ำ ไปในเคหะสถำน/สถำนที่ เ กิ ด เหตุ เ พื่ อ ด ำเนิ น กำรคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท ำ)
เพื่อดำเนินกำรยุติกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
๓) ในกรณี สถานพยาบาลรั บรั กษาผู้ถู กกระทา และบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าการบาดเจ็ บ
ดังกล่าวมีเหตุมาจากความรุนแรงในครอบครัว ดาเนินการดังนี้
- ประสำนงำนกับศูนย์ พึ่งได้ (OSCC) ของสถำนพยำบำล ร่วมกันประเมินข้อเท็จจริ งของผู้ ป่ วย
โดยวิธีกำรทำงกำรแพทย์
- รำยงำนแจ้งเหตุต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทำกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้ถูกกระทำตำมกฎหมำย
ต่อไป ยกเว้นในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้จัดส่งผู้ป่วยมำให้รักษำพยำบำลเอง
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๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครอง “Protection” หมำยถึง กำรป้องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษำ ให้อำรักขำกันไว้
ไม่ให้เกิดภัยอันตรำย บำดเจ็บ หรือเกิดควำมเสียหำย
สวัสดิภาพหรือสวัสดิการ (Welfare) คือ ควำมพยำยำมในกำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคล มีกำรดำเนิน
ชีวิตและมีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ขั้นพื้นฐำนที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งทำงกำย จิตใจ สติปัญญำและสังคม
๒.๑ การช่วยเหลือเบื้องต้น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะให้ควำมช่วยเหลื อเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุก ำรณ์
ควำมรุนแรง ดังนี้
๑) การเข้าไปในเคหสถาน เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวจะเดินทำง
ไปยังสถำนที่เกิดเหตุ และดำเนินกำรดังนี้
- ขอเข้ำไปในเคหสถำนหรื อสถำนที่เ กิ ดเหตุโ ดยเร็ว เพื่ อสอบถำมผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ไม่ว่ำจะเป็ น
ผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถำนที่นั้ น โดยไม่ต้องขอหมายศาล แต่ให้
แสดงบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต่อเจ้ำของหรือผู้ที่อยู่ในเคหสถำนหรือสถำนที่เกิดเหตุนั้น และแจ้งให้ทรำบ
ถึงเหตุของกำรเข้ำไปในเคหะสถำน
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกมำพบหรือไม่สำมำรถเปิดประตูเข้ำไปได้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่มีอำนำจ
เข้ำไปในที่พักอำศัย ต้องขอควำมช่วยเหลือจำกตำรวจ เพื่อให้ตำรวจเข้ำไปค้นหำเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วย
ควำมรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีอำนำจในกำรจับกุมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
- ขอควำมช่ ว ยเหลื อ จำกต ำรวจเพื่ อ เข้ ำ ไปด ำเนิ น กำรค้ น หำพยำนหลั ก ฐำน ค้ น หำบุ ค คล
เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวหรือเพื่อจับกุมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยต้อง
ขอหมำยค้นหรือหมำยจับจำกศำลไปแสดงด้วย
- บั น ทึ ก รำยละเอี ย ดกำรแจ้ ง เหตุ ก ำรณ์ ก ำรเข้ ำ ไปในเ คหสถำนหรื อ สถำนที่ เ กิ ด เหตุ
และให้ผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลงลำยมือชื่อรับรองไว้ หำกผู้นั้นไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็จะบันทึกเหตุที่ไม่มีลำยมือชื่อไว้
- เครื อข่ ำ ยภำคประชำชน หรื อผู้ ที่ มี จิ ต อำสำ สำมำรถเป็ นผู้ ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ในกำรคุ้มครองผู้ ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวได้ตำมควำมจำเป็นหรื อตำมที่พนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ร้ องขอ
เช่ น ขอให้ ช่ วยระงั บเหตุ ควำมรุ นแรงในครอบครั ว ช่ วยจั ดส่ งผู้ ถู กกระท ำด้ วยควำมรุ นแรงในครอบครั ว เข้ ำรั บ
กำรรักษำที่สถำนพยำบำล ช่วยทำกำรเจรจำไกล่เกลี่ย หรือช่วยติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
คุ้มครองสวัสดิภำพ เป็นต้น
- เมื่อพบเห็ น ผู้ ถูก กระท ำได้ รับ บำดเจ็บ ให้ รี บ ดำเนิน กำรส่ ง ตัว ผู้ ถู กกระทำด้ว ยควำมรุ น แรง
ในครอบครัวนั้นไปรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำล
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ได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
สืบค้นข้อเท็จจริง
เป็นเท็จ

เป็นจริง

ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถาม
การดาเนินการช่วยเหลือ
แผนฝังแสดงกระบวนการช่วยเหลือเบื้องต้น
๒) การช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสังคมสงเคราะห์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำรดังนี้
- ผู้ ป ระสบปั ญหำไม่ได้รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ประสำนงำนกับจิตแพทย์
นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์ เพื่อให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ
- ผู้ ป ระสบปั ญหำได้รั บบำดเจ็บ ทำงร่ ำงกำยและจิ ตใจ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดส่ ง ผู้ ถูก กระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว เข้ำรับกำรรั กษำอำกำรบำดเจ็บยังสถำนพยำบำล โดยจัดให้เข้ำรับกำรตรวจรั ก ษำ
จำกแพทย์ และขอรับคำปรึกษำแนะนำจำกจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์
- ผู้ ป ระสบปั ญ หำควำมรุ น แรงในครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ บำดเจ็ บ และเข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำพยำบำล
ในสถำนพยำบำล โดยกำรประสำนส่ งต่ อหรื อมำขอรั บกำรรั กษำเอง แพทย์ พยำบำล บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์
ที่มีหน้ำที่ดูแลรักษำ และประสำนงำนกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อร่วมกันประเมินและรักษำพยำบำล พร้อมกับรำยงำน
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทำกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวตำมกฎหมำยต่อไป
- ผู้ป่วยที่ถูกกระทำจะได้รับกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับ โดย สถำนพยำบำล แพทย์
พยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
- กรณี ผู้ ถูกกระท ำร้ องขอรับ กำรคุ้ม ครองสวัส ดิภ ำพ สถำนพยำบำล หรือศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
จะดำเนิ นกำรแจ้ งประสำนงำนกับ พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ห รือศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัวรับทรำบเพื่อดำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไป
๒.๒ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลือด้านกฎหมายและการร้องทุกข์
๒.๒.๑ คุ้มครองสวัสดิ ภ าพ หมำยถึง กำรปกป้อง คุ้มครอง ดูแล พัฒ นำ และฟื้นฟูผู้ ถูกกระทำ
ซึ่งอยู่ในสภำวะที่จะต้องได้รับ กำรคุ้มครองสวั สดิภำพตำมพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำ
โดยหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถูกกระทำ ได้รับควำมช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภำพจำก โรงพยำบำล ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
ศูนย์ช่วยเหลือสั งคม ๑๓๐๐ องค์กรภำคเอกชน หรือศูนย์ ปฏิบัติกำรฯ จังหวัด จะดำเนินกำรประสำนงำนส่ ง ต่ อ
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กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวทรำบเพื่อดำเนินกำร
คุ้มครองสวัสดิภำพ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ชี้แจงและแจ้งผู้ถูกกระทำให้ทรำบถึงสิทธิตำมกฎหมำย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ
จะให้กำรคุ้มครองสวัสดิภำพผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว มี ๒ กรณี
๑) กรณีผู้ถูกกระทาความรุนแรงไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ (ไม่ร้องทุกข์) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ
พิจำรณำดำเนินกำร โดยคำนึงถึงสวัสดิภำพของผู้ถูกกระทำ ดังนี้
- ให้ผู้ถูกกระทำได้รับคำปรึกษำแนะนำทำงด้ำนจิตวิทยำ ทำงสังคมสงเครำะห์ และ
ทำงกฎหมำย
- แจ้งสิทธิที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยให้ทรำบ โดยพยำยำมใช้มำตรกำรต่ำง ๆ
ช่วยเหลือให้บุคคลในครอบครัวได้ปรองดองกันและปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
- ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ เห็นว่ำควำมรุนแรงในครอบครัวน่ำจะประนีประนอม
ได้ ใ ห้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ชิ ญ คู่ ก รณี ม ำพบเพื่ อ ชี้ แ จงให้ ท รำบถึ ง เจตนำรมณ์ แ ละมำตรกำรทำงกฎหมำย
ในกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว หำกคู่กรณียินยอมให้ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยประนีประนอม
กำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติ ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้หลักกำรตำมมำตรำ ๑๒ แห่ง พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุน แรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มำปรับใช้โดยอนุโลมโดยต้องได้รับควำมยืนยอมและ
ควำมสมัครใจของคู่กรณี พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
- แต่ในกรณีผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องกำรถูกกระทำซ้ำ พนักงำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ให้ ค าแนะน าการใช้ สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพต่ อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
ตำมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑๕
ว่ำด้วยกำรพิจำรณำคดีคุ้มครองสวัสดิภำพ ตั้งแต่ มาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๙ เพื่อกำหนดมำตรกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพให้ ผู้ถูกกระทำ โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นคำร้องขอ หรือ
หำกผู้ถูกกระทำไม่อยู่ในสภำพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง สำมำรถร้องขอให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรแทนได้
๒) กรณีผู้ถูกกระทาประสงค์จะร้องทุกข์
พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฯ จั ด ให้ ผู้ ถู ก ระท ำเข้ ำ พบพนั ก งำนสอบสวนเพื่ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ทั้ ง นี้
ต้องดำเนินกำรภำยในสำมเดือนนั บแต่ผู้ถูกกระทำมีสภำพร่ำงกำยและจิตใจที่สำมำรถร้องทุกข์หรือแจ้ง ควำม
และผู้ถูกกระทำอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้
ถ้ ำ ผู้ ถูกกระท ำไม่ อ ยู่ ใ นวิ สั ย หรื อ มี โ อกำสที่ จ ะร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ เ อง ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ดำเนินกำรร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนแทนได้
ทั้งนี้ในการสอบสวน กำรสอบปำกคำผู้ถูกกระทำฯ ต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ
นักสังคมสงเครำะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำร้องขอร่วมอยู่ด้วย
๒.๒.๒) การช่วยเหลือด้านกฎหมายและการร้องทุกข์ สำมำรถดำเนินกำรได้โดยกำรร้องขอตำม พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ตำมพรบ.ศำลเยำวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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๑) การร้ องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้น ผู้ใ หญ่หรือศาลกาหนดมาตรการหรื อวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ในชั้นสอบสวน ตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
เมื่ อ มี ก ำรร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ พ นั ก งำนสอบสวนด ำเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท ำแล้ ว หำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ หรือพนักงำนสอบสวน หรือมีพฤติกำรณ์น่ำเชื่อว่ำผู้ถูกกระทำจะถูกกระทาซ้า
หรือควรได้รับกำรบรรเทำทุกข์ด้วยเหตุใด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ หรือพนักงำนสอบสวนนั้น ดำเนินกำรดังนี้
- ยื่นคำร้องขอให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำสถำนีตำรวจขึ้นไป นำยอำเภอ ปลัดอำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอำเภอ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐ มนตรี
หรื ออำจร้ องขอให้ ศำลที่ มี อ ำนำจพิ จำรณำคดี นั้ น ออกค ำสั่ งก ำหนดมำตรกำรหรื อวิ ธี กำรเพื่ อบรรเทำทุ กข์ ให้ แก่
บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นกำรชั่วครำวแล้วแต่กรณี (คร.๘)
- รวบรวมข้อเท็จจริงที่ เกี่ ยวกั บอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ สุ ขภำพกำยและจิ ต ใจ
ของผู้ กระทำ ผู้ ถูกกระทำ และสมำชิกในครอบครัว มูล เหตุที่ก่อให้ เกิดกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครั ว
บันทึกรำยงำนของผู้ประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมถึงสรุปประมวลผล หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่อำจเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (คร.๗) รวมทั้งเสนอมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ฯ
หรื อ ศำลเพื่ อ ใช้ ป ระกอบดุ ล พิ นิ จ ของพนั ก งำนชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห รื อ ศำลเพื่ อ พิ จ ำรณำออกค ำสั่ ง ก ำหนดมำตรกำร
หรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ชั่วครำวให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำ
- แจ้ ง ให้ ผู้ ก ระท ำปฏิ บั ติ ต ำมค ำสั่ ง ก ำหนดมำตรกำรคุ้ ม ครองบรรเทำทุ ก ข์ ชั่ ว ครำว
เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่กำหนดมำตรกำรคุ้มครองบรรเทำทุกข์ชั่วครำวแล้ว และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์
คำสั่งเป็นหนังสือขอให้ศำลทบทวนคำสั่งภำยใน ๓๐ วัน นับแต่ทรำบคำสั่ง
- เสนอมำตรกำรคุ้ ม ครองบรรเทำทุ ก ข์ ชั่ ว ครำวต่ อ ศำลภำยใน ๔๘ ชั่ วโมง นั บแต่
วันออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรคุ้มครองบรรเทำทุกข์ชั่วครำวระหว่ำงดำเนินคดีตำมมำตรำ ๑๐ เพื่อให้ศำลเห็นชอบ
- ร้ อ งขอให้ ศ ำลออกค ำสั่ ง ก ำหนดมำตรกำรคุ้ ม ครองบรรเทำทุ ก ข์ ชั่ ว ครำวให้ แ ก่
ผู้ ถูกกระทำ หำกในระหว่ำงกำรพิ จำรณำคดี ของศำลปรำกฏข้ อเท็จจริ งหรื อมี พ ฤติ กำรณ์ น่ำเชื่ อว่ำผู้ ถู ก กระท ำ
จะถูกกระทำซ้ำหรือควรได้รับกำรบรรเทำทุกข์
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ต้องดำเนินกำรตำมคำสั่ งกำหนดมำตรกำรหรือวิธี กำร
เพื่อบรรเทำทุกข์ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำร
เพื่อบรรเทำทุกข์ให้เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศำลที่ออกคำสั่งทรำบ
- หำกมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือศูนย์ปฏิบัติกำรแจ้งต่อ
พนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งและรำยงำนผลให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่
หรือศำลที่ออกคำสั่งทรำบ
๒) การร้ อ งขอคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
กำรร้ องขอคุ้ มครองสวัส ดิภ ำพตำมพระรำชบั ญญั ติ ศำลเยำวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำมมำตรำ ๑๗๑ หรือ มำตรำ ๑๗๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
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ศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ สำมำรถดำเนินกำรได้หำกมีเหตุ
เชื่อได้ว่ำผู้ถูกกระทำจะถูกกระทำซ้ำหรือควรได้รับกำรบรรเทำทุกข์ หรือเมื่อพิจำรณำเห็นว่ำผู้ถูกกระทำ ควรได้รับ
กำรคุ้มครองสวัสดิภำพโดยคำสั่งของศำล โดยกำรร้องขอกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ มีกระบวนกำรดังนี้
- ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฯ พนั ก งำนอั ย กำร หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ ห้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ
ผู้ถูกกระทำ ใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพต่อศำลเยำวชนและครอบครัว ที่ผู้ถูกกระทำมีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลำเนำ
หรือเขตอำนำจศำลที่เกิดเหตุขึ้น ให้มคี ำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ตำมกฎหมำย
- หำกผู้ถูกกระทำไม่อยู่ในสภำพหรือวิสัยที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพต่อศำลได้เอง
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ พนักงำนอัยกำร หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือผู้ถูกกระทำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพ
ต่ อ ศำลเยำวชนและครอบครั ว แทนได้ เพื่ อ ให้ ศ ำลออกค ำสั่ ง ก ำหนดมำตรกำรหรื อ วิ ธี ก ำรเพื่ อ บรรเทำทุ ก ข์
ตำมกฎหมำย
๒.๒.๓) การยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง ในกระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพผู้ถูกกระทำ
ด้ว ยควำมรุ น แรงในครอบครั ว เมื่อดำเนินกำรร้อ งทุ ก ข์แล้ ว และผู้ กระทำปฏิบั ติต ำมคำสั่ งก ำหนดมำตรกำร
หรื อวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ตำมกฎหมำย หรือมีพฤติกำรณ์ น่ำเชื่อว่ ำไม่มีพฤติกรรมกระทำควำมรุนแรงแล้ว
สำมำรถทำกำรยอมควำม ถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องได้ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ตลอดกระบวนกำรดำเนินกำร
ด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้พนักงำนเจ้ ำหน้ำที่ พนักงำนสอบสวน อัยกำรหรือศำลอำจมีข้อตกลงหรือมำตรกำรเพื่อให้
ผู้กระทำปฏิบัติตำมก่อนกำรยอมควำมได้
(๑) กรณีที่จะนามาตรการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทามาใช้บังคับ ในชั้น สอบสวน
เมื่อมีกำรร้องทุกข์ดำเนินคดีในควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือควำมผิดฐำนทำร้ำยร่ำงกำย
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๒๙๕ ที่เป็นกรรมเดียวกับควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
ให้พนักงำนสอบสวนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ พิจำรณำนำมำตรกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำมำใช้บังคับ
(๒) กรณี การยอมความ ถอนค าร้ องทุกข์ หรื อถอนฟ้องในชั้นสอบสวน ในชั้นสอบสวน
หำกมีกำรถอนคำร้ องทุกข์ กำรยอมควำม หรือกรณีที่มีทำงปรองดองกันได้ ให้ พนักงำนสอบสวนดำเนินกำร
แจ้ ง พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ฯ เพื่ อ ประมวลข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ควำมรุ น แรงในครอบครั ว และจั ด ส่ ง มำประกอบ
กำรพิจำรณำกำหนดเงื่อนไขในกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิ ดชอบมำร่ว ม
ด ำเนิ น กำรไกล่ เ กลี่ ย ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อำจเป็ น พนั ก งำนสอบสวนเอง หรื อ ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ส มั ค รใจ
ท ำกำรไกล่ เ กลี่ ย ให้ ผู้ ถู ก กระท ำกั บ ผู้ ต้ อ งหำว่ ำ กระท ำได้ ย อมควำมกั น พนั ก งำนสอบสวนเป็ นผู้ นั ด ให้ คู่ กรณี
ได้ ม ำพู ด คุ ย เจรจำไกล่ เ กลี่ ย ยอมควำมกั น เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นกำรยอมควำม
หรือถอนคำร้องทุกข์
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำม ดังนี้
- ผู้ ไกล่ เกลี่ ย ขอให้ บุคคลในครอบครัว หรื อบุค คลที่เกี่ยวข้องมำให้ ควำมคิ ดเห็ น หรื อ
ร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องทำหน้ำที่เป็นคนกลำงรับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่ ำยและให้ คำปรึกษำแนะนำ
เพื่อนำไปสู่กำรทำข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขบังคับใช้มำตรกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเบื้องต้นให้ผู้ ไกล่ เ กลี่ ย
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ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงคู่กรณี เว้นแต่เห็นว่ำมีทำงปรองดองกันได้ หรือคู่กรณีตกลงกันได้ กำรไกล่เกลี่ย
จะเป็นกำรตกลงร่วมกันในกำรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำปฏิบัติ โดยเงื่อนไขที่กำหนดจะบันทึกในบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้น ซึ่งกำหนดวิธีกำรฟื้นฟู บำบัดรักษำ คุมควำมประพฤติผู้กระทำควำมผิด ให้ผู้กระทำชดใช้เงินช่วยเหลือ
บรรเทำทุกข์ ทำงำนบริ กำรสำธำรณะ ละเว้นกำรกระทำอันเป็น เหตุให้ เ กิด กำรใช้ ควำมรุน แรงในครอบครั ว
หรือทำทัณฑ์บน ซึ่งเป็นวิธิกำรที่ มุ่งถึงควำมสงบสุขและกำรอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็ นสำคัญ ทั้งนี้ต้องคำนึง ถึง
สวัสดิภำพและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำ สวัสดิภำพและอนำคตของบุตรผู้เยำว์ และกำรคุ้มครองสถำนภำพ
ของกำรสมรส หำกไม่สำมำรถรักษำสถำนภำพกำรสมรสไว้ได้ ยอมให้มีกำรหย่ำด้วยควำมยินยอมของคู่กรณีทั้งสอง
- เมื่อคู่กรณีสำมำรถตกลงและยอมควำมกันได้ ให้ผู้ทำกำรไกล่เกลี่ยจัดให้มีกำรทำสัญญำ
ยอมควำมในคดีควำมรุนแรงในครอบครัว ตำมแบบ คร. ๙ ให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน แล้วเสนอสัญญำยอม
ควำมดังกล่ำวให้พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบพร้อมคู่กรณี ไปทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำม
หรือกำรถอนคำร้องทุกข์ต่อหน้ำพนักงำนสอบสวน พนักงำนสอบสวนจะพิจำรณำว่ำเงื่อนไขหรือข้อตกลงยอม
ควำมไม่ฝ่ ำฝื น ต่อ กฎหมำยและควำมสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีล ธรรมอัน ดีข องประชำชน และผู้ ต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมรุ น แรงยอมปฏิบั ติต ำมเงื่ อ นไข ให้ พนักงำนสอบสวนจัด ทำบัน ทึ กข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อนกำรยอมควำม
หรือถอนคำร้องทุกข์ ตำมแบบ คร. ๑๐ เพื่อให้ผู้ต้องหำว่ำกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตำมภำยใน
ระยะเวลำที่เห็ นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่ำอำยุควำมฟ้อง แล้วให้ผู้ถูกกระทำและผู้ต้องหำว่ำกระทำลงลำยมื อชื่ อ
ตำมแบบ คร. ๑๐
- พนักงำนสอบสวนส่งสำเนำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำมหรือถอนคำร้อง
ทุกข์ ตำมแบบ คร. ๑๐ ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ
ผู้รับผิดชอบทรำบเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น หำกคดีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรขอผัดฟ้อง
ก็ให้พนักงำนสอบสวนแจ้งให้ศำลที่อนุญำตให้ผัดฟ้อง เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงำนสอบสวน ดำเนินกำรดังนี้
๑) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขครบถ้ ว น เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหำว่ ำ กระท ำควำมรุ น แรงได้ ป ฏิ บั ติ
ตำมเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำมหรือถอนคำร้องทุกข์ ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ให้พนักงำนสอบสวนส่งสำนวนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นสั่งยุติกำรดำเนินคดีไปยังพนักงำนอัยกำรเพื่อพิ จำรณำ
สั่งโดยมิชักช้ำ
๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรณีผู้ต้องหำว่ำกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำมหรือถอนคำร้องทุกข์ ให้พนักงำน
สอบสวนยกคดีดังกล่ำวขึ้นทำกำรสอบสวนโดยมิชักช้ำ แล้วส่งตัวผู้กระทำ สำนวนกำรสอบสวน พร้อมควำมเห็น
ไปยังพนักงำนอัยกำรเพื่อพิจำรณำสั่ง เมื่อพนักงำนอัยกำรรับสำนวนคดีจำกพนักงำนสอบสวนแล้วตรวจสอบ
พิจำรณำสำนวน ถ้ำพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นส่งฟ้องก็ให้พนักงำนสอบสวนเรียกตัวผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ
มำชี้แจงกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ. ควำมรุนแรงฯ ในชั้นพนักงำนอัยกำรก่อนส่งฟ้อง อัยกำรเห็นว่ำควรไกล่
เกลี่ยก็สำมำรถทำได้ ไกล่เกลี่ยสำเร็จจึงทำสัญญำยอมควำมตำม คร.๙ ให้พนักงำนสอบสวนทำบันทึกข้อตกลง
ตำม คร.๑๐
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๒.๒.๔) การพิจารณาคดีในชั้นศาล
กำรดำเนินคดีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำ
ของศาลเยาวชนและครอบครัว ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๐ ส่วนวิธีพิจำรณำ กำรยื่นและกำรรับฟังพยำนหลักฐำนใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ให้นำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัวมำใช้บั งคับ
โดยอนุโลม
กำรดำเนินคดีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำ
ของศำลอื่น พึงดำเนิ น กำรตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำที่ศำลนั้น ๆ ใช้บังคับ โดยให้ นำบทบัญญัติทั้งหลำยแห่ ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
(๑) การยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องในชั้นศาล
เมื่อพนั กงำนอัยกำรส่ งส ำนวนฟ้องเป็นคดี ศำลเยำวชนและครอบครัว นัดพิจำรณำคดี
ในระหว่ ำงพิจำรณำคดีถ้ำศำลเห็ นสมควรตั้งผู้ ประนีประนอมเพื่อไกล่ เกลี่ ย ศำลก็จะตั้งผู้ ประนีประนอมทำหน้ ำที่
เป็นคนกลำงช่วยเหลือไกลเกลี่ยให้คู่ควำมยอมควำมกัน
- ถ้ ำไกล่ เกลี่ ยได้ ส ำเร็ จ ศำลต้ องจั ดท ำบั นทึ กข้ อตกลงเบื้ องต้ นก่ อนกำรยอมควำมถอน
คำร้องทุกข์ ถอนฟ้องกำหนดเงื่อนไขตำมมำตรกำรแทนกำรลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมให้ผู้ต้องหำหรือจำเลยปฏิบัติก่อน
ถ้ำปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงฯ เงื่อนไขสำเร็จคดีก็ยุติ แต่ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงฯ เงื่อนไขไม่ส ำเร็จ
จะดำเนินคดีต่อไป
- ถ้ำไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ศำลจะพิจำรณำคดีสืบพยำนต่อไป เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว ศำล
จะพิพำกษำ ผู้ที่มีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ทั้งนีศ้ ำลอำจมีมำตรกำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิด
แทนกำรลงโทษได้ ตำมระยะเวลำที่ศำลกำหนด โดยผู้กระทำต้องปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงฯ และเงื่อนไขครบแล้ว
จึงจะมีกำรยอมควำม ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หำกมีกำรฝ่ำฝืน ศำลก็จะยกคดีพิจำรณำต่อไป
(๒) การพิพากษาของศาล
เมื่อศำลพิพำกษำว่ำ ผู้กระทำมีควำมผิดตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติ คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และกำหนดให้ใช้มำตรกำรกำรแทนกำรลงโทษผู้กระทำ
ควำมผิด โดยวิธีกำรฟื้นฟู บำบัดรักษำ คุมควำมประพฤติผู้กระทำควำมผิดให้ผู้กระทำควำมผิดชดใช้เงินช่วยเหลือ
บรรเทำทุกข์ ทำงำนบริกำรสำธำรณะ ละเว้นกำรกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว หรือ
ทำทัณฑ์บนไว้ ตำมวิธีกำรและระยะเวลำที่ศำลกำหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำของศำล ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแทนกำรลงโทษ ติดตำมและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ศำลทรำบ
- ปฏิบัติตามสาเร็จ ศำลจำหน่ำยคดี
- ไม่ปฏิบัตติ าม ไม่สำเร็จยกคดีพิจำรณำต่อไป
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๓. การจัดทามาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ผถู้ กู กระทาความรุนแรงในครอบครัว
มำตรกำรบรรเทำทุกข์ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว คือ กำรกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรบรรเทำทุกข์
วิธีกำรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ หรือวิธีกำรเพื่อป้องกันกำรถูกกระทำซ้ำ นำมำซึ่งควำมสงบสุข และสร้ำงสัมพันธ์อันดี
ช่วยเหลือให้สำมีภรรยำและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุงสัมพันธภำพระหว่ำงกัน จัดทำเป็น
ข้อตกลง สัญญำที่มีลำยลักอักษรว่ำทำสัญญำร่วมกันระหว่ำงผู้ถูกกระทำและผู้กระทำว่ำจะกระทำหรือไม่กระทำกำร
ตำมข้อตกลงและเงื่อนไข หรือกำรทำสัญญำร่วมกันระหว่ำงผู้ กระทำ ผู้ถูกกระทำและศำล/เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ/
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ.ฯ โดยหำกไม่ปฏิบัติตำมจะถูกนำมำเป็นหลักฐำน ประกอบกำรดำเนินคดี ดำเนินคดี
ปรับ หรือจำคุก เป็นต้น
๓.๑ หลักการสาคัญของการจัดทามาตรการบรรเทาทุกข์
- ต้องได้รับควำมเห็นชอบทั้ง ๒ ฝ่ำย
- สำมำรถปฏิบัติได้จริง วัด ประเมินผลได้
- กำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติ กำรรำยงำนตัว และผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรติดตำม ให้ชัดเจน
- กำหนดหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรปรับพฤติกรรม
- กำหนดให้มีกำรรำยงำนตัวต่อผู้ประเมินเป็นระยะ ๆ
- ใช้ทรัพยำกรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ในกำรใช้เป็นมำตรกำรปรับพฤติกรรม อำทิ โครงกำรต่ำง ๆ
ในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้ำน เบี้ยผู้สูงอำยุ สวัสดิกำรชุมชนต่ำง ๆ กำรออมแห่งชำติ ธนำคำรขยะ ธนำคำรวัว
สหกรณ์โคกระบือ กำรเข้ำรับกำรอบรมฝึกอำชีพต่ำง ๆ กำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร เป็นต้น
- ประสำน อำสำสมัครต่ำง ๆ ในชุมชน ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ติดตำมเยี่ยมบ้ำน โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำฯ
- สอดแทรกกำรปรับพฤติกรรมเข้ำกับกิจกรรมต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น กำรเข้ำค่ำยครอบครัว กิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์
๓.๒ ตัวอย่างมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
- ห้ำมกระทำกำรที่เป็นเหตุ เช่น ห้ำมเสพสิ่งมึนเมำ เป็นเวลำ ๓ เดือน
- ห้ำมใช้/ครอบครองทรัพย์สิน เป็นเวลำ ๓ เดือน
- ห้ำมเข้ำใกล้ที่อยู่/สถำนที่ปฏิบัติงำน ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ ำ ร่ ว มกำรบ ำบั ด family therapy ร่ ว มกั บ สมำชิ ก ในครอบครั ว ในสถำนพยำบำลของรัฐ
เป็นเวลำ ๓ เดือน
- ให้จ่ำยค่ำอุปกำระเลี้ยงดู/ เงินช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ำรับกำรบำบัดยำเสพติด/เหล้ำ/บุหรี่ ในสถำนพยำบำลของรัฐ จำนวน ๑ หลักสูตร เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ำร่วมเป็นจิตอำสำ ช่วยเหลืองำนสังคมและชุมชน ร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นเวลำ ๑ ปี
- เข้ำรำยงำนตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ศปก. จังหวัด ทุก ๑ เดือน เป็นเวลำ ๑ ปี
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- ให้คณะกรรมกำรชุมชน คณะกรรมกำร ศปก.ต. ติดตำมผลกำรปฏิบัติของผู้กระทำและรำยงำน
ต่อ ศปก.จังหวัด ทุกสัปดำห์ เป็นเวลำ ๑ ปี
ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
- ห้ำมกระทำกำรที่เป็นเหตุ เช่น กำรบ่น กำรด่ำ ห้ำมเสพสิ่งมึนเมำ เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ำรับกำรให้คำปรึกษำจำกจิตแพทย์ ในสถำนพยำบำลของรัฐ เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ ำ ร่ ว มกำรบ ำบั ด family therapy ร่ ว มกั บ สมำชิ ก ในครอบครั ว ในสถำนพยำบำลของรัฐ
เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ำร่ ว มอบรมหลั กกำรเลี้ ยงดู บุตรที่เหมำะสมในสถำนพยำบำลของรัฐ จำนวน ๑ หลั กสู ตร
เป็นเวลำ ๓ เดือน
- เข้ำร่วมเป็นจิตอำสำ ช่วยเหลืองำนสังคมและชุมชน ร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นเวลำ ๑ ปี
- เข้ำรำยงำนตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ศปก. จังหวัด ทุก ๑ เดือน เป็น เวลำ ๑ ปี
- ให้คณะกรรมกำรชุมชน คณะกรรมกำร ศปก.ต. ติดตำมผลกำรปฏิบัติของผู้กระทำ และรำยงำน
มำตรกำรชุมชน
- ห้ำมร้ำนค้ำภำยในชุมชนจำหน่ำย เหล้ำ/เบียร์/ของมึนเมำ/บุหรี่ ให้ผู้กระทำ
- ยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรชุมชนต่ำง ๆ อำทิ กองทุนหมู่บ้ำน ธนำคำร
ขยะ ธนำคำรวัว กู้เงิน กำรอบรมอำชีพ เป็นเวลำ ๑ ปี
- ให้อำสำสมัคร อสม/ อพม. /ตำรวจบ้ำน/หัวหมวด/หัวคุ้ง เป็นหูเป็นตำ รำยงำนสถำนกำรณ์
และหำกมีกิจกรรมจิตอำสำ /กำรพัฒนำ/อบรมให้ชักชวนสมำชิกครอบครัวเข้ำร่วมกิจกรรม
- หำกผู้กระทำสำมำรถเลิกพฤติกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดควำมรุนแรง/เลิกพฤติกรรมใช้ควำมรุนแรง
ในครอบครัวได้ จะมอบวัว ควำย พันธุ์พื ช ให้ไปประกอบอำชีพ /ให้สิทธิพิเศษในกำรเลือกอบรมอำชีพได้ในลำดับ
ต้นๆ/ มอบเกียรติบัตรและยกให้เป็นบุคคลตัวอย่ำง/ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
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ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑) วิทยำกรกล่ำวต้อนรับและทักทำยผู้เข้ำร่วมอบรม
๒) วิทยำกรแบ่งกลุ่มผู้เข้ำร่วมอบรมออกเป็น กลุ่ม ละ ๑๐ คน พร้อมกับแต่งตั้งหัวหน้ำกลุ่ม แจกกระดำษ
ฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี ให้แต่ละกลุ่ม
๓) วิทยำกร ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นลงในกระดำษฟลิปชำร์ท ว่ำ เมื่อเกิด
เหตุควำมรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น ถ้ำผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้พบเห็นควรแจ้งเหตุที่ใหนและช่องทำงใดบ้ำง และ
เมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งเหตุควำมรุนแรงเอง ควรปฏิบัติอย่ำงไร เมื่อมีกรณีควำมรุนแรง
เข้ำมำถึงเจ้ำหน้ำที่ แล้วให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อคิดเห็น และวิทยำกรอธิบำยเพิ่มเติม
๔) วิทยำกรอธิบำย ขั้นตอนในกำรแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นควำมรุนแรงในครอบครัว ว่ำควรปฏิบัติอย่ำงไร และ
เมื่อเป็นเจ้ำหน้ำที่ต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุควำมรุนแรงเอง ควรมีขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร พร้อมกับยกตัวอย่ำง
ประกอบกำรฉำย power point
๕) วิทยำกร ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ กระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว ที่ใช้ปฏิบัติ หรือเคยเห็นมำ มีขั้นตอนอย่ำงไร
๖) วิทยำกรยกตัวอย่ำง ขั้นตอน กระบวนกำรเริ่มต้นให้ กระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ในกรณีร้องทุกข์
และกรณีไม่ร้องทุกข์ ของผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
๗) วิทยำกร อธิบำยถึงควำมสำคัญ ควำมหมำย และขั้นตอนของกระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ในกรณี
ร้องทุกข์ และกรณีไม่ร้องทุกข์ ของผู้ถูกกระทำ ที่เป็นกำรป้องกันกำรถูกกระทำซ้ำโดยออกคำสั่งกำหนดมำตรกำร
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ชั้นผู้ใหญ่ (คร.๘) และกำรร้องขอคุ้มครองสวัสดิภำพจำกศำลเยำวชนละครอบครัว (คส.๑,
คส.๒, คส.๓) โดยใช้กำรบรรยำยประกอบกำรฉำย power point
๘) วิทยำกรฉำยภำพขั้นตอนของกระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ในกรณีร้องทุกข์ และกรณีไม่ร้องทุกข์
ของผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวทบทวนอีก ๑ ครั้ง
๙) ให้ กลุ่ มผู้ เข้ำร่ ว มอบรม ให้ เวลำ ๓๐ นำทีทำงำนกลุ่ ม ตำมใบงำนที่ ๑ จำกนั้นฉำย power point
กิจกรรมหลังกำรเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำวิเครำะห์ กำรให้กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ
แจกกระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปกระบวนงำน จำนวน ๓ ข้อ และเตรียมนำเสนอ
ให้วิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มอื่น ๆ ทรำบและให้ข้อคิดเห็น
๑๐) วิทยำกรอธิบำยส่วนเพิ่มเติมพร้อมกระบวนกำรแก่ผู้เข้ำร่วมอบรมให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมสรุปเนื้อหำ
กำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
๑๑) วิทยำกร อธิบ ำยถึง ควำมส ำคัญ และควำมหมำยของมำตรกำรบรรเทำทุ ก ข์ และมำตรกำรปรั บ
พฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ สถำนกำรณ์กำรใช้มำตรกำรต่ำง ๆ ในปัจจุบัน รวมถึงอธิบำยถึงวิธีกำรจัดทำ
มำตรกำรบรรเทำทุกข์ และมำตรกำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ ทั้งในรูปแบบ กำรไกล่เกลี่ยทำข้อตกลง
ภำยในชุมชน กำรให้ คำแนะน ำมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อจัดทำคำสั่ งศำล บันทึกข้อตกลง (คร.๙, คร.๑๐) โดยใช้
กำรบรรยำยประกอบกำรฉำย power point
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๑๒) วิทยำกรฉำยภำพตัวอย่ำงบันทึกข้อตกลง (ฉบับไม่มีผลทำงกฎหมำย) หมำยศำล บันทึกข้อตกลง/
บันทึกกำรยอมควำม (คร.๙, คร.๑๐) ให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยให้ดูลักษณะกำรเขียนมำตรกำรที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
๑๓) วิทยำกรให้เวลำผู้เข้ำอบรม ๒๐ นำที ทำกิจกรรมกลุ่ม จำกนั้นแจกใบงำนที่ ๒ ซึ่งเป็นกรณีศึกษำ
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ให้แต่ละกลุ่มวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัจจัยสำเหตุ และร่วมกันวิเครำะห์หำมำตรกำรบรรเทำทุกข์
โดยแจกกระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น และเตรียมนำเสนอ
ให้วิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มอื่น ๆ ทรำบและให้ข้อคิดเห็น
๑๔) วิทยำกรอธิบำยเพิ่มเติมพร้อมบอกเทคนิควิธี กำรเขียนบันทึกข้อตกลง กำรเขียนข้อแนะนำมำตรกำร
ต่ำง ๆ แก่ศำลหรือพนักงำนสอบสวน ที่ถูกต้องให้ทรำบ โดยใช้ power point เพิ่มเติม
๑๕) ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบทดสอบควำมเข้ำใจเนื้อหำของตนเอง เป็นเวลำ ๒๐ นำที แล้วเฉลย
แบบทดสอบ
๑๖) วิทยำกรอธิบำยสรุปเนื้อหำกระบวนกำรควำมรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด
การประเมินผล
วิทยำกร แจกแบบทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อประเมินผลกำรเรียนรู้ ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตอบ ในเวลำ
๒๐ นำที
อ้างอิง
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว.(๒๕๖๐).รำยงำนกำรศึกษำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ทัศนีย ลักขณำภิชนชัช และคณะ (๒๕๕๐).รำยงำนกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรพิทักษปกปองคุมครองสิทธิเด็ก
และเยำวชนที่กระทำผิดตำมอนุสัญญำและมำตรฐำนระหวำงประเทศ.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน.กรุงเทพฯ.
สุดจิต เจนนพกำญจน์.(๒๕๔๖).กระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมสำหรับเด็กและเยำวชนไทย.
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.กรุงเทพ.
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว.(๒๕๖๐).คู่มือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำพนักงำนสอบสวน และผู้
ประนีประนอม ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐.
กรุงเทพฯ
ศูนย์อัยกำรคุ้มครองสิทธิเด็ก เยำวชน และสถำบันครอบครัว สำนักงำนคดีเยำวชนและครอบครัว.(๒๕๖๐).เอกสำร
ประกอบโครงกำรอบรมเชิญปฏิบัติกำร “กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรและกลไกสหวิชำชีพ
ในกำรคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำควำมรุนแรง” (ระดับภำค).กรมกิจกำรสตรีและ
สถำบันครอบครัว.กรุงเทพฯ.
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บันทึกแจ้งเหตุกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/เด็กชำย/เด็กหญิง................................นำมสกุล…..............................
เกิดวันที่.......... เดือน...................... พ.ศ................ อำยุ...........ปี สัญชำติ................ เชื้อชำติ................ ศำสนำ
................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่................. หมู่ที่............... ตรอก/ซอย.............. ถนน......................... ตำบล/แขวง
.................อำเภอ/เขต..................... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์...................... ได้ถูก
นำย/นำง/นำงสำว/เด็กชำย/เด็กหญิง...............................นำมสกุล.......................... เกิดวันที่........ เดือน....................
พ.ศ.….….... อำยุ...........ปี สัญชำติ................ เชื้อชำติ .................. ศำสนำ................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่
.................. หมูท่ .่ี ............. ตรอก/ซอย............... ถนน................... ตำบล/แขวง..................อำเภอ/เขต……...................
จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์.................................... กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวันที่........... เดือน...................... พ.ศ................ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เป็น .....................................ของข้ำพเจ้ำ
โดยข้ำพเจ้ำได้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อทำกำรไกล่เกลี่ยประณีประนอม และในขั้นนี้ข้ำพเจ้ำ
ไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ดำเนินคดีทำงกฎหมำยกับ....................................................................... ...........
แต่ประสงค์ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรไกล่เกลี่ยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ลงชื่อ.................................................. ผู้ร้อง/ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงฯ
(…….............................................)

ลงชื่อ.................................................... ผู้รับแจ้ง/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................... พยำน
(...................................................)
ติดต่อ : เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงำน : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......................
โทรศัพท์ : ...............................................................

๓๙
ลำดับที่.........../.................

บันทึกไกล่เกลี่ยการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
โดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด....................
..................................................................... ผู้ถูกระทำควำมรุนแรงฯ
ระหว่ำง
...................................................................... ผู้กระทำควำมรุนแรงฯ
บันทึกไกล่เกลี่ยกรณีกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ทำขึ้นที่..………….………………..…………
วันที่....................เดือน.......................... พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/เด็กชำย/เด็กหญิง............................นำมสกุล…..................เกิดวันที่
........... เดือน............ พ.ศ............... อำยุ........ปี สัญชำติ............. เชื้อชำติ.............ศำสนำ...............ประกอบอำชีพ
.......................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่............. หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................. ถนน.................... ตำบล/แขวง
.............................. อำเภอ/เขต................. จังหวัด................... รหัสไปรษณีย์............... โทรศัพท์ ..................... ได้แจ้ง
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว และข้ำพเจ้ำประสงค์ให้ไกล่เกลี่ยทำ
บันทึกข้อตกลงแก่นำย/นำง/นำงสำว/เด็กชำย/เด็กหญิง.........................นำมสกุล....................... เกิดวันที่..............
เดือน............ พ.ศ.….…..... อำยุ...........ปี สัญชำติ................ เชื้อชำติ.................. ศำสนำ...................ประกอบอำชีพ
.............................. ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่.......... หมู่ที่......ตรอก/ซอย..............ถนน................ตำบล/แขวง...............
อำเภอ/เขต……....... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์............................ ฐำนเป็นผู้กระทำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว และมีควำมสัมพันธ์เป็น.....................................ของข้ำพเจ้ำ
โดยวันนี้เวลำ...............นำฬิกำ ทั้งสองฝ่ำยได้มำพบ………………………………….…………………………
ซึ่ ง เป็ น พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท ำควำมรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ทำกำรไกล่เกลี่ย ทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งกำรไกล่เกลี่ยในวันนี้ทั้งสองฝ่ำย ได้สมัครใจทำบันทึกข้อตกลง เพื่อยุติ
กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยมีข้อควำมตำมที่จะกล่ำวต่อไปนี้
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................................

๔๐

-๒โดยจะมีระยะเวลำกำรติดตำม...........................................นับจำกวันที่ทำบันทึกข้อตกลง
ทั้งนี้หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น ยินยอมให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ดำเนินคดีทำงแพ่ง และทำงอำญำได้
อนึ่งในกำรทำบันทึกข้อตกลงกันในครั้งนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันด้วยควำมสมัครใจทั้งสองฝ่ำย
ไม่มีผู้ ห นึ่ งผู้ ใด บั งคับ ขู่เข็ญ หลอกหลวง หรือให้ สั ญญำอย่ำงใดๆ และในกำรทำบันทึกข้อตกลงนี้ผู้ ไกล่เกลี่ย
หรือ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลประโยชน์จำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแต่อย่ำงใด
บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น..................ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้ทรำบและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่ำตรงตำมเจตนำทั้งสองฝ่ำย จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำผู้ไกล่เกลี่ย/
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และพยำนไว้เป็นสำคัญ และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ ................................................. ผู้ร้อง
(…….............................................)
ลงชื่อ .................................................... คู่กรณี
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ไกล่เกลี่ย
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้ไกล่เกลี่ย
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยำน
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยำน
(...................................................)
ติดต่อ : เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงำน : สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...............
โทรศัพท์ : .....................................

๔๑

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๑ นางจอม
นำงจอม (นำมสมมติ) อำยุ ๘๒ ปี มีภูมิลำเนำอยู่จังหวัดกำญจนบุรี สำมีชื่อนำยใจ(เสียชีวิต)
ทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกัน แต่ได้รับเด็กมำจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ชื่อเด็กชำยโอ๋ (นำมสมมติ) โดยอุปกำระ
เลี้ยงดูมำตั้งแต่อำยุ ๗ วัน นำงจอมมีฐำนะปำนกลำง มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตัวเอง ประกอบอำชีพทำสวน
หลังจำกสำมีเสียชีวิตนำงจอมหำเลี้ยงครอบครัวและดูแลบุตรบุญธรรมเพียงลำพัง จนกระทั่งนำยโอ๋เติบโตมีครอบครัว
นำยโอ๋นำนำมใจ (นำมสมมติ) ภริยำมำอยู่ด้วยกันในบ้ำนและมีบุตรด้วยกัน ๑ คน
ต่อมำนำยโอ๋ได้ขำยบ้ ำนและที่ดินของนำงจอมทั้งหมด แล้ ว ย้ำยที่อยู่มำอยู่ในตัวอำเภอเมื อง
จังหวัดกำญจนบุรี นำยโอ๋และภรรยำต้องออกไปทำงำนนอกบ้ำน ปล่อยให้นำงจอมอยู่กับภรรยำและบุตรของนำยโอ๋
อำยุ ๙ ปี ระหว่ำงที่นำยโอ๋ ไปทำงำน นำงจอม และภรรยำของนำยโอ๋ มีปัญหำกันบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกนำงจอม
ว่ำกล่ำวตักเตือนบุตรของนำยโอ๋และภรรยำ ทำให้นำยโอ๋และภรรยำไม่พอใจ จึงทำร้ำยนำงจอมด้วยกำรทุบตี รวมทั้ง
ไล่ออกจำกบ้ำน และให้ไปขอทำนเพื่อนำเงินมำเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยในบ้ำนแลกกับที่อยู่อำศัย โดยช่วงเช้ำจะไปส่งที่
ท่ำรถใกล้ ตลำด ในช่วงเย็ นให้ นั่ งรถสองแถวกลั บบ้ำนเอง นำงจอมต้องนั่งขอทำนตั้งแต่เช้ำถึงเย็นจนพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มำช่วยเหลือ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๒

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๒ นางสาวบี
นำงสำวบี (นำมสมมติ) อำยุ ๒๓ ปี อยู่กินฉันสำมีภรรยำกับนำยซี (นำมสมมติ) อำยุ ๒๕ ปี โดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรสมำเป็นเวลำ ๓ ปี ทั้งสองคนไม่มีบุตรด้วยกัน นำงสำวบี ประกอบอำชีพเป็นช่ำงเสริมสวย มีรำยได้
ประมำณเดือนละ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บำท ส่วนนำยซีประกอบอำชีพเป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั้งสองคนไม่เคย
มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรเสพสุรำหรือยำเสพติด นำยซีไม่ดื่มสุรำ ไม่เจ้ำชู้ แต่ชอบระแวงว่ำนำงสำวบีจะมีชำยอื่น
เนื่องจำกนำงสำวบีมีหน้ำดี และประกอบอำชีพเสริมสวยต้องพบปะผู้คนมำก จึงทำให้มีเรื่องตบตีกันเป็นประจำ แต่นำงสำวบี
ยังทนอยู่กับนำยซีต่อไป เพรำะคิดว่ำนำยซีสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จนกระทั้งเกิดเหตุสำมีทำร้ำยร่ำงกำย
ภรรยำ จนได้รับบำดเจ็บ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๓

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๓ นางสาวเจน
นำงสำวเจน (นำมสมมติ) อำยุ ๒๘ ปี มีสำมีชื่อนำยจิต (นำมสมมติ) อำยุ ๓๙ ปี อำชีพรับจ้ำงก่อสร้ำง
มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ เด็กหญิงจันทร์ (นำมสมมติ) อำยุ ๕ ปี เด็กหญิงจี (นำมสมมติ) อำยุ ๓ ปี และ เด็กหญิง
จง (นำมสมมติ) อำยุ ๘ เดือน นำงสำวเจน ทั้งหมดพักอำศัยอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ นำยจิต เป็นผู้หำเลี้ ยง
ครอบครัวแต่เพียงคนเดียว แต่มีนิสัยชอบดื่มสุรำ เมื่อมีอำกำรมึนเมำจะทะเลำะและทำร้ำยร่ำงกำยภรรยำเป็น
ประจำ ในบำงครั้งจะมีกำรทำร้ำยเด็กหญิงจันทร์ และเด็กหญิงจีด้วย นำงสำวเจน ต้องทนอยู่กับสำมี เพรำะสำมี
เป็นผู้หำเลี้ยงครอบครัว นำงสำวเจนเคยถูกสำมีทำร้ำยจนเป็นแผลที่บริเวณหำงคิ้วขวำ ศีรษะ และฟันหัก เคยหนี
กลับไปอยู่กับมำรดำบุญธรรมที่ต่ำงจังหวัด แต่สำมีตำมไปรับกลับ และสัญญำว่ำจะไม่ทำร้ำยอีก ต่อมำนำงสำว
เจนถูกสำมีทำร้ำยอีก นำยจิต ซึ่งกำลังอยู่ในอำกำรมึนเมำ และเตะต่อยนำงสำวเจน ผู้เป็นภรรยำ จนได้รับบำดเจ็บ
มีบำดแผลบริเวณหำงคิ้วข้ำงซ้ำยและฟันกรำมหัก

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
คุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๔

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๔ คุณสมศรี
คุณสมศรี (นำมสมมติ) เป็นเจ้ำของอพำร์ทเม้นท์อยู่ในพื้นที่บำงเขน อำยุ ๔๒ ปี จดทะเบียน มีบุตร ๓ คน
เป็นผู้หญิง ๒ คน และผู้ชำย ๑ คน อำชีพแม่บ้ำนดูแลอพำร์ทเม้นท์ คุณสมศรีแต่งงำนกับผู้ชำย อำยุ ๔๒ ปี ผู้ชำย
มีควำมสนิทสนมกับตำรวจคนละพื้นที่กัน ผู้ชำยทำโรงแรมม่ำนรูด ร้ำนอำหำร กลำงคืนทำงำนที่คำรำโอเกะ
ผู้หญิงเคยทำธุรกิจน้ำมัน ทำงำนส่วนตัว ภำยหลังธุรกิจขำดทุนทำให้มีหนี้สิน ผู้ชำยไม่ช่วยเหลือและไม่ให้
เงินใช้หนี้ ญำติพี่น้องฝ่ำยชำยไม่พอใจที่จะมำให้น้องชำยเขำใช้หนี้ให้ ต่อมำผู้ชำยได้พำตำรวจ (คนละท้องที่) มำพูด
ให้ฝ่ำยหญิงจดทะเบียน “หย่ำ” ที่บ้ำนและมีกำรข่มขู่ด้วยคำพูด ฝ่ำยหญิงได้ โทรศัพท์บอกทำงบ้ำนฝ่ำยหญิงก่อน
(ปรึกษำ) พอทรำบว่ำไม่ต้องเซ็นต์ก็ได้ ฝ่ำยหญิงซึ่งไม่มีควำมรู้ก็เลยไม่ยอมเซ็นต์ ฝ่ำยชำยโกรธ มีกำรทำร้ำยร่ำงกำยกัน
วัน นั้ น ฝ่ ำยหญิงได้ไปแจ้ งควำมที่ส ถำนี ตำรวจ ปรำกฏว่ำตำรวจไม่รับแจ้งพร้อมกับกระทำในลั กษณะรู้จั ก กั น
และพยำยำมจะไม่ดำเนิ น กำรใด ๆ เลย ผู้ เสี ยหำยไปโรงพักถึง ๒ ครั้ง เพื่อจะเจ้งควำม แต่ตำรวจไม่รับแจ้ง
จนในที่สุดผู้หญิงได้รับคำแนะนำจำกเพื่อน ถึงได้มีกำรติดต่อที่มูลนิธิ ซึ่งทำงมูลนิธิได้พำไปแจ้งควำมกับตำรวจ
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นแจ้งให้ฝ่ำยชำยมำรับข้อกล่ำวหำ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๕

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๕ คุณสมหญิง
คุณสมหญิง (นำมสมมติ) อำยุ ๕๑ ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี อำชีพแม่บ้ำน มีบุตรสำว ๑ คน
อำยุ ๒๔ ปี ส่วนนำยไกร (นำมสมมติ) ฝ่ำยชำยอำยุ ๕๒ ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี อำชีพธุรกิจส่วนตัว
ขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ฝ่ำยชำยและฝ่ำยหญิงจดทะเบียนมำ ๒๕ ปี อยู่ด้วยกันมำ ฝ่ำยชำยเวลำโมโหจะด่ำว่ำหยำบคำย
สำมีจะดื่มเหล้ำ เบียร์ ถ้ำเป็นเบียร์วันละ ๒ ขวด ทุกวัน ๒ ปีมำนี้ผู้ชำยมักว่ำให้ผู้หญิงว่ำ “รู้จักไปหำเงินมำใช้บ้ำง
ตัวเองอยู่สบำย เขำต้องลำบำกหำเงินเลี้ยงอยู่คนเดียว” ตัวผู้หญิงบอกว่ำไม่สำมำรถไปหำเงินได้ เพรำะอำยุมำก
แล้ว
ในวันเกิดเหตุฝ่ำยผู้หญิงรู้จำกแม่สำมีว่ำฝ่ำยชำยมีเมียน้อยและพำไปให้พ่อ แม่สำมี รู้จักด้วยทำให้ฝ่ำยหญิง
เสียใจและมีกำรต่อว่ำกัน ฝ่ำยชำยโมโหผลักหน้ำอก และจะชกแต่ไม่โดน มีกำรเอำเก้ำอี้จะตี ฝ่ำยหญิงได้ไปแจ้ง
ควำมกับลูกสำว ตำรวจพูดกับบุตรสำวว่ำ “แม่จะเอำพ่อเข้ำคุก เรำจะแจ้งควำมหรือ ” บุตรสำวเลยพำแม่กลับ
โดยไม่แจ้งควำม

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๖

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๖ กรณีคุณสา
คุณสำ (นำมสมมติ) อำยุ ๔๔ ปี อำชีพแม่บ้ำน ฝ่ำย นำยไชย (นำมสมมติ) ผู้ชำยอำยุ ๔๒ ปี อำชีพ
ช่ำงเครื่องยนต์ อยู่กำรบินไทย อยู่ด้วยกัน มีบุตร ๒ คน ผู้หญิง ๑ คน อำยุ ๑๓ ปี ผู้ชำย ๑ คน อำยุ ๑๒ ปี ฝ่ำย
ชำยดื่มเหล้ำ เบียร์ เป็นประจำเกือบทุกเดือน เมื่อประมำณ ๒๐ ปี ที่แล้วฝ่ำยหญิงทำงำนบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงำน
จำนวนมำก หนึ่งในนั้นได้มำมีท่ำทีชอบพอฝ่ำยหญิง แต่ฝ่ำยหญิงไม่ได้สนใจเพรำะมีครอบครัวแล้ว และได้เล่ำเรื่อง
นี้ให้ฝ่ำยชำยฟัง (สำมี) ต่อมำที่ บริษัทฯ ได้มีกำรเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้ฝ่ำยหญิงกลับบ้ำนผิดเวลำ ฝ่ำยชำยระแวงว่ำ
ไปมีควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน ฝ่ำยหญิงปฏิเสธ ทำให้เวลำทะเลำะกันหรือมีปัญหำ ฝ่ำยชำยมักกล่ำวหำว่ำ
ผู้หญิงมี “ชู้” ประพฤติตนไม่เหมำะสม จะต่อว่ำในเรื่องนี้ตลอดเวลำที่ทะเลำะกัน เมื่ อ 2 ปี ที่ผ่ำนมำฝ่ำยชำย
ได้มีเมียน้อย โดยโกหกลูกว่ำเป็นเพื่อนเท่ำนั้น (ภำยหลังรู้ว่ำเป็นเมียอีกคน) ฝ่ำยชำยบอกกับผู้หญิงว่ำถ้ำอยำกให้
เขำสบำยใจก็ให้ “หย่ำ” กับเขำ เพรำะถ้ำหย่ำแล้วหำกผู้หญิงไม่มีใครจริง ๆ ก็จะจดทะเบียนกันเหมือนเดิม ผู้หญิง
อยำกให้ ผู้ ช ำยสบำยใจและเชื่ อ ว่ำ ตนเองไม่ ไ ด้ มี ชู้จึง ยอมหย่ำ ผู้ ช ำยบอกว่ ำ อี ก 1 เดื อ น หำกไม่ มี เ รื่ อ งผู้ ช ำย
จะจดทะเบียนเหมือนเดิม ผู้หญิงจึงยอมตกลง
หลังจำกจดทะเบียน “หย่ำ” ผู้ชำยเปลี่ยนไป ไล่ผู้หญิงออกจำกบ้ำน ไม่ให้เงินใช้ โดยอ้ำงว่ำหย่ำกันแล้ว
ผู้หญิงจึงได้รู้ว่ำโดน “หลอกให้หย่ำ ” จึงติดต่อกับสภำทนำยควำมให้ช่วย มีกำรทำร้ำยร่ำงกำย โดยเตะ ต่อย
บริเวณลำตัว ใบหน้ำเป็นรอยช้ำ และส่งตรวจร่ำงกำยและได้มีกำรเจรจำไกล่เกลี่ยกัน ภำยหลังฝ่ำยชำยไม่ปฏิบั ติ
ตำมคำสัญญำ จึงได้มีกำรร้องทุกข์แจ้งควำมดำเนินคดีตำม พรบ.ครอบครัว

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๗

ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๗ กรณีของคุณแอน
คุณแอน (นำมสมมติ) อำยุ ๔๐ ปี ได้จดทะเบียนหย่ำกับฝ่ำยนำยกำนต์ (นำมสมมติ) สำมีแล้ว และ
มีกำรแบ่งทรัพย์สินและอำนำจปกครองบุตรท้ำยทะเบียนหย่ำเรียบร้อยแล้ว แต่ฝ่ำยผู้ชำยไม่ปฏิบัติตำมบันทึก
ท้ำยทะเบียนหย่ำ พยำยำมขู่กรรโชกทรัพย์ผู้ร้อง และพยำยำมฆ่ำ ผู้ร้อง โดยใช้มีดปังตอไล่ฟันผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้อง
เข้ำไปอยู่อำศัยที่บ้ำนของผู้ร้องตำมที่ตกลงกัน ฝ่ำยผู้หญิงได้ไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนแล้ว ปรำกฏ
ว่ำพนักงำนสอบสวนรับเรื่องไว้เป็นหลักฐำน แต่มิได้รับไว้เพื่อดำเนินคดี

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรใช้พฤติกรรมที่ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว
๒. หำกท่ำนรู้หรือรับทรำบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่ำนจะดำเนินกำรอย่ำงไร
๓. พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๔๘

ใบงานที่ ๒ กิจกรรมกลุ่มมาตรการบรรเทาทุกข์
กรณีศึกษำที่ ๑
นำงสมหมำย แก้วกำเนิด (นำมสมมุติ) อำยุ ๔๔ ปี อำชีพรับจ้ำง จดทะเบียนสมรสและอำศัยอยู่สำมี และ ลูก ๒ คน
อำยุ ๗ ปี และ ๑๓ ปี ณ บ้ำนเลขที่ ๓๒ หมู่ ๗ ตำบลจำเนียน อำเภอกำหลง จังหวัดแพร่ ถูกสำมีทำร้ำยร่ำงกำย
และจิตใจมำเป็นเวลำ ๒๓ ปี ได้แก่ ทุบด้วยของแข็งจนสลบ ตบ ตี ต่อย เอำหัวโขกประตูบ้ำนและกำแพง กระชำก
ผมหลุ ด เป็ น ก ำ ๆ และใช้ ข วำนไล่ ฟั น คุ ณ สมหมำยและลู ก บั ง คั บ หลั บ นอนทั้ ง กลำงวั น -กลำงคื น และขื น ใจ
ให้มีเพศสัมพันธ์หลังจำกคลอดลูกได้เพียงสำมวัน และในช่วงที่ไม่พร้อม หำกไม่ร่วมหลับนอนจะถูกทำร้ำยทุบตี
ทำร้ำยจิตใจ ด่ำและว่ำร้ำยด้วยถ้อยคำหยำบคำย พูดประชดประชันด้วยคำหยำบ และด่ำว่ำร้ำยบุพ กำรีที่เสียชีวิต
และครอบครัว พำเมียน้อยมำนอนที่บ้ำน ตบหน้ำโชว์เมียน้อย ด่ำลูกด้วยถ้อยคำหยำบคำยเพรำะไม่เชื่อว่ำเป็นลูกตน
และขมขู่ด้วยถ้อยคำเจ็บ ๆ ว่ำจะฆ่ำให้ตำยเพื่อเอำเงินประกัน นอกจำกนี้ นำงสมหมำยเคยเห็นสำมีให้ยำเบื่อหมำ
จนตำยก็กลัว จึงไม่กล้ำทำนอำหำรและน้ำที่สำมีเตรียมให้ สำมี (อำยุ ๕๘ ปี) อำชีพขับรถบรรทุกสิบล้อ มีประวัติ
กำรใช้สำรเสพติด จนทำให้สมองเสื่อม เป็นคนเจ้ำชู้ มีเมียเยอะ และทำร้ำยเมียทุกคนหำกขัดใจ มีเพศสัมพันธ์
ไม่ปกติ นิยมกระทำรุนแรง นอกจำกนี้ ยังมีคดีปล้นฆ่ำ
ในวันเกิดเหตุนำงสมหมำยถูกสำมีเอำหัวโขกประตูบ้ำน เพรำะกลับมำจำกกำรทำงำนในเวลำค่ำกว่ำปกติ
ทำให้สำมีคิดว่ำคบชู้ และมักเคลือบแคลงลูก ๆ ว่ำเป็นลูกชู้ ตนจึงขอแยกกันอยู่ พูดเรื่องหย่ำ สำมีก็ทำร้ำยตบตีอีก
จึงเดินทำงไปแจ้งควำมที่ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอให้เข้ำมำช่วยเหลือ และไม่ประสงค์กลับไปอยู่ร่วมกับสำมี
หมำยเหตุ
ชุมชนดังกล่ำวได้รับเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอำชีพเกษตรพอเพียง
เข้ำร่วมโครงกำรส่ งเสริมชำวนำที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมำะสมให้เปลี่ยนไปทำอำชีพอื่น สนับสนุน
ให้เปลี่ยนมำเลี้ยง กระบือ โคเนื้อ แพะ และทำนำหญ้ำ
ชุมชนดังกล่ำวเป็นพืน้ ที่เป้ำหมำย ฝึกอำชีพของศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว

๔๙

ใบงานที่ ๒ กิจกรรมกลุ่มมาตรการบรรเทาทุกข์
กรณีศึกษำที่ ๒
นำยสมคิด อุดม (นำมสมมุติ) อำยุ ๗๔ ปี อำศัยอยู่กับนำงน้อย อุดม อำยุ ๗๙ ปี ในบ้ำนเลขที่ ๔๒ หมู่ ๑๐
ตำบลแตงใหญ่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกด้วยกัน ๔ คน แต่ลูกทุกคนแยกย้ำยไปทำงำนและมีครอบครัว
ใหม่ ในจังหวัดข้ำงเคียง นำน ๆ ครั้งจึงจะกลับมำเยี่ยม แต่ได้ส่งค่ำใช้จ่ำยมำให้พ่อกับแม่ใช้ทุกเดือน ทำให้ทั้ง ๒
อำศัยอยู่ในบ้ำนดังกล่ำวตำมลำพัง นำงน้อยป่วยเป็นโรคประจำตัว เชื่อว่ำต้องดื่มเหล้ำโรงเพื่อกระตุ้นให้อยำก
อำหำร อำศัยอยู่บ้ำนไม่ได้ทำงำน ส่วนนำยสมคิดประกอบอำชีพเกษตรกร ทำนำ และรับจ้ำงรับเหมำสร้ำงบ้ำน
ภำยในตำบล เมื่อได้รับค่ำจ้ำงก็จะนำไปซื้อเหล้ำดื่ม กับเพื่อนร่วมงำน พอเมำก็ขับมอเตอร์ไซต์กลับบ้ำน เมื่อมำถึง
บ้ำนก็จะถูกภรรยำดุด่ำ ทั้งคู่มักมีปำกเสียงกันบ่อยครั้ง หนักถึงขั้นเอำมีดข่มขู่กัน นำยสมคิดใช้มีดทำร้ำยข้ำวของ
ภำยในบ้ำน จนมีร่องรอยรอบบ้ำน มีปำกเสียงกันเสียงดังจนชำวบ้ำนรอบข้ำงทนไม่ไหว แจ้งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้ำมำ
ระงับเหตุ ภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไม่นำนก็เกิดเหตุกำรณ์เหมือนเดิม ผู้ดูแลคุ้มได้รับกำรร้องเรียนจำกเพื่อน
บ้ำน ว่ำมีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงสร้ำงควำมหวำดกลัวให้คนรอบข้ำง จึงนำเรื่องดังกล่ำวแจ้งต่อ ศปก.ต. เพื่อให้เข้ำ
มำดูแลในพื้นที่
หมำยเหตุ
- ชุมชนดังกล่ำวได้รับเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร “ปีใหม่ ข้ำวใหม่…อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชำวนำ” ของ บริษัท
ปตท. ซึ่งจะจัดซื้อมำจำกเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อนำไปแจกให้ลู กค้ำที่มำใช้ บริ กำร
ที่สถำนีเติมน้ำมัน
- เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมชำวนำที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมำะสมให้เปลี่ยนไปทำอำชีพอื่น สนับสนุนให้เปลี่ยนมำ
เลี้ยง กระบือ โคเนื้อ แพะ และทำนำหญ้ำ
- เข้ำร่วมโครงกำรโคบำลบูรพำ

๕๐

ใบกิจกรรมการจัดทาข้อตกลงยอมความ
อ่านคาถามและกรุณาเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑. หำกคู่กรณีสำมำรถตกลงและยอมควำมกันได้ ให้ผู้ทำกำรไกล่ เกลี่ยจัดให้ มีกำรทำสั ญญำยอมควำมในคดี
ควำมรุนแรงในครอบครัวสำมำรถใช้แบบใดในกำรกรอกข้อมูล ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. เมื่อมีกำรทำข้อตกลงยอมควำมไม่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยและควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
และผู้ต้องหำว่ำกระทำควำมรุนแรงในครอบครั วยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไข ให้พนักงำนสอบสวนจัดทำบันทึ ก
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนกำรยอมควำมหรือถอนคำร้องทุกข์ ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. กำรดำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทำกำรประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพกำย
อำรมณ์ จิตใจ ภำวะควำมเป็นอยู่ ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวและสำเหตุที่ก่อให้เกิด ควำมรุนแรงในครอบครัว
ต้องใช้แบบใด ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีฐำนะเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ได้รับรำยงำน
และควำมเห็นจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือศูนย์ปฏิบัติกำรที่มีเขตอำนำจ เห็นชอบให้ออกให้ออกกำสั่งกำหนด
มำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ ได้แก่ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวโดยอำศัยแบบใดในกำรกรอก
ข้อมูล ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. ในกรณีนำย ก เป็นผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงฯ และนำย ข ผู้ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผู้กระทำควำมรุนแรงฯ ทั้งนี้
คู่ ก รณี ทั้ ง สองฝ่ ำ ยได้ เข้ำมำรั บฟังข้อกล่ ำวหำและตกลงกันได้และคู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลั กฐำนแล้ วนั้น เจ้ำหน้ำที่
จะต้องมีหนังสือแบบใดให้ก่อนมีกำรยอมควำม ??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕๑

แบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  ในข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. บุ ค คลในครอบครั ว ที่ จ ะได้ รั บ ควำมคุ้ ม ครองตำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท ำด้ ว ยควำมรุ น แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นบุคคลตำมข้อใด
ก. สำมี-ภรรยำ ที่จดทะเบียนสมรสกันเท่ำนั้น
ข. สำมี-ภรรยำที่อยู่กินกันฉันสำมีภรรยำ ไม่ว่ำจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตำม
ค. สำมี-ภรรยำ ที่เป็นคู่สมรสปัจจุบันหรืออดีต รวมถึงคนในครอบครัวคนอื่น ๆ ที่พึ่งพำอำศัยอยู่ครัวเรือนเดียวกัน
ง. เฉพำะคนในครัวเรือนเดียวกันเท่ำนั้น แต่ไม่รวมสำมี-ภรรยำที่เลิกรำหรือหย่ำร้ำงกัน หรือญำติพี่น้องคนอื่น ๆ
๒. พลเมืองดีที่แจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่
ก. ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ข. ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ทั้งทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง ถ้ำกระทำโดยสุจริต
ค. ถือว่ำเป็นกำรทำหน้ำที่พลเมืองดี แต่หำกมีผู้ฟ้องร้องศำลจะพิจำรณำว่ำเป็นกำรกระทำโดยสุจริตหรือไม่
ง. ถ้ำไม่แจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวที่ตนพบเห็น ถือว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ
๓. เมื่อพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ไ ด้รั บ แจ้ ง เหตุ ควำมรุน แรงในครอบครัว ที่เ กิ ด ขึ้น ในบ้ ำนหลั ง หนึ่ ง โดยเหตุก ำรณ์
ดังกล่ำวได้ยุติลงแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องขอให้เจ้ำหน้ำของบ้ำนเปิดประตูให้เจ้ำของบ้ำนปฏิเสธ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
ก. ใช้กำลังแต่พอสมควรทำลำยประตูหรือสิ่งกีดขวำงและเข้ำไปในที่เกิดเหตุได้
ข. ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อีกหนึ่งรำย
ค. ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกพนักงำนปกครองหรือตำรวจ
ง. เฝ้ำรอจนกว่ำจะเกิดเหตุอีกครั้งและจึงบุกเข้ำไป
๔. กำรร้องทุกข์ในคดีควำมรุนแรงในครอบครัว ทำได้หลำยวิธี ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้เสียหำยร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ข. ผู้เสียหำยมอบอำนำจให้บุคคลอื่นยื่นร้องทุกข์แทน
ค. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องทุกข์แทน ในกรณีผู้เสียหำยไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์สำมำรถร้องทุกข์ได้
๕. สำมีทำร้ำยร่ำงกำยภรรยำเป็นประจำ จนครั้งหลังสุดภรรยำทำไม่ไหวจึงแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปยุติเหตุ เบื้องต้นแล้วพบว่ำภรรยำได้รับบำดเจ็บจำกกำรถูกทำร้ำย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ควร
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวอย่ำงไรก่อน
ก. จัดให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษำ
ข. จัดให้พบจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษำ
ค. แจ้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ทรำบ
ง. ถูกทุกข้อ

๕๒

๖. ในกรณีที่มีกำรยอมควำมถอนคำร้องทุกข์ กรณีใดที่พนักงำนสอบสวนไม่อาจทาได้
ก. ตั้งผู้ประนีประนอม
ข. จัดให้มีกำรทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ค. เปรียบเทียบปรับ
ง. ยกคดีขึ้นดำเนินกำรต่อไปหำกมีกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนที่กำหนด
๗. บุ คคลที่มีอำนำจในกำรออกคำสั่ งกำหนดมำตรกำร หรือวิธีกำรเพื่อกำรบรรเทำทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือผู้ใด
ก. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข. นำยอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจำกิ่งอำเภอ
ค. พนักงำนสอบสวน
ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
๘. ข้อหำกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมมำตรำ ๔ วรรคหนึ่ง หำกผู้เสียหำยหรือผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวมิได้ร้องทุกข์ภำยใน ๓ เดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและมีโอกำส ร้องทุกข์คดีจะขำดอำยุควำมนั้น ผู้เสียหำย
หรือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวจะใช้สิทธิ ในข้อใดได้
ก. ฟ้องคดีอำญำเองได้
ข. ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยทำงแพ่ง
ค. ร้องต่อศำลขอคุ้มครองสวัสดิภำพ
ง. ขอให้ตำรวจสั่งให้ผู้กระทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนแล้ว
ก. ไม่ว่ำจะมีกำรร้องขอจำกผู้ถูกกระทำหรือไม่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำเป็นกำรชั่วครำว
ข. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำ
เป็นกำรชั่วครำวเมื่อผู้ถูกกระทำร้องขอเท่ำนั้น
ค. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำเป็น
กำรชั่วครำว โดยออกคำสั่งห้ำมผู้ถูกกระทำเข้ำใกล้ตัวผู้ถูกกระทำได้
ง. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำโดย
กำรให้ผู้กระทำเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ได้
๑๐. ในกรณีที่ศำลพิพำกษำว่ำผู้ กระทำรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว กระทำควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว ศำลไม่มีอำนำจกระทำสิ่งใดแทนกำรลงโทษ
ก. ให้ผู้กระทำผิดทำงำนบริกำรสำธำรณะ
ข. ให้ผู้กระทำผิดหย่ำกับผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง
ค. ให้ผู้กระทำควำมผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทำทุกข์
ง. กำหนดใช้วิธีกำรฟื้นฟูบำบัดรักษำโรคพิษสุรำเรื้อรังของผู้กระทำผิด

๕๓

คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
๑. ........... เมื่อเพื่อนบ้ำนพบเห็นเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว สำมำรถแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้ำนหรือกำนัน
๒. ........... เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเข้ำไปในเคหะสถำนเกิดเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวเพื่อสอบถำมเหตุควำม
รุนแรง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องขอหมำยค้นจำกศำลก่อน ถึงจะเข้ำไปในสถำนที่เกิดเหตุได้
๓. ........... เครือข่ำยภำคประชำชนหรือผู้ที่มีจิตอำสำ สำมำรถเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยกำรช่วยระงับ
เหตุควำมรุนแรงในครอบครัว
๔. ........... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถจัดให้ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เข้ำรับกำรตรวจรักษำจำกแพทย์
และขอรับคำปรึกษำแนะนำจำกจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์ได้
๕. ............ กรณีผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องกำรถูกกระทำซ้ำ สำมำรถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อ ศำล
จังหวัดในกำรขอคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ
๖. ............ ผู้ถูกระทำควำมรุนแรงสำมำรถร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนภำยในสำมเดือนนับตั้งแต่เวลำเกิดเหตุ
ควำมรุนแรงขึ้น
๗. ............ เมื่อศำลออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรคุ้มครองบรรเทำทุกข์ชั่วครำว ผู้กระทำไม่สำมำรถยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
ได้ในทุกกรณี
๘. ............ เมื่อคู่กรณีสำมำรถตกลงและจัดทำบันทึกข้อตกลงยอมควำมกันในคดีควำมรุนแรงในครอบครัวได้สำเร็จ
คดีควำมถือว่ำสิ้นสุดลงทันที
๙. ............ กำรดำเนินคดีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอำนำจพิ จำรณำพิพำกษำของศำล
เยำวชนและครอบครัว
๑๐. ............ กำรใช้ทรัพยำกรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรทำให้กำรปรับ
พฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงให้ประสบควำมสำเร็จ

๕๔

เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  ในข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. บุ คคลในครอบครั ว ที่จ ะได้รั บ ควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นบุคคลตำมข้อใด
ก. สำมี-ภรรยำ ที่จดทะเบียนสมรสกันเท่ำนั้น
ข. สำมี-ภรรยำที่อยู่กินกันฉันสำมีภรรยำ ไม่ว่ำจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตำม
ค. สามี-ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสปัจจุบันหรืออดีต รวมถึงคนในครอบครัวคนอื่น ๆ ที่พึ่งพาอาศัยอยู่ครัวเรือนเดียวกัน
ง. เฉพำะคนในครัวเรือนเดียวกันเท่ำนั้น แต่ไม่รวมสำมี-ภรรยำที่เลิกรำหรือหย่ำร้ำงกัน หรือญำติพี่น้องคนอื่น ๆ
๒. พลเมืองดีที่แจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่
ก. ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ข. ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ถ้ากระทาโดยสุจริต
ค. ถือว่ำเป็นกำรทำหน้ำที่พลเมืองดี แต่หำกมีผู้ฟ้องร้องศำลจะพิจำรณำว่ำเป็นกำรกระทำโดยสุจริตหรือไม่
ง. ถ้ำไม่แจ้งเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวที่ตนพบเห็น ถือว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ
๓. เมื่อพนั กงำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ไ ด้รั บ แจ้ ง เหตุ ควำมรุน แรงในครอบครัว ที่เ กิ ด ขึ้น ในบ้ ำนหลั ง หนึ่ ง โดยเหตุก ำรณ์
ดังกล่ำวได้ยุติลงแล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องขอให้เจ้ำหน้ำของบ้ำนเปิดประตูให้เจ้ำของบ้ำนปฏิเสธ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงไร
ก. ใช้กำลังแต่พอสมควรทำลำยประตูหรือสิ่งกีดขวำงและเข้ำไปในที่เกิดเหตุได้
ข. ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อีกหนึ่งรำย
ค. ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานปกครองหรือตารวจ
ง. เฝ้ำรอจนกว่ำจะเกิดเหตุอีกครั้งและจึงบุกเข้ำไป
๔. กำรร้องทุกข์ในคดีควำมรุนแรงในครอบครัว ทำได้หลำยวิธี ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้เสียหำยร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ข. ผู้เสียหำยมอบอำนำจให้บุคคลอื่นยื่นร้องทุกข์แทน
ค. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องทุกข์แทน ในกรณีผู้เสียหำยไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์ได้
๕. สำมีทำร้ำยร่ำงกำยภรรยำเป็นประจำ จนครั้งหลังสุดภรรยำทำไม่ไหวจึงแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปยุติเหตุเบื้องต้นแล้วพบว่ำภรรยำได้รับบำดเจ็บจำกกำรถูกทำร้ำย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ควร
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวอย่ำงไรก่อน
ก. จัดให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษำ
ข. จัดให้พบจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ เพื่อขอคำแนะนำปรึกษำ
ค. แจ้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ทรำบ
ง. ถูกทุกข้อ

๕๕

๖. ในกรณีที่มีกำรยอมควำมถอนคำร้องทุกข์ กรณีใดที่พนักงำนสอบสวนไม่อาจทาได้
ก. ตั้งผู้ประนีประนอม
ข. จัดให้มีกำรทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ค. เปรียบเทียบปรับ
ง. ยกคดีขึ้นดำเนินกำรต่อไปหำกมีกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนที่กำหนด
๗. บุ คคลที่มีอำนำจในกำรออกคำสั่ งกำหนดมำตรกำร หรือวิธีกำรเพื่อกำรบรรเทำทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือผู้ใด
ก. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข. นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ค. พนักงำนสอบสวน
ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
๘. ข้อหำกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวตำมมำตรำ ๔ วรรคหนึ่ง หำกผู้เสียหำยหรือผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวมิได้ร้องทุกข์ภำยใน ๓ เดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและมีโอกำส ร้องทุกข์คดีจะขำดอำยุควำมนั้น ผู้เสียหำย
หรือผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวจะใช้สิทธิ ในข้อใดได้
ก. ฟ้องคดีอำญำเองได้
ข. ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยทำงแพ่ง
ค. ร้องต่อศาลขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ง. ขอให้ตำรวจสั่งให้ผู้กระทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนแล้ว
ก. ไม่ว่ำจะมีกำรร้องขอจำกผู้ถูกกระทำหรือไม่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือ
วิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำเป็นกำรชั่วครำว
ข. พนักงานเจ้ า หน้า ที่มีอานาจออกค าสั่ งกาหนดมาตรการหรื อ วิธี การเพื่อ บรรเทาทุก ข์ใ ห้แ ก่ บุ ค คล
ผูถ้ กู กระทาเป็นการชัว่ คราวเมือ่ ผูถ้ กู กระทาร้องขอเท่านัน้
ค. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจออกคำสั่ งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่ผู้ ถูกกระทำ
เป็นกำรชั่วครำว โดยออกคำสั่งห้ำมผู้ถูกกระทำเข้ำใกล้ตัวผู้ถูกกระทำได้
ง. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรเพื่อบรรเทำทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำโดย
กำรให้ผู้กระทำเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ได้
๑๐. ในกรณีที่ศำลพิพำกษำว่ำผู้ กระทำรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว กระทำควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว ศำลไม่มีอำนำจกระทำสิ่งใดแทนกำรลงโทษ
ก. ให้ผู้กระทำผิดทำงำนบริกำรสำธำรณะ
ข. ให้ผู้กระทาผิดหย่ากับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ค. ให้ผู้กระทำควำมผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทำทุกข์
ง. กำหนดใช้วิธีกำรฟื้นฟูบำบัดรักษำโรคพิษสุรำเรื้อรังของผู้กระทำผิด

๕๖

คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
๑. .... .... เมื่อเพื่อนบ้ำนพบเห็นเหตุควำมรุนแรงในครอบครัว สำมำรถแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้ำนหรือกำนัน
๒. .... .... เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะเข้ำไปในเคหะสถำนเกิดเหตุควำมรุนแรงในครอบครัวเพื่อสอบถำมเหตุควำม
รุนแรง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องขอหมำยค้นจำกศำลก่อน ถึงจะเข้ำไปในสถำนที่เกิดเหตุได้
๓. .... .... เครือข่ำยภำคประชำชนหรือผู้ที่มีจิตอำสำ สำมำรถเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยกำรช่วยระงับ
เหตุควำมรุนแรงในครอบครัว
๔. .... ... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถจัดให้ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว เข้ำรับกำรตรวจรักษำจำก
แพทย์ และขอรับคำปรึกษำแนะนำจำกจิตแพทย์ นักจิตวิทยำ หรือนักสังคมสงเครำะห์ได้
๕. .... .... กรณีผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องกำรถูกกระทำซ้ำ สำมำรถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อ ศำล
จังหวัดในกำรขอคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภำพ
๖. .... .... ผู้ถูกระทำควำมรุนแรงสำมำรถร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนภำยในสำมเดือนนับตั้งแต่เวลำเกิดเหตุ
ควำมรุนแรงขึ้น
๗. .... ... เมื่อศำลออกคำสั่งกำหนดมำตรกำรคุ้มครองบรรเทำทุกข์ชั่วครำว ผู้กระทำไม่สำมำรถยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
ได้ในทุกกรณี
๘. ... .... เมื่อคู่กรณีสำมำรถตกลงและจัดทำบันทึกข้อตกลงยอมควำมกันในคดีควำมรุนแรงในครอบครัวได้สำเร็จ
คดีควำมถือว่ำสิ้นสุดลงทันที
๙. .... .... กำรดำเนินคดีควำมผิดฐำนกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำล
เยำวชนและครอบครัว
๑๐. .... .... กำรใช้ทรัพยำกรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรทำให้กำรปรับ
พฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงให้ประสบควำมสำเร็จ
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ชุดความรู้เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น

๕๘

องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำนในเรื่องกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับควำมรุนแรง
ในครอบครัว
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถให้คำปรึกษำแก่ผู้กระทำ / ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงเบื้องต้นได้
รูปแบบกิจกรรม
- กำรบรรยำยให้ควำมรู้
- ใบงำนกิจกรรม
ระยะเวลา
๒ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย / Power Point
๒. ใบงำนกิจกรรม
รายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย
๑. ควำมหมำยของกำรให้คำปรึกษำ
๒. วัตถุประสงค์ของกำรให้คำปรึกษำ
๓. หลักกำรที่สำคัญในกำรให้คำปรึกษำ
๔. แนวทำงกำรให้คำปรึกษำ
๕. คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษำ
๖. จรรยำบรรณในกำรให้คำปรึกษำ
๗. ประเภทของกำรให้คำปรึกษำ
๘. กระบวนกำรให้คำปรึกษำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ทักษะกำรให้คำปรึกษำ
๑๐. ข้อไม่ควรปฏิบัติของผู้ให้คำปรึกษำ
๑. ความหมายการให้คาปรึกษา
• “กำรให้คำปรึกษำ” เป็นกำรช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ งที่อำศัยสัมพันธภำพ ควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำร
ระหว่ำง “ผู้ให้คำปรึกษำ” และ “ผู้รับคำปรึกษำ” เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมเข้ำใจตนเอง เข้ำใจปัญหำ สำเหตุ
ของปัญหำ สำมำรถหำวิธีแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นด้วยตนเอง มีสภำพอำรมณ์และจิตใจ ที่พร้อมจะคิดและตัดสินใจ
ด้วยตัวเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่เป้ำหมำยที่ต้อง
• “กำรให้คำปรึกษำกับควำมรุนแรงในครอบครัว ” กำรให้คำปรึกษำเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผู้ประสบ
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวหรือควำมขัดแย้งในครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวไม่มีควำมสุข ควำมสงบเพื่อให้
ครอบครัวสำมำรถผ่ำนพ้นอุปสรรคช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยตนเอง

๕๙

• กำรให้คำปรึกษำช่วยให้ผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดอะไร ?
๑. เกิดแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูล
๒. เข้ำใจและเห็นปัญหำของตัวเอง
๓. อยำกแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำตนเอง
๔. ดำเนินกำร/ลงมือแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำตนเอง
๒. วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
กำรให้คำปรึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำสำมำรถรับผิดชอบตนเองได้ ดังนี้
๑. สำรวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และเข้ำใจตนเองเกิดควำมตระหนักและมี
แรงจูงใจในกำรแก้ปัญหำ
๒. ลดระดับควำมเครียด และควำมไม่สบำยใจ ที่เกิดกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนำทักษะทำงด้ำนสังคม ทักษะกำรตัดสินใจ และทักษะกำรจัดกำรกับปัญหำ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๔. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปในทิศทำงที่พึงประสงค์
๕. เพื่อให้ผู้รับกำรปรึกษำเกิดแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำ พูดคุยจนทำให้ผู้รับกำรปรึกษำเข้ำใจ
และเห็นปัญหำของตนเอง จนอยำกแก้ไขปัญหำ และดำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง
๓. หลักการที่สาคัญในการให้คาปรึกษา
๑. ตั้งอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ“ผู้รับคำปรึกษำต้องกำรที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน”
๒. ผู้ให้คำปรึกษำต้องได้รับกำรฝึกฝนเพื่อควำมชำนำญงำนมำก่อน
๓. กำรให้คำปรึกษำเป็นกำรช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำสำมำรถพิจำรณำตนเองได้ดีเช่นเดียวกับควำมสำมำรถ
ในกำรพิจำรณำสิ่งแวดล้อมของตน จนเกิดกำรตัดสินใจได้ในที่สุด
๔. ยึดหลักควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๕. กำรให้คำปรึกษำเป็นทั้งศำสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ที่ต้องอำศัยกำรฝึกจนชำนำญมำกกว่ำ
กำรใช้สำมัญสำนึก
๖. กำรให้คำปรึกษำเป็นควำมร่วมมืออันดีสำหรับผู้ให้คำปรึกษำ และผู้รับคำปรึกษำ ที่จะช่วยกันค้นหำ
ปัญหำหรือทำงออกที่เหมำะสม
๗. เน้นถึงจรรยำบรรณ และบรรยำกำศที่ปกปิดหรือควำมเป็นส่วนตัว และรั กษำผลประโยชน์ของผู้ รับ
คำปรึกษำเป็นสำคัญ
๘. กำรให้คำปรึกษำจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้คำปรึกษำและผู้รับคำปรึกษำ มีระดับสูง
มำกพอที่ผู้รับคำปรึกษำเต็มใจที่จะเปิดเผย ควำมรู้สึกที่แท้จริงของตน โดยไม่ปกปิดหรือซ่อนเร้น
ลักษณะการให้คาปรึกษา กำรให้คำปรึกษำมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ คือ
๑. มี ท ฤษฎี กระบวนกำรและเทคนิ ค กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำได้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ ต ำม
ควำมเหมำะสมกับลักษณะของปัญหำและธรรมชำติของผู้รับคำปรึกษำ
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๒. เน้น สัมพันธภำพ ที่ดีระหว่ำง ผู้ให้และผู้รับคำปรึกษำ เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำ เกิดควำมรู้สึกไว้วำงใจ
และกล้ำเปิดเผยตนเอง ใช้กำรสื่อสำรสองทำงเป็นเครื่องมือสำคัญ
๓. เน้นปัจจุบันเพื่อให้ ผู้รับ คำปรึกษำอยู่ในโลกของควำมเป็นจริง และสำมำรถค้นหำแนวทำงแก้ไ ขที่
เป็นไปได้ในปัจจุบัน
๔. ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตำยตัว เพรำะวิธีกำรแก้ปัญหำในแต่ละกรณีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์
และสภำพปัญหำ โดย ผู้รับคำปรึกษำจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทำงแก้ปัญหำด้วยตัวเอง
๕. ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละยอมรั บ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำ ที่ ม ำขอรั บ ค ำปรึ ก ษำอย่ ำ งไม่ มี เ งื่ อ นไข
ไม่ตัดสินไม่ประเมิน และไม่วิพำกษ์วิจำรณ์ หรือตำหนิผู้รับคำปรึกษำ
๔. แนวทางการให้คาปรึกษา
๑. ระดับบุคคล : ปรับเปลี่ยนตนเอง เช่น ควำมคิด ทัศนคติ ไม่ตัดสินปัญหำโดยกำรใช้กำลัง
๒. ระดั บ ครอบครั ว : ช่ ว ยกั น ปรั บ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งกั น บนพื้ น ฐำนของควำมรั ก ควำมอบอุ่ น
ควำมห่วงใย และควำมปรำรถนำดีต่อกัน สมำชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมทำควำมเข้ำใจ ปัญหำ หำทำงคลี่คลำย
แก้ไขปัญหำ
๕. คุณสมบัติของผู้ให้คาปรึกษา (Counselor : CO)
๑. สร้ำงสัมพันธภำพ
๒. รับฟังอย่ำงตั้งใจท่ำทีเป็นกลำงไม่ตำหนิ
๓. มองผู้รับคำปรึกษำในแง่บวก มีควำมหวังในกำรแก้ไขปัญหำ
๔. ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำวิเครำะห์ทำงเลือกและแก้ปัญหำเอง
๕. กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำคิดหำวิธีในกำรแก้ไขปัญหำ
๖. หำข้อมูลเพื่อให้รู้สำเหตุและแนวทำงแก้ไข
๗. ชี้แนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ / แจ้งสิทธิที่จะได้รับ
๘. ให้กำลังใจในกำรแก้ไขปัญหำ / รักษำควำมลับ
ผู้ให้คำปรึกษำ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้และทักษะที่ดีพอ ควรมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม สงบ อบอุ่น เป็นมิตร
สม่ำเสมอ และยืดหยุ่นต่อผู้ประสบปัญหำและครอบครัวได้ตำมควำมเหมำะสม มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มองโลก
ด้ำนดี อยู่ในควำมเป็นจริงและไม่อ่อนไหวง่ำยถ้ำให้คำปรึกษำแนะนำได้ดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือควำมรู้สึกของผู้ประสบ
ปัญหำและครอบครัวที่มีต่อปัญหำ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง จำกควำมโศกเศร้ำเสียใจสูญเสีย กำรขำดควำมมั่นใจ
หรือขำดควำมภูมิใจในตัวเอง (Self-confidence) ขำดควำมกระตือรือร้น ท้อแท้ ยอมแพ้ ไม่อยำกต่อสู้, ขำดขวัญ
กำลั งใจจำกบุ คคลรอบตัว ทั้งในและนอกครอบครัว มำเป็นควำมต้องกำรที่จะต่อสู้ ห ำทำงแก้ไข มีควำมรู้สึ ก
ถึงคุณค่ำของตนเองต่อสังคม และหำทำงเลือกที่เหมำะสมให้กับตนเองได้ สำมำรถเสริมสร้ำงขวัญและกำลั งใจ
ให้กับผู้รับคำปรึกษำได้อย่ำงดีกำรให้คำปรึกษำแนะนำจะเป็นกำรกระตุ้นให้ศักยภำพดังกล่ำวนี้ถูกนำออกมำใช้
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๖. จรรยาบรรณในการให้คาปรึกษา
๑. เก็บรักษำควำมลับของผู้มำขอรับคำปรึกษำ
๒. ไม่พูดพำดพิงถึงบุคคลอื่นในแง่ลบ
๓. ไม่ยั่วยุผู้มำขอรับคำปรึกษำทุกกรณี
๔. ไม่ทำให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจว่ำเรำเป็นที่พึ่งของเขำเท่ำนั้น
๕. รู้จักและยอมรับขอบเขตควำมสำมำรถของตนเอง
๖. หำกไม่สำมำรถทำได้ควรมีกำรส่งต่อ
๗. ควำมสัมพันธ์ต้องจำกัดอยู่เฉพำะในเรื่องกำรให้คำปรึกษำ
๘. บันทึกข้อมูลทุกอย่ำงหำกจะเปิดเผย
๙. ต้องได้รับกำรยินยอมจำกเจ้ำของเสียก่อน
๑๐. ไม่ตัดสินผู้รับคำปรึกษำในเชิงศีลธรรม
๗. ประเภทของการให้คาปรึกษา
กำรให้คำปรึกษำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)
กำรให้ ค ำปรึ ก ษำประเภทนี้ เ ป็ น แบบที่ ไ ด้ รั บ ควำมนิ ย ม และถู ก น ำมำใช้ ใ นหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ
กำรให้ ค ำปรึ ก ษำจะเป็ น กำรพบกั น ระหว่ ำ งผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำ ๑ คน กั บ ผู้ ข อค ำปรึ ก ษำ ๑ คน โดยร่ ว มมื อกัน
กำรให้ ค ำปรึ ก ษำแบบนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมำยที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ข อรั บ ค ำปรึ ก ษำให้ ส ำมำรถเข้ ำ ใจตนเอง เข้ ำ ใจปั ญ หำ
และสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อให้สมำชิกในองค์กำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ให้สูงขึ้น ทำให้คนในองค์กำรได้ตระหนักถึงควำมรู้สึกเกี่ยวกับปฏิกิริยำและกำรแสดงออกของอำรมณ์ข องตน
และผู้ อื่ น เข้ ำ ใจควำมส ำคั ญ ของทั ศ นคติ ควำมเชื่ อ ค่ ำ นิ ย ม แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมต่ ำ ง ๆ ของบุ ค คล เข้ ำ ใจ
ควำมสำคัญของกำรเสริมแรงและกำรต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง คนสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยและกำรประพฤติปฏิบัติ
ของตนเองได้ เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือโดยมีกำรพบปะเป็น กำรส่วนตัว ระหว่ำงผู้ให้คำปรึกษำกับผู้รับบริกำร
ซึ่งจะเป็ น กำรช่ว ยให้ ผู้ รั บ บริ กำร ได้เข้ำใจตนเอง และสิ่ งแวดล้ อมได้ดีขึ้น สำมำรถวำงโครงกำรในอนำคตได้
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ฉพำะจะสำมำรถแก้ ปั ญ หำที่ ก ำลั ง เผชิ ญ อยู่ เ ท่ ำ นั้ น แต่ จะช่ ว ยให้ มี ทั ก ษะใน
กำรแก้ปัญหำอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง กระบวนกำรให้คำปรึกษำ อำจสรุปได้ ๕ ขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เริ่มต้น (opening) ด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพ ผู้ให้คำปรึกษำต้องทำให้ผู้รับคำปรึกษำ
เกิดควำมอบอุ่น สบำยใจ และไว้วำงใจใช้ภำษำง่ำยๆ เป็นกันเองโดยแนะนำตัวว่ำเป็นใคร มำจำกหน่วยงำนไหน
มีขั้น ตอนกำรทำงำนอย่ ำงไรและทำไมจึง ต้ องมำพูด คุย กัน และให้ ควำมมั่น ใจในกำรรัก ษำควำมลั บ ของเรื่ อ ง
ที่จะปรึกษำกัน (confidentiality)
ขั้ น ตอนที่ ๒ เข้ ำ ใจประเด็ น ปั ญ หำ (identification of problems) โดยกำรถำมถึ ง ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ
และทำกำรจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ ใช้ภำษำเข้ำใจง่ำย และพูดคุยติดตำมเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
สำคัญอย่ำงต่อเนื่อง และซักถำมลงในรำยละเอียด ขณะเดียวกัน มีกำรทบทวนปัญหำเป็นระยะเพื่อทำควำมเข้ำใจ
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สิ่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำให้ชัดเจนสำรวจปัญหำ ผู้ให้คำปรึกษำช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำได้สำรวจปัญหำและปัจจัย
ต่ำง ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหำด้วยตัวของเขำเอง
ขั้นตอนที่ ๓ เข้ำใจปัญหำ สำเหตุ ควำมต้องกำร ผู้ให้คำปรึกษำช่วยให้ผู้รับ คำปรึกษำเข้ำใจปัญหำ
สำเหตุ และควำมต้องกำรของตนเองให้ผู้รับคำปรึกษำได้เลือกปัญหำที่แท้จริงที่ต้องกำร ในกรณีผู้รับคำปรึกษำ
สั บ สน ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำอำจพู ด ชั ก จู ง เพื่ อ ดึ ง ให้ เ ข้ ำ สู่ ป ระเด็ น ที่ ส ำคั ญ โดยสร้ ำ งแรงจู ง ใจให้ เ ห็ น ควำมส ำคั ญ
และกำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน
ขั้ น ตอนที่ ๔ กำรแก้ ปั ญ หำ (problem solving) วำงแผน แก้ ปั ญ หำ ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำช่ ว ยให้ ผู้ รั บ
คำปรึกษำพิจำรณำวิธี แก้ปัญหำและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง โดย
๑. ให้ข้อมูลกำรช่วยเหลือ/ปฏิบัติ ที่เหมำะสม ถูกต้องและทำได้จริง
๒. เสนอทำงเลือกที่เหมำะสม กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำมีทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำมำกขึ้น
ตระหนักถึงผลที่จะตำมมำจำกกำรเลือกแต่ละทำง มองข้อดีข้อเสีย สำมำรถพิจำรณำเลือกวิธีแก้ปัญหำที่ดีขึ้น
และรับผิดชอบต่อตนเองได้ โดยผู้ให้คำปรึกษำใช้วิธีต่ำง ๆ เช่น ให้ควำมรู้ แนะแนวทำง ชักจูง กำรชมเชย เมื่อทำดี
กำรกระตุ้นให้แก้ไข ให้เขำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจด้วย
ขั้นตอนที่ ๕ กำรยุติกระบวนกำรให้คำปรึกษำ (closing) เมื่อผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมกระจ่ำงในปัญหำ
ของตนเองอย่ำงแท้จริงและสำมำรถหำวิธีแก้ปัญหำของตนเองได้จะทำกำรยุติกำรให้คำปรึกษำนั้นโดยกำรสรุป
ประเด็นที่ได้พูดคุยกัน ผู้ให้คำปรึกษำย้ำควำมเข้ำใจที่เกิดขึ้นระหว่ำง ที่ให้คำปรึกษำ และช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำ
มีแรงจูงใจและกำลังใจ ที่จะแก้ปัญหำและพัฒนำตนเอง เปิดโอกำสให้ซักถำมสิ่งที่ยังค้ำงคำใจ แสดงควำมชื่นชม
ควำมสำมำรถ
๒. การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling)
ผู้ให้บริกำรปรึกษำพึงรู้หลักกำรเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ทำควำมเข้ำใจ พฤติกรรมและในกำรช่วยปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ รั บ บริ ก ำร เช่ น ทฤษฎี ก ำรเรี ย นรู้ แ บบ พฤติ ก รรมนิ ย ม แบบกำรใช้ ค วำมคิ ด
ควำมเข้ำใจ และพัฒนำกำรของบุคคล มีควำมรู้ทำงจิตวิทยำ สำมำรถอธิบำยโดยสังเขป ดังนี้
๑) หลักพื้นฐำนของกำรให้คำปรึกษำกลุ่ม : สมำชิกกลุ่มทุกคนมีสิทธิในควำมรู้สึกของตน จะต้องรู้ ว่ำตน
ต้องกำรจะพัฒ นำอะไรเกี่ย วกั บ ตนเองด้ว ยตนเอง สมำชิกกลุ่ มแต่ ล ะคน ต้องมุ่งแก้ ปั ญหำให้ ต นเองไม่ ใ ช่ มุ่ ง
แก้ปัญหำให้คนอื่น เพรำะกำรที่สมำชิกเข้ำกลุ่มก็เพรำะต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ในทำงที่ดีขึ้นให้กับ ตนเอง
และในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม ควำมรู้สึกของสมำชิกกลุ่มที่มีต่อสถำนกำรณ์ เป็นจุดที่สำคัญยิ่งกว่ำ สถำนกำรณ์
เพรำะควำมรู้ สึ กที่เ กิด ขึ้น นั้ น อำจจะเป็นสิ่ งที่ทำให้ เกิ ดปัญหำได้ เป็นต้น ซึ่งหลั กกำรที่ส ำคัญอย่ ำงหนึ่ ง ของ
กระบวนกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มคือ “หลักกำรรักษำควำมลับ”
๒) ลำดับขั้นของกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มแบ่งออกเป็น
ขั้น ที่ ๑ ขั้น ก่อตั้งกลุ่ ม ในขั้นนี้ ส มำชิกที่เข้ำกลุ่ มยังไม่กล้ ำเปิดเผยตนเอง เพรำะยังไม่ไว้ว ำงใจ
ในกลุ่ม ผู้ให้คำปรึกษำจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรให้คำปรึกษำ และสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี ให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มและต้องให้เวลำแก่สมำชิกกลุ่มพอสมควรอย่ำรีบเร่ง
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ขั้ น ที่ ๒ ขั้ น กำรเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของสมำชิ ก เป็ น ขั้ น ตอนต่ อ จำกขั้ น แรกกลุ่ ม เริ่ ม
มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรขึ้นบ้ำง สมำชิกเริ่มรู้จักไว้วำงใจกันแต่ก็ยังมีควำมวิตกกังวล มีควำมตึงเครียด
อยู่บ้ำง ผู้ให้คำปรึกษำจะต้องพยำยำมชี้แจงให้สมำชิกกล้ำอภิปรำยปัญหำตัวเองอย่ำงเปิดเผย
ขั้นที่ ๓ ขั้นดำเนินกำร ขั้นนี้สัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มจะดีขึ้นมำก กล้ำเปิดเผยตนเอง
อภิปรำยปัญหำตำมควำมเป็นจริง ร่วมกันแก้ปัญหำของสมำชิก ทุกคนได้สำรวจตัวเอง เข้ำใจปัญหำและพร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ขั้นที่ ๔ ขั้นยุติกำรให้คำปรึกษำ เมื่อสมำชิกเข้ำใจปัญหำอย่ำงกระจ่ำงแจ้ ง รู้จักแก้และเลือกวิธี
ที่เหมำะสมกับตน นำไปปฏิบัติด้วยควำมพอใจ ไม่มีข้อข้องใจตกค้ำง ก็ให้ยุติกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มได้
๓) ขนำดของกลุ่ม ในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ ม ขนำดของกลุ่มที่ดีที่สุ ดจะอยู่ระหว่ำง ๔ - ๘ คน
เพรำะถ้ ำ กลุ่ ม มี ข นำดใหญ่ เ กิ น จ ำนวน ๘ คน กำรถ่ ำ ยโยงจะค่ อ ยๆ อ่ อ นลงจนกระทั่ ง สมำชิ ก แทบจะไม่ มี
ควำมหมำยและแทบจะไม่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น และกั น แต่ ถ้ ำ กลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ขนำดเล็ ก สมำชิ ก จะมี โ อกำส
สื่อควำมหมำยซึ่งกันและกันได้อย่ำงเต็มที่
๔) เวลำและจำนวนครั้งในกำรให้คำปรึกษำกลุ่ม ในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม ผู้ ให้คำปรึกษำควร
จัดให้มีกำรให้คำปรึกษำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง แต่ถ้ำมีเวลำอันจำกัด อำจจัดให้มีกำรให้คำปรึกษำ สัปดำห์ละ
๒ - ๓ ครั้ ง ได้ ส่ ว นจ ำนวนในกำรให้ ค ำปรึ ก ษำแบบกลุ่ ม ทั้ ง หมดควรประมำณ ๖ - ๑๐ ครั้ ง ส่ ว นเวลำที่ ใ ช้
ในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มจะเป็นเวลำนำนเท่ำ ใดนั้น จะแตกต่ำงกันไปตำมวัยผู้มำขอรับคำปรึกษำ ถ้ำเป็น
นักเรียนระดับประถมศึกษำ ควรใช้เวลำครั้งละ ๑ ชั่วโมง ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ควรใช้เวลำ ประมำณ ๑
- ๑ ๑/๒ ชั่ว โมง แต่ถ้ำเป็ น นั กศึกษำระดั บอุ ดมศึก ษำหรื อผู้ ใหญ่ควรใช้เวลำประมำณ ๑ ๑/๒ – ๒ ชั่ว โมง ทั้งนี้
หมำยควำมว่ ำ ในกำรให้ ค ำปรึ ก ษำแบบกลุ่ ม นั้ น เวลำที่ ใ ช้ ใ นกำรให้ ค ำปรึ ก ษำแต่ ล ะครั้ ง อย่ ำ งมำกที่ สุ ด
ไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมง
๕) ลักษณะของกลุ่มในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม ในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ ม
ควรเป็ น กลุ่ มแบบปิด (Closed Groups) หมำยถึง เป็นกลุ่ มที่ ประกอบด้วย สมำชิกที่เป็นคนเดิมตั้งแต่เริ่มต้น
กำรให้ คำปรึ กษำ จนกระทั่งถึงขั้น ยุ ติก ำรให้ ค ำปรึ กษำ ไม่ควรเป็นกลุ่ มแบบเปิด (Opened Groups) เพรำะ
กลุ่มลักษณะนี้จะมีกำรเข้ำออกของ สมำชิกกลุ่มอยู่ตลอดเวลำ คือสมำชิกเก่ำออกไปสมำชิกใหม่เข้ำมำ แทนที่
ทำให้กำรให้คำปรึกษำขำดควำมต่อเนื่อง
๖) สถำนที่และอุป กรณ์ในกำรให้ คำปรึกษำแบบกลุ่ม กำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มที่มีประสิทธิภ ำพ
อำจจัดได้โดยใช้สถำนที่และอุปกรณ์ น้อยที่สุดเพียงให้มีที่กว้ำงพอสำหรับเก้ำอี้ ๙ ตัว จัดเป็นวงกลมในห้อง ซึ่งผู้มำ
ขอรั บ คำปรึ กษำสำมำรถพูดได้อย่ ำงอิส ระ โดยไม่มีใครนอกห้ องได้ยิน ห้องที่ใช้ในกำรให้ คำปรึกษำแบบกลุ่ม
ที่ดึงดูดควำมสนใจของสมำชิก ควรเป็นห้องที่มีขนำดกว้ำงพอสมควร จะช่วยให้ผู้มำขอรับคำปรึกษำแสดงบทบำท
หรือสำธิตพฤติกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงสะดวก นอกจำกนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรบันทึกภำพและเสียงจัดว่ำเป็นเครื่องมือ
สำคัญในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม เพรำะกำรบันทึกภำพและเสียงทำให้ผู้ให้คำปรึกษำสำมำรถนำเหตุกำรณ์
มำทบทวนพิจำรณำถึงสิ่ง ที่ได้เกิดขึ้น ในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่มช่วยให้สำมำรถวิจำรณ์บทบำทที่แสดง ออก
และที่เล่นบทบำท สมมุติของสมำชิก ทั้งยังช่วยให้ผู้มำขอรับคำปรึกษำได้รู้จักพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลดีของตน และ
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รู้จักควำม ต้องกำรที่ไม่ได้กล่ำวออก มำทำงวำจำ และช่วยให้สมำชิกกลุ่ม ได้ประเมินอิทธิพลของกันและกันในด้ำน
ที่ก่อ ให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงภำยในกลุ่ม
๗) พฤติกรรมของผู้ให้คำปรึกษำในกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม จะมีลักษณะของกำรสร้ำงควำมพร้อม
ในกำรรับคำปรึ กษำแบบกลุ่ม แก่ผู้มำขอรับคำปรึกษำ ผู้ให้คำปรึกษำควรได้ปฏิบัติเช่น ผู้ให้คำปรึกษำ ชี้แจง
ให้ผู้มำขอรับ คำปรึก ษำได้รู้ถึงสิ่ง ที่ผู้ให้คำปรึกษำ ต้องกำรได้รับจำกผู้มำขอรั บ คำปรึก ษำ เช่น ควำมร่ว มมือ
ในกำรเข้ำ กลุ่ม กำรเปิดเผยตนเอง กำรแสดงควำมคิดเห็น รู้วิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรรักษำ สัมพันธภำพ
สำมำรถอธิบำยปัญหำอย่ำงถูกต้อง รู้วิธีกำรกำรให้ข้อมูล และ สำมำรถยุติช่วงเวลำให้คำปรึกษำ ได้อย่ำงเป็นระบบ
(ที่มำ : พระครูภำวนำวีรำนุ สิฐ (ปญฺญำวุฑฺโฒ) พระครูพิพิธปริยัติกิจ (พุทฺธธมฺโม) และสมโภชศรีวิจิตรวรกุล, คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย)
๘. กระบวนการให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑. สร้ำงสัมพันธภำพ
๒. ตกลงบริกำร ประเมินระดับแรงจูงใจ
๓. รวบรวมข้อมูล สำรวจปัญหำ (ค้นหำและสนับสนุนแรงจูงใจ)
๔. ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะแบบมีทำงเลือก/ชวนแก้ปัญหำ
๕. สรุปและวำงแผน ให้กำลังใจ เปิดโอกำสให้มำปรึกษำได้อีก
๙. ทักษะการให้คาปรึกษา
ทักษะกำรให้คำปรึกษำ คือ ควำมสำมำรถหรือควำมชำนำญในกำรสื่อสำร ทั้งกำรใช้ภำษำท่ำทำงและภำษำพูด
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้คำปรึกษำในกำรช่วยเหลือบุคคลที่มีควำมทุกข์หรือผู้รับคำปรึกษำให้
๑) มีควำมไว้วำงใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้คำปรึกษำและกำรปรึกษำ
๒) เข้ำใจปัญหำ สำเหตุของปัญหำและควำมต้องกำรของตัวเอง
๓) แสวงหำและแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนกำรคิด กำรรู้สึกและกำรปฏิบัติตนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
นักจิตวิทยำด้ำนกำรปรึกษำนำเสนอทักษะกำรให้คำปรึกษำที่แตกต่ำงกันออกไป แต่โดยรวมแล้วทักษะ
กำรให้คำปรึกษำที่เป็นทักษะพื้นฐำนเบื้องต้นในกำรสื่อสำรจะประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้
๑. ทักษะกำรใส่ใจ คือ กำรใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้คำปรึกษำที่แสดงออกด้วยภำษำพูดหรือภำษำ
ท่ำทำง ซึ่งบอกถึงควำมกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษำ โดยกำรแสดงควำมสนใจ กำรเห็นควำมสำคัญ
และกำรให้เกียรติ เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่ำงเหิน วัตถุประสงค์ของทักษะกำรใส่ใจ คือ
(๑) แสดงควำมสนใจ เห็นควำมสำคัญ และให้เกียรติผู้รับคำปรึกษำ
(๒) เป็นกำรแสดงควำมกระตือรือร้นที่จะให้ควำมช่วยเหลือ
(๓) เพื่อช่วยเพิ่มพูนควำมอบอุ่นใจให้ผู้รับคำปรึกษำ
กำรใส่ใจแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) กำรใส่ใจโดยกำรแสดงออกด้วยภำษำพูด เป็นกำรพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับคำปรึกษำ
ได้พูดให้ฟังในขณะนั้น แสดงกำรรับรู้และเข้ำใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับคำปรึกษำ
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๒) กำรใส่ ใจโดยกำรแสดงออกด้ว ยภำษำท่ำ ทำง เป็นกำรแสดงพฤติกรรมต่ ำง ๆ ที่ไม่ใช่ค ำพู ด
แต่มีควำมหมำยซึ่งสื่ อถึงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับควำมคิดและควำมรู้สึ กของผู้รับคำปรึกษำ ภำษำท่ำทำง
มีควำมหมำยและน้ำหนักมำกกว่ำภำษำพูด ภำษำท่ำทำงที่ผู้ให้คำปรึกษำควรแสดงออกขณะให้คำปรึกษำ ประกอบด้วย
๒.๑ กำรประสำนสำยตำกับผู้รับคำปรึกษำ เป็นกำรแสดงควำมสนใจในสิ่งที่ ผู้มำขอรับคำปรึกษำ
กำลังพูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมำกเกินไปเพรำะจะทำให้ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกอึดอัดได้
๒.๒ กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ ท่ำทำง กำรเคลื่อนไหวและระยะห่ำง ได้แก่
• กำรแสดงออกทำงสีหน้ำที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องรำวของผู้รับคำปรึกษำ
• กำรวำงตัวที่โน้มตัวเข้ำหำผู้รับคำปรึกษำ เป็นกำรแสดงควำมตั้งใจและใส่ใจ
• กำรแสดงออกทำงสีหน้ำและท่ำทำงควรมีควำมสอดคล้อง
• กำรนั่งหรือยืนให้มีระยะห่ำงระหว่ำงผู้ให้และผู้รับคำปรึกษำที่พอเหมำะ คือ ประมำณ ๓ – ๕ ฟุต
๒.๓ น้ ำเสี ย งกำรพูด จั งหวะกำรพูด ควำมดังหรือเบำของเสี ยง ระดับเสี ยง ควำมมีชีวิตชีวำ
ของน้ำเสียง กำรเน้นคำต้องมีควำมสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำได้พูดออกมำแล้ว
นอกจำกทั้ง ๓ ข้อที่ได้กล่ำวมำแล้ว ผู้ให้คำปรึกษำควรแต่งกำยสุภำพเหมำะสมกับโอกำส และ
ควรมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในขณะที่ผู้ให้คำปรึกษำกำลังฟังผู้รับคำปรึกษำอยู่นั้น ควรประสำนสำยตำกับผู้รับคำปรึกษำ
ในลักษณะที่เป็นธรรมชำติ หรือพยักหน้ำเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
(๒) ผู้ให้คำปรึกษำพูดตอบรับภำยหลังจำกที่ผู้รับคำปรึกษำพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” หรือพูด
ซ้ำประโยคที่ผู้รับคำปรึกษำกล่ำวไว้
(๓) ใช้ ค ำพู ด ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ค ำพู ด ของผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำ โดยไม่ มี ก ำรขั ด จั ง หวะ จะช่ ว ยให้ ผู้ รับ
คำปรึกษำได้สำรวจเรื่องรำวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ำผู้ให้คำปรึกษำกำลังฟังเขำอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
(๔) ลักษณะท่ำทำงของผู้ให้คำปรึกษำจะต้องมีท่ำทีผ่อนคลำย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด เพรำะจะ
ทำให้ผู้รับคำปรึกษำตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้ำงหน้ำพอสมควร เว้นระยะห่ำงประมำณ ๓ ฟุต ลักษณะ
ท่ำทีและกำรนั่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญประกำรหนึ่งที่จะแสดงถึงควำมสนใจ เอำใจใส่ต่อผู้รับคำปรึกษำ
ประโยชน์ ข องทั ก ษะกำรใส่ ใ จ จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำลดควำมประหม่ ำ ควำมวิ ต กกั ง วล
มีควำมรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ มั่นใจในกำรเริ่มเล่ำประเด็นปัญหำของตนเอง
๒. ทักษะกำรนำ เป็นกำรที่ผู้ให้คำปรึกษำพูดนำผู้รับคำปรึกษำไปในทิศทำงที่ผู้ให้ คำปรึกษำคิดว่ำจะทำให้
ผู้รับคำปรึกษำได้ประโยชน์สูงสุดในกำรมำขอรับคำปรึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรนำ เพื่อ
(๑) กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำกล้ำที่จะพูดคุยมำกขึ้น
(๒) เปิดประเด็นปัญหำของผู้รับคำปรึกษำ
(๓) ให้ผู้รับคำปรึกษำเลือกประเด็นปัญหำที่ต้องกำรปรึกษำ
(๔) กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำสำรวจปัญหำและนำเสนอควำมรู้สึกของตัวเองมำกขึ้น
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ทักษะกำรนำมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กำหนดวัตถุประสงค์ของกำรนำให้ชัดเจน ว่ำต้องกำรนำโดยให้อิสระแก่ผู้รับคำปรึกษำในกำรพูด
ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งตำมที่เขำต้องกำร หรือต้องกำรนำในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพำะเจำะจง
(๒) ใช้ประโยคบอกเล่ำเพื่อเป็นกำรนำให้ผู้รับคำปรึกษำพูด
(๓) ใช้กำรถำมเพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำแสดงควำมรู้สึกหรือควำมคิดเห็นหรือรำยละเอียดเพิ่มเติม
๓. ทักษะกำรถำม กำรถำมเป็นกำรให้ผู้รับคำปรึกษำได้เล่ำเรื่องรำวที่ต้องกำรปรึกษำ รวมทั้งควำมรู้สึกนึก
คิดตลอดจนควำมเชื่อของผู้รับคำปรึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรถำม คือ
(๑) เพื่อให้โอกำสผู้รับคำปรึกษำได้บอกถึงควำมรู้สึกและเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่ต้องกำรจะปรึกษำ
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำได้สำรวจและคิดคำนึงเรื่องรำวของตัวเองเพื่อเข้ำใจตัวเองมำกขึ้น
(๓) เพื่อให้ได้ข้อมูล แนวทำงแก้ไขปัญหำและแผนกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว
ทักษะกำรถำมมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กำหนดวัตถุประสงค์ของกำรถำมว่ำต้องกำรข้อมูลแบบใดจำกผู้รับคำปรึกษำแล้วกำรตั้งคำถำม
ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือกำรถำมเปิดและกำรถำมปิด
กำรถำมเปิด เมื่อต้องกำรให้ผู้รับคำปรึกษำได้พูดเล่ำควำมรู้สึกหรือเรื่องรำวของเขำอย่ำงอิสระ
มักจะลงท้ำยประโยคด้วย “อะไร อย่ำงไร”
กำรถำมเปิด เมื่อต้องกำรคำตอบสั้นและเฉพำะเจำะจงมักจะลงท้ำยประโยคด้วย “ ไหม เหรอ
หรือไม่ หรือยัง รึเปล่ำ ”
โดยทั่วไปแล้วผู้ให้คำปรึก ษำควรใช้คำถำมแบบเปิด เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้รับคำปรึกษำได้ต อบ
ตำมที่ต้องกำรอย่ำงเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำไม่รู้สึกว่ำถูกซักถำมมำกเกินไป จำกกำรถำมแบบปิด เพรำะ
ได้ข้อมูลน้อย ผู้ให้คำปรึกษำต้องถำมบ่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องกำร
(๒) สังเกตและฟังอย่ำงตั้งใจ หลังจำกนั้นสรุป/ทวนซ้ำประเด็นที่ต้องกำรรำยละเอียดก่อนแล้วจึงตั้งคำถำม
(๓) เมื่อถำมแล้วให้ฟังคำตอบของผู้รับคำปรึกษำอย่ำงใส่ใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้รับคำปรึกษำไว้
(๔) ไม่ควรถำมบ่อยเกินไป เพรำะอำจทำให้ผู้รับคำปรึกษำรำคำญ และต่อต้ำนกำรให้คำปรึกษำได้
(๕) หลีกเลี่ยงกำรถำมด้วยคำถำม “ทำไม” เพรำะคำถำมที่เริ่มด้วย “ทำไม” จะทำให้ผู้รับคำปรึกษำ
รู้สึกว่ำตนเองผิด และคิดหำคำตอบที่เป็นกำรแก้ตัว และคำถำม “ทำไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำได้เล่ำระบำย
ควำมรู้สึกทุกข์/ไม่สบำยใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกำรให้คำปรึกษำคือ กำรให้โอกำสในกำรเล่ำระบำย “คุณ
๔. ทักษะกำรเงียบ กำรเงียบเป็นช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรปรึกษำที่ไม่มีกำรสื่อสำรด้วยวำจำระหว่ำงผู้ให้
คำกับผู้รับคำปรึกษำ แต่ยังคงมีกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์และควำมรู้สึก วัตถุประสงค์ของกำรเงียบ คือ
(๑) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำได้คิดทบทวนเรื่องรำวของตัวเอง และทำควำมเข้ำใจในสิ่งที่เขำพูดหรือรู้สึก
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำได้หยุดพักหลังจำกแสดงอำรมณ์โกรธ เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้
(๓) เพื่อแสดงควำมใส่ใจและร่วมรับรู้ เข้ำใจในอำรมณ์และควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ทักษะกำรเงียบมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่อผู้รับคำปรึกษำนิ่งเงียบ ผู้ให้คำปรึกษำประเมินผู้รับคำปรึกษำ ว่ำเงียบเพรำะสำเหตุใด เช่น
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•
•
•
•

รู้สึกเศร้ำ สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้
เหนื่อยล้ำจำกกำรร้องไห้ หรือเล่ำระบำยควำมรู้สึกที่รุนแรง
คิดทบทวนเรื่องรำวของตัวเอง
จบประเด็นหรือเรื่องรำวนั้น ๆแล้วหรือกำลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป
ซึ่งเหตุผลดังกล่ำวเป็นกำรเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรให้คำปรึกษำ ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษำ
ไม่ควรรบกวนควำมเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับคำปรึกษำพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอำจใช้เวลำในกำรรอคอย
๕ - ๑๐ วินำที หำกผู้รับคำปรึกษำเงียบนำนพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อผู้ให้คำปรึกษำอำจดำเนินกำรดังนี้
๑) พูดให้กำลังใจ หรือแสดงควำมเข้ำใจ เห็นใจ
๒) สะท้อนเนื้อหำและควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำเกี่ยวกับสิ่งที่พูดถึงก่อนที่จะมีกำรเงียบ
๓) ถำมถึงควำมหมำยของกำรเงียบโดยสรุปเนื้อหำที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับคำปรึกษำจะเงียบไป
๔) ถำมถึงควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหำที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับ
คำปรึกษำจะเงียบไป
๕) หำกผู้ให้คำปรึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรที่ผู้รับคำปรึกษำเงียบไปนำนนั้นอำจมีสำเหตุมำจำก
- ต่อต้ำนกำรมำพบผู้ให้คำปรึกษำ เพรำะถูกบังคับให้มำ ผู้ให้คำปรึกษำควรแสดงควำม
เข้ำใจ เห็นใจ และพูดถึงควำมตั้งใจ ควำมใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ รวมทั้งหลักกำร วิธีกำรและประโยชน์
ของกำรให้คำปรึกษำ เพื่อช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่เขำจะได้รับจำกกำรรับ
- ประหม่ำ หรือหวำดกลัวต่อกำรถูกเรียกพบ ผู้ให้คำปรึกษำควรชวนพูดคุยเรื่องทั่วไป
และแสดงท่ำทำงที่อบอุ่นเป็นมิตร เพื่อสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกผ่อนคลำย ”
(๒) ไม่ ค วรพู ด เพื่ อ ลดควำมรู้ สึ ก อึ ด อั ด ของผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำที่ ท นให้ มี ก ำรเงี ย บเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ ำ ง
กำรสนทนำไม่ได้ ให้อดทนต่อควำมเงียบและใช้กำรเงียบให้เป็นประโยชน์ในกำรให้คำปรึกษำ เพรำะกำรฟังผู้รับ
คำปรึกษำอย่ำงสงบ หรือนั่งอยู่กับเขำเงียบ ๆ เมื่อผู้รับคำปรึกษำมีสภำพอำรมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธ เสียใจ ร้องไห้
เป็นโอกำสให้เขำได้แสดงอำรมณ์อย่ำงเต็มที่โดยไม่รบกวนและยังเป็นกำรแสดงว่ำผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจควำมรู้สึก
ของเขำ จะเป็นผลดีกับกำรให้คำปรึกษำมำกกว่ำกำรปลอบโยน หรือซักถำมควำมรู้สึกในขณะนั้น
๕. ทักษะกำรสะท้อนกลับ กำรสะท้อนกลับ เป็นกำรบอกควำมเข้ำใจของผู้ให้คำปรึกษำที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับ
คำปรึกษำรู้สึก รับรู้หรือสนใจที่เป็นปัจจุบันขณะให้คำปรึกษำ กำรสะท้อนกลับจะรวมควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำ
และเนื้อหำที่ผู้รับคำปรึกษำพูดถึง หรือสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษำสังเกตเห็นจำกกริยำท่ ำทำงของผู้รับคำปรึกษำ และ
เนื้อหำที่ผู้รับคำปรึกษำให้ควำมสำคัญ โดยใช้คำพูดของผู้ให้คำปรึกษำและที่ชัดเจนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น วัตถุประสงค์
ของกำรสะท้อนกลับ คือ
(๑) เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำแสดงควำมรู้สึกและเปิดเผยเรื่องรำวของตนเองให้มำกขึ้นหรือชัดเจนขึ้น
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจปัญหำ สำเหตุและผลกระทบ ตลอดจนเข้ำใจ ควำมรู้สึกของตัวเองมำกขึ้น
(๓) เพื่อแสดงควำมสนใจและเข้ำใจควำมรู้สึกและเรื่องรำวของผู้รับคำปรึกษำ
ทักษะกำรสะท้อนกลับ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) พยำยำมสังเกตพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษำขณะให้คำปรึกษำ เช่น ลักษณะคำพูด น้ำเสียง สีหน้ำ
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(๒) หำคำที่ตรงกับควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำมำกที่สุด โดยใช้ภำษำที่เข้ำใจได้ง่ำย
(๓) จับประเด็นสำคัญของสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำพูด
(๔) รวมควำมรู้สึกและเนื้ อหำที่ผู้ รับคำปรึกษำแสดงหรือพูดถึงเข้ำด้วยกัน แล้วใช้คำพูดที่ชัดเจน
เข้ำใจได้ง่ำย โดยพูดทันทีเพื่อสะท้อนสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกหรือรับรู้ โดยอำจพูดควำมรู้สึกก่อนแล้วตำมด้วย
เนื้อหำหรือเริ่มด้วยเนื้อหำก่อนแล้วตำมด้วยควำมรู้สึก ในกำรสะท้อนควำมรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่ำ“รู้สึก” บ่อย
๖. กำรซ้ำควำม/กำรทวนควำม กำรซ้ำควำม/กำรทวนควำม เป็นกำรที่ผู้ให้คำปรึกษำพูดซ้ำในเรื่องที่ผู้รับ
คำปรึกษำบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคงสำระสำคัญของเนื้อหำ หรือควำมรู้สึกไว้ตำมเดิม แต่ใช้คำพูดน้อยลง
กำรทวนควำม หมำยถึง กำรที่ผู้ให้คำปรึกษำทวนซ้ำในสำระสำคัญที่ผู้รับคำปรึกษำได้พูดไปแล้ว
แต่ไม่ได้หมำยถึงกำรทวนซ้ำตลอดเวลำเหมือนนกแก้วนกขุนทอง จุดมุ่งหมำยของกำรทวนควำม คือ
• สื่อให้ผู้รับคำปรึกษำรู้ว่ำผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจในเนื้อหำที่เขำพูดได้ถูกต้อง
• กำรเน้นข้อควำมที่ควรเน้น
วัตถุประสงค์ของกำรทวนควำม คือ
(๑) เพื่อแสดงถึงควำมใส่ใจ ควำมเข้ำใจของผู้ให้คำปรึกษำที่มีต่อผู้รับคำปรึกษำ
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำเปิดเผยตัวเองมำกขึ้น
(๓) เพื่อย้ำให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจำกกำรฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง
(๔) ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขำต้องกำรพูด
(๕) เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับคำปรึกษำในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำกำลังพูดถึง
กำรทวนควำม มีแนวทำงปฏิบัติโดย ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำพูดแล้วพิจำรณำว่ำคำพูดใดของผู้รับ
คำปรึกษำที่น่ำจะเป็นประเด็นสำคัญ ที่ควรเน้น/ย้ำเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำได้เล่ำอย่ำงต่อเนื่องหรือ
ให้รำยละเอียดเพิ่มเติม ให้พูดข้อควำม/ประโยค/คำพูดนั้นซ้ำ โดยอำจจะพูดซ้ำควำม/ทวนควำมตำมแนวทำงปฏิบัติดังนี้
(๑) ซ้ำ/ทวนควำมนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพำะสรรพนำม
(๒) ซ้ำ/ทวนควำมเฉพำะประเด็นสำคัญ
(๓) หลีกเลี่ยงกำรซ้ำควำม/ทวนควำมบ่อย ๆ เพรำะจะทำให้ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกอึดอัด หรือเหมือน
ถูกล้อเลียนและไม่แน่ใจในควำมสำมำรถของผู้ให้คำปรึกษำ
(๔) ซ้ำควำม/ทวนควำมโดยไม่เพิ่มเติมควำมคิดเห็นของผู้ให้คำปรึกษำลงไป
(๕) เมื่อซ้ำควำม/ทวนควำมแล้ว ให้สังเกตกำรตอบสนองของผู้รับคำปรึกษำ ถ้ำผู้ให้คำปรึกษำ
ซ้ำควำม/ทวนควำมได้ถูกต้อง ผู้รับคำปรึกษำจะพยักหน้ำ ตอบรับและพูดหรือขยำยควำมต่อ ในกรณีที่ผู้รับ
คำปรึกษำไม่มีปฏิกิริยำตอบสนอง ผู้ให้คำปรึกษำอำจใช้ทักษะกำรถำมเปิดร่วมด้วย
๗. ทักษะกำรให้กำลังใจ กำรให้กำลังใจ เป็นกำรแสดงควำมสนใจ เข้ำใจในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษำพูดและ
สนับสนุนให้เขำพูดต่อไป โดยใช้คำพูดหรือท่ำทำง วัตถุประสงค์ของกำรให้กำลังใจ เพื่อ
(๑) กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำกระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง ตระหนักในควำมสำมำรถและคุณค่ำในตัวเอง
(๒) กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำกล้ำที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือทำมำก่อน
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กำรให้ กำลั งใจ มี แนวทำงปฏิบัติ คือเมื่อผู้ รับคำปรึกษำเสนอควำมคิด หรือแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ที่ถูกต้องเหมำะสม หรือผู้รับคำปรึกษำมีควำมพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนำตนเองแต่ยังลังเลใจ ผู้ให้คำปรึกษำ
ก็อำจใช้กำรให้กำลังใจ โดยใช้แนวทำงต่อไปนี้
๑) มองหน้ำ สบตำ ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น
๒) ทวนซ้ำคำสำคัญๆ ที่ผู้รับคำปรึกษำพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้ำ สบตำผู้รับคำปรึกษำ
๓) ใช้คำพูดกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมมั่นใจ มีควำมหวังและกำลังใจที่จะคิดหรือทำ
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมและเป็นจริงได้
๔) หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมหวังและกำรปลอบใจที่ไม่อำจเป็นจริงได้ หรือใช้กำรให้กำลังใจ
เพื่อกลบเกลื่อนควำมรู้สึกท้อแท้ของผู้รับคำปรึกษำ
๘. ทักษะกำรสรุปควำม กำรสรุปควำม เป็นกำรรวบรวมใจควำมสำคัญทั้งหมดของควำมคิด อำรมณ์
ควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงให้คำปรึกษำหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้คำพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจควำม
สำคัญทั้งหมด วัตถุประสงค์ของกำรสรุปควำม คือ
(๑) เพื่อย้ำประเด็นสำคัญให้มีควำมชัดเจนในกรณีที่มีกำรพูดคุยกันหลำยประเด็น
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำวและควำมรู้สึกของตัวเอง
(๓) เพื่อให้กำรให้คำปรึกษำแต่ละครั้งมีควำมต่อเนื่องกัน
(๔) เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำและผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำวที่กำลังสนทนำได้อย่ำงถูกต้องตรงกัน
และได้ใจควำมที่ชัดเจน
ทักษะกำรสรุปควำม มีแนวทำงปฏิบัติ คือ ผู้ให้คำปรึกษำพยำยำมจับประเด็นสำคัญทั้งเนื้อหำที่ผู้รับ
คำปรึกษำพูดและควำมรู้สึกที่ผู้รับคำปรึกษำแสดงแล้วใช้คำพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจควำมครบ โดยอำจใช้แนวทำงต่อไปนี้
(๑) ผู้รับคำปรึกษำพูดถึงประเด็นปัญหำต่ำง ๆ หลำยประเด็น ผู้ให้คำปรึก ษำอำจสรุปแต่ละประเด็น
ก่อนที่ผู้รับคำปรึกษำจะเริ่มประเด็นต่อไป
(๒) ก่อนจบและเริ่มกำรให้คำปรึกษำในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีกำรปรึกษำหลำยครั้ง
(๓) ครั้งสุดท้ำยก่อนยุติกำรให้คำปรึกษำ
(๔) ขอให้ผู้รับคำปรึกษำเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้คำปรึกษำช่วยเสริมส่วนสำคัญที่มิได้กล่ำวถึง หรือขำดหำยไป
๙. ทักษะกำรให้ข้อมูลและคำแนะนำ การให้ข้อมูล เป็นกำรสื่อสำรทำงวำจำเกี่ยวกับข้อมูลหรือรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รับคำปรึกษำและ การให้คาแนะนาเป็นกำรชี้แนะแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับ
คำปรึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรให้ข้อมูลและคำแนะนำ คือ
(๑) เพื่อให้ควำมรู้ ข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รับคำปรึกษำ
(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจปัญหำของตนเอง
(๓) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
(๔) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำมีทำงเลือกและแนวทำงปฏิบัติที่เขำอำจจะนึกไม่ถึง
ทักษะกำรให้ข้อมูลและคำแนะนำ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

๗๐

(๑) การให้ข้อมูล
- ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภำษำง่ำยๆ
- ผู้ ให้ คำปรึ กษำควรตรวจสอบควำมรู้และควำมต้องกำรเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ข้อมูลจำกผู้รับ
คำปรึกษำก่อนให้ข้อมูลเพื่อประหยัดเวลำและเป็นกำรให้ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- หลั งจำกให้ ข้อมูลแล้ วผู้ให้ คำปรึกษำควรตรวจสอบว่ำข้อมูลที่ให้นั้น ผู้รับคำปรึกษำ เข้ำใจ
ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับคำปรึกษำทวนซ้ำ
(๒) การให้คาแนะนา
- ให้คำแนะนำเมื่อพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วว่ำเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้รับคำปรึกษำ
ควรจะให้โอกำสผู้รับคำปรึกษำพิจำรณำว่ำวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจ เหมำะสมและสำมำรถนำไปปฏิบัติจริงได้
- หลังจำกให้คำแนะนำแล้วผู้ให้คำปรึกษำควรจะให้โอกำสผู้รับคำปรึกษำ พิจำรณำว่ำคำแนะนำ
เป็นที่พอใจ เหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หรืออำจถำมควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึ ก ที่มี ต่อ
คำแนะนำนั้นว่ำมีควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึกอย่ำงไร
*** ข้อควรระวัง กำรให้คำแนะนำมีข้อเสีย เช่น หำกผู้รับคำปรึกษำไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมีทัศนคติ
ทำงลบต่อกำรให้คำปรึกษำและผู้ให้คำปรึกษำ หรือถ้ำผู้รับคำปรึกษำได้รับคำแนะนำแล้วนำไปปฏิบัติและไม่ได้ผล
ก็จะโทษผู้ให้คำปรึกษำ หำกได้รับผลดีผู้รับคำปรึกษำก็จะมำใหม่อีก เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ สึกผูกพันและพึ่งพิง
นอกจำกนี้กำรให้คำแนะนำมีโอกำสที่จะเกิดควำมเข้ำใจไม่ตรงกันได้ แม้ผู้ให้คำปรึกษำจะเป็นผู้มีบทบำทมำก
ในกำรแนะนำ ผู้ให้คำปรึกษำต้องตระหนักไว้เสมอว่ำในที่สุดแล้วผู้รับคำปรึกษำจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง
๑๐. ทักษะกำรชี้ผลที่ตำมมำ กำรชี้ผลที่ตำมมำ เป็นกำรชี้ให้ผู้รับคำปรึกษำได้เห็นผลที่อำจตำมมำจำก
กำรคิด กำรตัดสินใจ กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติของเขำเองทั้งในทำงลบและทำงบวก ผลที่ตำมมำนี้อำจเป็นได้ทั้ง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขำหรือเหตุกำรณ์ภำยนอก ซึ่งทำให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหำคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง เช่น
๑) ด้ำนอำรมณ์ควำมรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่มั่นใจ ฯลฯ
๒) ด้ำนร่ำงกำย เช่น ใจเต้น ปวดศีรษะ ท้องผูก เจ็บป่วย ฯลฯ
๓) ด้ำนพฤติกรรม กำรปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ทำ
๔) ด้ำนควำมคิด ทัศนคติ ควำมเชื่อ
๕) ด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น เวลำ เหตุกำรณ์ สถำนที่ เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ
๖) ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ทำให้มีปัญหำกับเพื่อน ญำติ เพื่อนร่วมงำน
กำรชี้ผลที่ตำมมำอำจทำได้ ๒ ทำง คือ
- กำรชี้ ผ ลที่ ต ำมมำในทำงบวก เป็ น กำรชี้ ใ ห้ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำ เห็ น ข้ อ ดี แ ละประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ
เป็นกำรสนับสนุนให้ผู้รับคำปรึกษำกล้ำตัดสินใจหรือปฏิบัติตำมแผนที่ได้วำงไว้
- กำรชีผ้ ลที่ตำมมำในทำงลบ เป็นกำรบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อำจจะตำมมำจำกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติ
วัตถุประสงค์กำรชี้ผลที่ตำมมำ คือ
(๑) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำรับรู้ถึงผลดีและผลเสียของกำรคิด กำรตัดสินใจ กำรวำงแผนและกำร
ปฏิบัติของเขำเองทั้งในทำงลบและทำงบวก
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(๒) เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษำตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ทักษะกำรชี้ผลที่ตำมมำ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทวนซ้ำหรือสะท้อนควำมรู้สึกเพื่อให้แน่ใจว่ำผู้รับคำปรึกษำได้เข้ำใจเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง
(๒) ให้ผู้รับคำปรึกษำนึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตำมมำจำกกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติของตนเอง
(๓) ผู้ให้คำปรึกษำชี้ผลที่ตำมมำจำกกำรรับรู้ของตนเอง
(๔) สรุปผลดีและผลเสียของกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติ
แผนภูมิกำรให้คำปรึกษำ (ครั้งที่ ๑)
กำรต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร

- Co กับ Cl ไม่รู้จัก / คุ้นเคยกัน
- Co แนะนำตัวเอง
- ให้ Cl แนะนำตัวเอง

- Co กับ Cl รู้จัก / คุ้นเคยกันแล้ว

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นำที
- นำเข้ำสูป่ ระเด็นกำรปรึกษำทำ
- ควำมเข้ำใจเรื่องกำรให้คำปรึกษำ

Cl ลังเลที่จะขอรับคำปรึกษำ
- ย้ำเรื่องกำรรักษำควำมลับ
- ชี้แจงประโยชน์ของกำรรับคำปรึกษำ

-

Cl ปฏิเสธกำรรับคำปรึกษำ
- แสดงควำมหวังดี และเต็มใจช่วย
- ชี้แจงประโยชน์ของกำรรับคำปรึกษำ
- ยุตกิ ำรให้คำปรึกษำ / ส่งต่อ
สำรวจและทำควำมเข้ำใจปัญหำ
หำผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำ
ค้นหำควำมต้องกำรของ Cl
กำหนดเป้ำหมำยที่เป็นจริงได้
ฯลฯ

สรุปและยุติกำรให้คำปรึกษำครั้งที่ ๑

หมำยเหตุ Co = ผู้ให้คำปรึกษำ
Cl = ผู้รับคำปรึกษำ

๗๒

แผนภูมิกำรให้คำปรึกษำ (ครั้งที่ ๒ – ก่อนสุดท้ำย)
แผนภูมิกำรให้คำปรึกษำครั้งที่ ๒ – ก่อนสุดท้ำย
กำรต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร
ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นำที
สรุปเรื่องที่พูดคุยในครั้งที่ผ่ำนมำ

ติดตำมงำนที่มอบหมำยให้ (ถ้ำมี)

พิจำรณำเป้ำหมำยกำรให้คำปรึกษำร่วมกันอีกครั้ง
กระตุ้นให้ Cl คิดแนวทำง/วิธีกำรแก้ไขปัญหำเพื่อไปสู่เป้ำหมำย
สรุปแนวทำง/วิธีกำรแก้ไขปัญหำแต่ละแนวทำง/วิธกี ำรให้ชัดเจน
กระตุ้นให้ Cl คิดข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแนวทำง / วิธีกำร
ให้ Cl ตัดสินใจเลือกแนวทำงเอง

ร่วมกันวำงแผนเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย
-

ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติ
ระยะเวลำทีจ่ ะใช้ในกำรปฏิบัติ
วิธีประเมินผลกำรปฏิบัติ
แนวทำงป้องกัน/แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมแผน
สนับสนุนให้ทำข้อตกลงร่วมกับ Co ว่ำจะปฏิบัติตำมแผน
ให้กำลังใจและควำมมั่นใจแก่ Cl ว่ำจะสำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผน
ติดตำมผล

หมำยเหตุ Co = ผู้ให้คำปรึกษำ
Cl = ผู้รับคำปรึกษำ

๗๓

แผนภูมิกำรให้คำปรึกษำครั้งสุดท้ำย
(ก่อนยุติกำรให้คำปรึกษำแต่ละครัง้ สรุปและให้กำลังใจว่ำ Cl จะบรรลุตำมเป้ำหมำยได้)
กำรต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร
ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นำที
สรุปกำรให้คำปรึกษำทั้งหมดและกำรติดตำมผล

หมำยเหตุ Co = ผู้ให้คำปรึกษำ
ผู้รับคำปรึกษำ

ให้ Cl สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขำจำกกำรรับคำปรึกษำ
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม
- ควำมรู้สึก/กำรรับรู้

Cl มีพฤติกรรม/กำรรับรู้ดีขึ้นแล้ว
ให้กำลังใจและควำมมั่นใจว่ำ Cl สำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ
ได้ด้วยตัวเองแล้ว

Cl ไม่มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น
แสดงควำมเต็มใจที่จะช่วยเหลือในประเด็น
ปัญหำอื่นๆ ถ้ำ Cl ต้องกำร

ยุติกำรให้คำปรึกษำ

๑๐. ข้อไม่ควรปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษา
๑) พูดมำก ถำมมำก เจำะรำยละเอียดของผู้รับคำปรึกษำเยอะเกินไป
๒) แนะนำ/ชี้นำให้ผู้รับบริกำรทำตำมควำมเห็นของผู้ให้คำปรึกษำ
๓) รีบสรุปข้อมูลต่ำง ๆ โดยที่ยังไม่มีข้อมูลมำกพอ
๔) ใช้ประสบกำรณ์กำรเดิมของผู้ให้คำปรึกษำมำตัดสินผู้รับคำปรึกษำ

ยุติกำรให้คำปรึกษำ / ส่งต่อ

Cl =

๗๔

ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยำกรกล่ำวต้อนรับและทักทำยผู้เข้ำร่วมอบรม
๒. วิทยำกรนำผู้เข้ำร่วมประชุมเล่นเกม “ปรบมือชุดใหญ่” เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตื่นตัว และเกิดควำมสนใจ
รวมทั้งเพื่อสร้ ำงบรรยำกำศควำมสนุ กสนำน และเป็นกันเองให้ เกิดขึ้น ก่อนกำรรับฟังกำรบรรยำย ขั้นตอน
กิจกรรม ดังนี้
วิทยำกรอธิบำยว่ำกำรปรบมือชุดใหญ่นั้นมีอยู่ ๔ รอบ ดังนี้ (ควรมีผู้สำธิตให้ดูเป็นตัวอย่ำง)
รอบแรก
: ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒/๑
รอบที่สอง : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ ปรบมือแบบไขว้กัน
รอบที่สำม : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ เฮ้ ! ดังๆ พร้อมชูกำปั้นข้ำงขวำขึ้น
รอบสุดท้ำย : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ ส่งรอยยิ้มให้ทุกคนโดยกวำดมือทั้งสองออกจำกริมฝีปำก
ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ท ำตำมผู้ ส ำธิ ต ที ล ะรอบ จำกนั้ น จึ ง ท ำต่ อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง ๔ รอบ โดยวิ ท ยำกร
จะพูดประโยคที่ว่ำ “ปรบมือชุดใหญ่ ๓ ๔” แล้วให้ผู้เข้ำร่วมประชุมปรบมือพร้อมกันทั้งห้องประชุม
จุดเด่นของเกมนี้ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตั้งใจฟังวิทยำกร เกิดควำมตื่นตัว หรือในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมเริ่มคุย
กันหรือ ส่งเสียงดัง ที่สำคัญวิทยำกรสำมำรถพูดเชื่อมโยงจำกท่ำทำงในรอบสุดท้ำยว่ำ เรำจะส่งมอบรอยยิ้ม และ
มิตรภำพให้แก่กันและกัน รวมถึงผู้ใช้บริกำร เพื่อให้ทุกคนมีควำมสุข
๓. วิทยำกร ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำกำรให้คำปรึกษำในควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุมคืออะไร และสำมำรถนำมำใช้กับปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวได้อย่ำงไร
๔. วิทยำกรอธิบำยถึงควำมหมำยของกำรให้คำปรึกษำ วัตถุประสงค์ ประเภท จรรยำบรรณ ทักษะ ขั้นตอน
ของกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ และข้ อ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจพื้ น ฐำน
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้ โดยใช้กำรบรรยำยประกอบกำรฉำย power point
๕. วิทยำกรยกตัวอย่ำงกำรดำเนินกำรให้คำปรึกษำ Case กรณีควำมรุนแรงในครอบครัว ที่ดำเนินกำรสำเร็จ
โดยบรรยำยให้เห็นถึงกระบวนกำร ขั้นตอนในกำรปฏิบัติจริง และทักษะที่ใช้ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเกิดควำม
เข้ำใจและเห็นภำพมำกขึ้น
๖. วิทยำกร แจกใบงำนจับคู่ทักษะกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทบทวน
ทักษะที่จำเป็น โดยให้เวลำในกำรทำใบงำน ๒๐ นำที
๗. วิทยำกรเติมเต็มและสรุปกำรบรรยำย
การประเมินผล
วิ ท ยำกร แจกแบบทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเพื่ อ ประเมิ น ผลกำรเรีย นรู้ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุมตอบ
ในเวลำ ๒๐ นำที
เอกสารอ้างอิง
ไม่ ร ะบุ .๒๕๖๑. กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม ำ: http://www.bangkok.go.th/upload/user
/00000150/proj_dist/friend/friend_2.pdf. สืบค้นเมื่อ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๑.
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ.๒๕๕๔. เทคนิคกำรให้คำปรึกษำ : กำรนำไปใช้.ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนำนำ.

๗๕

ใบงาน การให้คาปรึกษาที่แสดงขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา
คาสั่ง จงจับคู่ (โยงเส้น) ทักษะกำรให้คำปรึกษำให้เข้ำคู่กัน
ทักษะกำรฟังอย่ำงตั้งใจ

ทักษะกำรนำ
ทักษะกำรสะท้อนกลับ

เป็นกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์ และควำมรูส้ ึก เป็นกำรเปิดโอกำสให้เคสได้
แสดงอำรมณ์อย่ำงเต็มที่โดยไม่มีกำรรบกวน
ขณะให้คำปรึกษำมีกำรประสำนสำยตำ พยักหน้ำเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
โดยปรำศจำกอคติ พูดตอบรับบ้ำงภำยหลังจำกที่ผู้รับคำปรึกษำพูดจบ
ขณะใช้ทักษะนี้ให้หลีกเลีย่ งคำว่ำ “ทำไม” เพรำะ มักจะทำให้ผรู้ บั
คำปรึกษำรูส้ ึกว่ำตนเองผิด และคิดหำคำตอบที่เป็นเหมือนกำรแก้ตวั
อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยให้เคสได้เล่ำระบำยควำมรูส้ ึกทุกข์ใจ ไม่สบำยใจ

ทักษะกำรทวนควำม/ซ้ำควำม

ทักษะกำรเงียบ

ทักษะกำรให้กำลังใจ

ทักษะกำรถำม
(Z4X
ทักษะกำรชี้ผลทีต่ ำมมำ
ทักษะกำรสรุปควำม

ทักษะกำรให้ข้อมูลและคำแนะนำ

เป็นกำรที่ผู้ให้คำปรึกษำพูดกับผู้รบั บริกำรไปในทิศทำงที่คิดว่ำจะทำให้
ผู้รับคำปรึกษำได้ประโยชน์สูงสุดในกำรมำขอรับคำปรึกษำ
เป็นกำรกระตุ้นให้ผรู้ ับคำปรึกษำกล้ำที่จะพูดคุยมำกยิ่งขึ้น
ผู้ให้คำปรึกษำจะกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำได้เข้ำใจปัญหำ รวมทั้ง
สำเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรให้ผู้รับคำปรึกษำ
ได้แสดงควำมรู้สึกและเปิดเผยเรื่องรำวของตนเองให้มำกขึ้น
ใช้คำพูดกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมมั่นใจ มีควำมหวังและ
พลังที่จะคิดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมและเป็นจริงได้
คือ กำรที่ให้ผู้รับคำปรึกษำพูดซ้ำในสำระสำคัญที่ได้พดู ออกไปแล้ว
แต่ไม่ใช่กำรพูดเสมือนนกแก้วนกขุนทอง
เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำและผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำว
ที่กำลังสนทนำได้อย่ำงถูกต้องตรงกันและได้ใจควำมที่ชัดเจน
เป็นกำรสื่อสำรทำงวำจำเกี่ยวกับรำยละเอียดต่ำงๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รบั
คำปรึกษำ และชี้แนะแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผรู้ ับ
คำปรึกษำ
เป็นกำรชี้ให้ผู้รับคำปรึกษำได้เห็นผลที่อำจตำมมำจำกกำรคิด กำรตัดสินใจ
กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติของเขำเองทั้งในทำงบวกและทำงลบ

หมายเหตุ แบบฝึกหัดนี้เป็นเพียงแนวทำงกำรแก้ปัญหำ เพรำะ กำรให้คำปรึกษำ เป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ วิธีกำรแก้ปัญหำในแต่ละ
กรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ โดยเคสจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทำงแก้ปัญหำด้วยตัวเอง

๗๖

เฉลย
การให้คาปรึกษาที่แสดงขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา
คาสั่ง จงจับคู่ (โยงเส้น) ทักษะกำรให้คำปรึกษำให้เข้ำคู่กัน
ทักษะกำรฟังอย่ำงตั้งใจ (๑)
ทักษะกำรนำ (๒)

ทักษะกำรสะท้อนกลับ (๓)

ทักษะกำรทวนควำม/ซ้ำควำม (๔)

ทักษะกำรเงียบ (๕)

ทักษะกำรให้กำลังใจ (๖)

ทักษะกำรถำม (๗)
Z4X
ทักษะกำรชี้ผลทีต่ ำมมำ (๘)

ทักษะกำรสรุปควำม (๙)

ทักษะกำรให้ข้อมูลและคำแนะนำ (๑๐)

เป็นกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์ และควำมรูส้ ึก เป็นกำรเปิดโอกำสให้เคสได้
แสดงอำรมณ์อย่ำงเต็มที่โดยไม่มีกำรรบกวน (๕)
ขณะให้คำปรึกษำมีกำรประสำนสำยตำ พยักหน้ำเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
โดยปรำศจำกอคติ พูดตอบรับบ้ำงภำยหลังจำกที่ผู้รับคำปรึกษำพูดจบ (๑)
ขณะใช้ทักษะนี้ให้หลีกเลีย่ งคำว่ำ “ทำไม” เพรำะ มักจะทำให้ผรู้ บั
คำปรึกษำรูส้ ึกว่ำตนเองผิด และคิดหำคำตอบที่เป็นเหมือนกำรแก้ตวั
อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยให้เคสได้เล่ำระบำยควำมรูส้ ึกทุกข์ใจ ไม่สบำยใจ (๗)
เป็นกำรที่ผู้ให้คำปรึกษำพูดกับผู้รบั บริกำรไปในทิศทำงที่คิดว่ำจะทำให้
ผู้รับคำปรึกษำได้ประโยชน์สูงสุดในกำรมำขอรับคำปรึกษำ เป็นกำร
กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำกล้ำที่จะพูดคุยมำกยิ่งขึ้น (๒)
ผู้ให้คำปรึกษำจะกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำได้เข้ำใจปัญหำ รวมทั้ง
สำเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรให้ผู้รับคำปรึกษำ
ได้แสดงควำมรู้สึกและเปิดเผยเรื่องรำวของตนเองให้มำกขึ้น (๓)
ใช้คำพูดกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมมั่นใจ มีควำมหวังและพลัง
ที่จะคิดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมและเป็นจริงได้ (๖)
คือ กำรที่ให้ผู้รับคำปรึกษำพูดซ้ำในสำระสำคัญที่ได้พดู ออกไปแล้ว
แต่ไม่ใช่กำรพูดเสมือนนกแก้วนกขุนทอง (๔)
เป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำและผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจเรื่องรำวที่กำลังสนทนำได้
อย่ำงถูกต้องตรงกันและได้ใจควำมที่ชัดเจน (๙)
เป็นกำรสื่อสำรทำงวำจำเกี่ยวกับรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รบั คำปรึกษำ
และชี้แนะแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับคำปรึกษำ (๑๐)
เป็นกำรชี้ให้ผู้รับคำปรึกษำได้เห็นผลที่อำจตำมมำจำกกำรคิด กำรตัดสินใจ
กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติของเขำเองทั้งในทำงบวกและทำงลบ (๘)

หมายเหตุ แบบฝึ ก หั ด นี้ เ ป็ น เพี ย งแนวทำงกำรแก้ ปั ญ หำ เพรำะ กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ เป็ น ทั้ ง ศำสตร์ แ ละศิ ล ป์ วิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำ
ในแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ โดยเคสจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทำงแก้ปัญหำด้วยตัวเอง

๗๗

ชุดความรู้การปรับพฤติกรรม
ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

๗๘

องค์ความรู้เรื่อง การปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่มีควำมรู้ขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ
ด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีแนวทำงในกำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว
โดยชุมชน
รูปแบบกิจกรรม
กำรบรรยำย
แบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง
แสดงบทบำท
แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรหรือกำรทดลอง
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. Power point
๒. คลิปวิดีโอที่น่ำสนใจในประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(โฆษณำ ของเครื่องสำอำงค์ Oriental Princess ชุด "save the moment" version happy และ
version ending)
๓. ใบงำนสถำนกำรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมแสดงบทบำทสมมุติในกำรปรับพฤติกรรม
๔. แบบทดสอบ
เนื้อหาประกอบการเรียนรู้
๑) เกริ่นนำ
๒) นิยำมควำมหมำย
๓) ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
๔) ลักษณะพฤติกรรมควำมรุนแรง
๕) พฤติกรรม/กำรกระทำของบุคคลที่เข้ำข่ำยมีพฤติกรรมรุนแรง
๖) สำเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหำ
๗) แนวคิดกำรปรับพฤติกรรม
๘) แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่
๙) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวโดยมำตรกำรชุมชน
๑๐) ปัญหำอุปสรรคในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พบในชุมชน
๑๑) ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ

๗๙

เกริ่นนา
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เป็นเรื่องที่ทำได้ยำกมำก เพรำะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่คนได้กระทำซ้ำ ๆ
จนกลำยเป็นควำมเคยชิน ในกำรปรับเปลี่ยนต้องอำศัยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น กำลังใจและกำรสนับสนุนจำกคนรอบข้ำง
ในบรรดำพฤติกรรมต่ำง ๆ พบว่ำพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดควำมรุนแรงในครอบครัว นั้นเป็นเรื่องที่ส มควรได้รับ
กำรปรับเปลี่ยนเป็น อย่ ำงยิ่ ง ทั้งกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ กระทำและผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
แม้จะเป็นเรื่องที่ยำกแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำในกระบวนกำรช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภำพบุคคลในครอบครัว
เนื่องจำกผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวหำกได้รับแต่บทลงโทษ โดยไม่มีกำรบำบัดรักษำ หรือมำตรกำรเพื่อให้
เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้นแล้วย่อมไม่สำมำรถทำให้ครอบครัวคืนสู่สภำพที่อยู่ร่วมกันอย่ำงปกติ
สุขได้ และอำจทำให้เกิดกำรกระทำควำมรุนแรงซ้ำอีกด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกกระทำ
ควำมรุ น แรงก็มีควำมสำคัญเช่นกัน เพรำะในบำงเหตุกำรณ์ผู้ ถูกกระทำควำมรุนแรงเป็ นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
ควำมรุนแรงเช่นกัน เช่น กำรใช้คำด่ำทอ ประชด กำรกระทำที่ยั่วยุ หรือเป็นฝ่ำยยอมรับควำมรุนแรงโดยไม่ต่อต้ำน
ขัดขืน เป็นต้น
แต่เนื่องจำกกระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องยำกและต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ดังนั้น
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงต้องอำศัยทีมสหวิชำชีพระดับจังหวัด ประชุมหำรือในลักษณะ case conference
เพื่ อ หำข้ อ สรุ ป ว่ ำ ต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำ งไรกั บ ทั้ ง ผู้ ก ระท ำและผู้ ถู ก กระท ำควำมรุ น แรง อำจต้ อ งส่ ง ผู้ ก ระท ำ
ควำมรุ น แรงในครอบครั ว เข้ ำ รั บ กำรบ ำบั ด รั ก ษำ หรื อ มี ม ำตรกำรเป็ น ข้ อ ก ำหนดหรื อ ข้ อ ตกลงให้ ผู้ ก ระ ท ำ
ควำมรุ น แรงกระทำหรื อไม่ กระทำอะไรในระหว่ำงรับ กำรบำบั ดรัก ษำ และเมื่อกลั บคืนสู่ ชุมชน คณะทำงำน
ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หรือศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับ
ตำบล(ศปก.ต.) ควรมีควำมรู้ เบื้ องต้น เพื่อช่ว ยเหลื อสนับสนุนให้ผู้ กระทำควำมรุนแรงได้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ข้อกำหนดหรือข้อตกลง อันจะนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เกิดกำรกระทำซ้ำในครอบครัว
นิยาม
กำรปรับพฤติกรรม หมำยถึง กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม
ให้เป็นที่พึงประสงค์ด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด และควำมเชื่อ เพื่อกำรปรับปรุงพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ไม่ใช้
ควำมรุนแรงต่อบุคคลอื่น
รูปแบบพฤติกรรม แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ
๑. แบบเปิดเผยหรือพฤติกรรมภำยนอก เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้สำมำรถมองเห็นได้
๒. แบบปกปิดหรือพฤติกรรมภำยใน เป็นพฤติกรรมที่มองไม่เห็น มีเพียงบุคคลที่เป็นเจ้ำของพฤติกรรมรับรู้ได้
ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหำของบุคคล สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ของลักษณะพฤติกรรมใหญ่ ๆ ได้ ๖ กลุ่มด้วยกัน ดังนี้
๑. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่เป็นปัญหำในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับควำมรู้สึกวิตก
กังวล ควำมกลัวหรือควำมท้อแท้สิ้นหวัง ลักษณะของพฤติกรรมที่สำมำรถเห็นได้ชัด คือ ถอยหนี หลีกเลี่ยงที่จะมี

๘๐

ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำง ไม่อยำกพูดหรือถกเถียง เฉื่อยชำ ขี้อำย อ่อนไหวง่ำย รู้สึกมีปมด้อย ท้อแท้ ขี้กลัว
ฝันกลำงวัน และวิตกกังวลจนเกินไป
๒. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาการแสดงออก ลักษณะของพฤติกรรมประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้ องกับ
กำรแสดงออกในทำงก้ำวร้ำว ต่อต้ำนสังคม อันเป็นเหตุทำให้เกิดควำมขัดแย้ง อำจจะเห็นได้จำกกำรชกต่อย
กำรไม่เชื่อฟัง กำรทำลำยข้ำวของ กำรเรียกร้องควำมสนใจ ขี้อิจฉำริษยำ ใช้ภำษำที่หยำบคำย ตลอดจนชอบแสดง
ตัวเป็นเจ้ำนำย ไม่รู้ว่ำพฤติกรรมที่ตนกำลังทำอยู่นั้น มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น และเป็นกำรกระทำควำมผิด
๓. พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนทางอารมณ์ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หำอั น เนื่ อ งมำจำก
ควำมแปรปรวนทำงอำรมณ์นั้ น มีลั กษณะกำรแสดงออกให้ เห็นหลำยลั กษณะซึ่งเป็นผลมำจำกควำมผิ ดปกติ
ทำงอำรมณ์ เช่น มีควำมคิดสับสน เห็นภำพหลอน แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ที่บุคคลทั่วไปไม่กระทำ เดินพูดคน
เดียว คิดว่ำตนเป็นผู้มีอำนำจ ไม่สำมำรถรับรู้ควำมจริงได้ เป็นต้น
๔. พฤติ กรรมที่แ สดงถึงการขาดวุฒิภ าวะ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมำะสมกับวัย ลั กษณะ
ของพฤติกรรมประเภทนี้ เช่น เด็กอำยุ ๖ ขวบ ไม่ยอมเข้ำร่วมสังคมกับเพื่อน เด็กอำยุเกิน ๕ ขวบ มีช่วงควำมสนใจ
ไม่เกิน ๕ นำที อำยุเกิน ๘ ขวบ นอนปัสสำวะรดที่นอน ซึ่งเด็กปกติแล้วเมื่ออำยุมำกกว่ำ ๔ ขวบปัญหำกำรปัสสำวะ
รดที่นอนจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
๕. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความผิดพลาดในการรับรู้ทางสังคม เป็นพฤติกรรมที่เกิดจำกควำมผิดพลำด
ในกำรรั บ รู้ สิ่ งเร้ ำ ในสั ง คม เห็ น ได้จ ำกกำรที่บุ ค คลไม่ส ำมำรถรั บรู้ และเข้ำ ใจค ำพู ดหรือ กำรสนทนำของผู้ อื่ น
ไม่รู้ว่ำเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรหยุดพูด ไม่เข้ำใจภำษำท่ำทำง ตลอดจนไม่สำมำรถแสดงออกในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม
๖. พฤติกรรมที่เกิดเนื่องจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่
ทะเลำะกันไม่ปรองดองกัน ด่ำทอกันให้เด็กเห็นและได้ยิน อยู่กับ กลุ่มเพื่อนที่ชอบขโมยของ บุคคลก็จะเลียนแบบ
พฤติกรรมเหล่ำนั้น กำรที่บุคคลอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ย่อมเป็นกำรยำกที่จะป้องกันไม่ให้เกิ ดพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหำ ดังตัวอย่ำงที่กล่ำวข้ำงต้น
ลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ได้แก่
๑. ความรุนแรงทางกาย ได้แก่ กำรทุบตีทำร้ำยร่ำงกำย ตบ เตะ ต่อย ผลัก ถีบ ข่วน หยิก กระชำก
กระถืบ บิดบีบ รัด กำรใช้อำวุธ ปืน มีด ดำบ ขวำน ระเบิด กำรขว้ำงปำสิ่งของ กำรใช้สำรพิษ เช่น น้ำกรด ยำพิษ
๒. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ ได้แก่ กำรใช้คำพูด กิริยำ หรือกำรกระทำที่เป็นกำรดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยำม
ด่ำว่ำ ให้อับอำย กำรกลั่นแกล้ง ทรมำนให้เจ็บช้ำน้ำใจ กำรบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงควำมคิดเห็น กำรหึงหวง
กำรเลือกปฏิบัติ กำรเอำรัดเอำเปรียบ กำรตักตวงผลประโยชน์ ไม่ได้รับกำรเอำใจใส่เลี้ยงดูเมินเฉย เป็นต้น
๓. ความรุนแรงทางเพศ เช่น กำรถูกละเมิดทำงเพศ กำรพูดเรื่องลำมกอนำจำร กำรแอบดู กำรจับต้อง
ของสงวน กำรบังคับให้เปลื้องผ้ำ กำรบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
๔. ความรุนแรงทางสังคม เช่น กำรถูกละเลย ทอดทิ้ง

๘๑

พฤติกรรม/การกระทาของบุคคลที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมความรุนแรง มีดังนี้
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่กระทำซ้ำ ๆ เหมือนกับเส้นทำงเดินของน้ำที่มักไปในทิศทำงเดิมที่มีร่องน้ำอยู่แล้ ว
กำรกระทำบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ เดิมจะทำให้กลำยเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่ำ จะขยำย
ผลไปสู่กำรกระทำควำมรุนแรงต่อกันได้ มีหลำกหลำยพฤติกรรม ได้แก่
๑. พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นกำรแสดงออกทำงด้ำนควำมคิด คำพูดและกำรกระทำที่รุนแรงขำดควำมยับยั้งใจ
ไม่เป็นมิตร คุกคำมและรุกรำนผู้อื่น เพื่อระบำยควำมโกรธ ควำมคับข้องใจ หรือปกปิดควำมกลัว ทำให้เสี่ยงต่อกำรเกิด
อันตรำยต่อตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นคนใจร้อน โกรธง่ำย ทำร้ำยผู้อื่น ชอบทำรุณกรรมสัตว์
๒. พฤติกรรมวางอานาจ ชอบใช้กาลัง เป็นกำรแสดงอำนำจ ข่มขู่ จำกควำมคิดว่ำตนเองมีอำนำจ
หรือกำลังเหนือผู้อื่น หรือ แสดงควำมเป็นเจ้ำของ เป็นบุคคลที่ชอบคุยโว โอ้อวดว่ำเก่ง รวย ชอบบังคับ ควบคุม
ออกคำสั่ง ไม่รับฟังควำมคิดเห็น และชอบกล่ำวโทษผู้อื่น ไม่ยอมรับนับถือผู้หญิง เชื่อว่ำผู้หญิงเป็นเครื่องสนองตอบ
ทำงเพศ และใช้กำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ รวมถึงใช้ควำมรุนแรงเมื่อมีเพศสัมพันธ์
๓. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด/สุรา เป็นกำรแสดงออก กำรกระทำที่รุนแรง เนื่องจำกส่งผลมำจำก
กำรใช้ยำเสพติดหรือดื่มสุรำ จนขำดสติสัมปชัญญะ หรือมีกำรเสพจนสติเสีย มีอำกำรจิตหลอน หูแว่ว กลัวคนมำทำร้ำย
๔. พฤติกรรมเลียนแบบ เป็นกำรแสดงออกที่มำจำกกำรลอกเลียนแบบ เช่น ในวัยเด็กที่เห็นพ่อแม่
ทะเลำะเบำะแว้ง ตบตีกันอยู่เสมอ จำกกำรดูสื่อที่แฝงควำมรุนแรง ทั้ง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกม
๕. พฤติกรรมจากอาการทางจิต เป็นกำรแสดงออกที่ส่งผลร้ำยต่อคนอื่นอันเนื่องจำกมีอำกำรป่ว ย
ทำงจิตใจ ทำให้เกิดควำมบกพร่องในกำรใช้ชีวิตประจำวัน หรือมีอำรมณ์แปรปรวน
๖. พฤติกรรมความเครียด เป็นอำกำรของคนที่มีควำมวิตกกังวล มีควำมกดดันสูง อำจระบำยควำมเครียด
ด้วยกำรทำร้ำยผู้อื่นได้
๗. พฤติ ก รรมระแวง หึ ง หวง เป็ น กำรแสดงอำรมณ์ ที่ ก ลั ว กำรสู ญ เสี ย คนรั ก หำกอำรมณ์ โ กรธ
อำจกระทำสิ่งที่ส่งผลจนทำร้ำยคนรักได้ เป็นคนที่หวำดระแวง แสดงควำมเป็นเจ้ำของผู้อื่น หึงหวง ไม่ให้แฟน
หรือภรรยำหรือสำมีคบหำกับผู้อื่น
สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แบ่งออกได้ ๓ สำเหตุ ดังนี้
๑. พั น ธุ ก รรม จำกกำรศึกษำโดยกำรวิเครำะห์เครือญำติพบว่ำลักษณะพฤติกรรมหลำยอย่ำงถ่ำยทอดทำง
พันธุกรรม เช่น อำกำรชักกระตุกของแขนขำและกล้ำมเนื้อบนใบหน้ำ รวมทั้งกำรผิดปกติทำงจิตใจ หงุดหงิด เจ้ำอำรมณ์
๒. ความผิดปกติทางชีวเคมี เช่น จำกกำรศึกษำผู้ที่มีอำกำรจิตเภท พบว่ำ ในเลือดของผู้ที่มีอำกำรจิตเภทมีสำร
กลูตำฮีออนน้อยกว่ำในเลือดของผู้ที่ไม่ได้มีอำกำร ดังนั้นควำมผิดปกติทำงชีวเคมีจะมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติขึ้น
๓. สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่เป็นปัญหำอันเนื่องมำจำกสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจำกมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับ สิ่งแวดล้อมได้ ถ้ำปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดปัญหำขึ้น สิ่งแวดล้อม
ที่มนุ ษย์ ต้องมีป ฏิสั มพัน ธ์ แบ่ งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้แก่ สิ่ งแวดล้ อมทำงบ้ำน หรือครอบครัว สิ่ งแวดล้ อม
ในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมในสังคม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมประเภทบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่มิใช่บุคคล และสื่อมวลชน

๘๒

แนวคิดการปรับพฤติกรรม
กำรปรับพฤติกรรม ได้นำทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบวำงเงื่อนไขกำรกระทำ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนำ โดย บี.เอฟ.สกินเนอร์
นักจิตวิทยำมำใช้ โดยสกินเนอร์เชื่อว่ำ พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่ำงตัวผู้แสดงพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
ในรูปผลกรรม ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่ำ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งถูกควบคุมโดยผลกรรม แนวคิดที่อยู่บน
พื้นฐำนทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบวำงเงื่อนไขกำรกระทำ มี ๒ แนวคิด ดังนี้
๑. แนวคิดในการให้แรงเสริม กำรให้แรงเสริมเป็นวิธีกำรปรับพฤติกรรม โดยเน้นให้เห็นถึงควำมสำคัญ
ของกำรให้แรงเสริม เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเชื่อว่ำ “กำรกระทำใด ๆ ที่ได้รับแรงเสริม
กำรกระทำนั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่กำรกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้รับ แรงเสริมกำรกระทำนั้น ๆ มีแนวโน้ม
ที่จะลดลงและหำยไปในที่สุด” กำรให้แรงเสริมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ การให้ แ รงเสริ ม บวก หมำยถึ ง สิ่ ง ของ ค ำพู ด กำรเปลี่ ย นสถำนกำรณ์ ที่ ท ำให้ ค วำมถี่
ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันมำจำกผลของกำรกระทำที่ตำมหลังพฤติกรรมนั้น อำจจะเรียกว่ำ “รำงวัล” เช่น สำมีช่วย
ภรรยำทำงำนบ้ำนเสร็จแล้ว ภรรยำอนุญำตให้สำมีออกไปงำนเลี้ยงรุ่นได้ ปรำกฏว่ำพฤติกรรมช่วยงำนของสำมีเพิ่มขึ้น นั่นคือ
พฤติกรรมกำรช่วยงำนบ้ำนของสำมีได้รับกำรเสริมแรงบวก กำรเสริมแรงทำงบวกสำมำรถแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) แรงเสริมทำงสังคม ได้แก่ คำชมเชย กำรยอมรับ ให้ควำมสนใจ เช่น พยักหน้ำ ยิ้ม แรงเสริม
ทำงสังคมเป็นแรงเสริมที่ต้องวำงเงื่อนไข และสำมำรถนำไปใช้ในทุกสถำนกำรณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) แรงเสริมแลกเปลี่ยน หรือ เบี้ยอรรถกร (เป็นกำรใช้เบี้ย คะแนน หรือดำว) แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ
และเป็นแรงเสริมที่กินได้ จับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ ขนม อำหำร กิจกรรมที่พอใจ และ สิ่งประสงค์
๓) แรงเสริมที่อยู่ภำยในตัวบุคคล เป็นแรงเสริมที่เกิดจำกที่แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
หรือ ทำสิ่งต่ำง ๆ ได้สำเร็จ อำจจะมีกำรวำงสัญญำเงื่อนไขในกำรแสดงพฤติกรรมเป้ำหมำยควบคู่ไปด้วย
กำรทำสัญญำเงื่อนไข คือ กำรทำข้อตกลงกันระหว่ำงผู้ที่ต้องกำรจะเห็นพฤติ กรรม
เปลี่ยนแปลงกับผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สัญญำจะบอกถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระทำและผลกรรมที่จะได้รับ
ขั้นตอนการใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) เลือกพฤติกรรมที่ต้องกำรจะพัฒนำ
๒) เลือกตัวเสริมแรง โดยกำรสังเกตหรือสอบถำมผู้ ที่ต้องกำรจะเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมจำกนั้น
จึงเลือกโดยพิจำรณำถึงตัวเสริมแรงนั้นจะต้องมีอยู่แล้ว สำมำรถใช้ได้ทันที ใช้ได้หลำยครั้งโดยไม่เกิ ดกำรเบื่อ
ไม่เสียเวลำในกำรใช้และควรให้มีตัวเสริมแรงหลำยๆ อย่ำง
๓) ควรบอกวัตถุประสงค์ของโปรแกรมปรับพฤติกรรม ใช้คำพูดที่เจำะถึงพฤติกรรมที่พึงปรำรถนำ
ทุกครั้งก่อนจะให้กำรเสริมแรง และพยำยำมให้คำชมเชยหรือกำรยกย่องบ่อยๆ ครั้ง
๔) กำรถอดถอนโปรแกรมกำรปรับพฤติกรรม ควรศึ กษำวิธีที่จะใช้ในกำรคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ได้รับ
กำรพัฒนำหรือปรับแล้ว
๕) กำรเสริมแรงทำงบวกจะต้องให้หลังจำกกำรเกิดพฤติกรรมเป้ำหมำยเท่ำนั้น กำรให้กำรชมเชย
หรือให้สิ่งของก่อนกำรเกิดพฤติกรรมไม่ถือว่ำเป็นกำรเสริมแรง
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๖) กำรเสริมแรงจะต้องกระทำทันทีที่พฤติกรรมเป้ำหมำยเกิด ขึ้น จะทำให้ผู้ที่ได้รับกำรเสริมแรง
เกิดกำรเรียนรู้ได้ดีที่สุด
๗) กำรเสริมแรงควรจะให้อย่ำงสม่ำเสมอ ควรให้กำรเสริมแรงทุกครั้งหรือแทบทุกครั้งที่พฤติกรรม
เป้ำหมำยเกิดขึ้น กำรให้กำรเสริมแรงไม่สม่ำเสมอ ทำให้กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นได้น้อยมำก
๘) ควรมีกำรบอกถึ งเงื่อนไขกำรให้ กำรเสริมแรง และเงื่อนไขไม่ควรสู งเกินไปจนทำให้ผู้ ถู กปรับ
พฤติกรรมทำสำเร็จได้ยำก
๙) ตัวเสริมแรงนั้น ควรจะมีปริมำณมำกพอที่จะเสริมแรงพฤติกรรม โดยไม่เกิดกำรหมดสภำพ
กำรเป็นตัวเสริมแรง แต่ก็ไม่ควรจะให้น้อยเกินไปจนไม่มีพลังพอที่จะทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมำ
๑๐) ตัวเสริมแรงนั้นจะต้องเลือกให้เหมำะกับแต่ละบุคคล เพรำะแต่ละคนมีควำมแตกต่ำง บำงครั้ง
ตัวเสริมแรงที่เคยเสริมแรงคน ๆ หนึ่งอำจจะไม่เสริมแรงคน ๆ นั้นในเวลำต่อมำก็ได้
๑๑) ถ้ำเป็นไปได้ควรใช้ตัวเสริมแรงที่มีอยู่ในสภำพแวดล้อมนั้น เช่น กำรใช้กิจกรรมที่ชอบทำมำก
ที่สุด หรือกำรเสริมแรงทำงสังคม เป็นต้น
๑๒) ควรมีกำรใช้ตัวแบบหรือกำรชี้แนะควบคู่ไปกับกำรเสริมแรงด้วย เนื่องจำกจะทำให้บุคคลเรียนรู้
ได้เร็วขึ้นว่ำควรจะกระทำพฤติกรรมเช่นใดจึงจะได้รับกำรเสริมแรง
๑๓) ควรมีกำรวำงแผนกำรใช้ตำรำงกำรเสริมแรง หรือยืดเวลำกำรเสริมแรงเมื่ อพฤติกรรมเป้ำหมำย
เกิดขึ้นสม่ำเสมอแล้ว ควรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเสริมแรงเสียใหม่ ให้เป็นกำรใช้ตำรำงกำรเสริมแรงแทน หรือ
อำจจะใช้กำรยืดเวลำกำรเสริมแรงก็ได้เพรำะจะทำให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น คงอยู่ได้นำนขึ้นแม้ว่ำจะไม่ได้
รับกำรเสริมแรงอีกเลยก็ตำม
๑.๒ การให้แรงเสริมลบ หมำยถึง กำรเปลี่ยนสถำนกำรณ์หรือเปลี่ยนแปลงบำงอย่ำง เพื่อกระตุ้นให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพรำะกำรกระทำดังกล่ำวจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีบำงอย่ำงออกไป กำรเสริมแรงทำงลบเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมใน ๒ ลักษณะ คือ พฤติกรรมหลีกหนี และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง ยกตัวอย่ำง เช่น สำมีเดินกับภรรยำ
โดยไม่สนใจมองผู้หญิงที่เดินผ่ำนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกภรรยำต่อว่ำ พฤติกรรมกำรไม่สนใจมองผู้หญิงที่เดินผ่ำนเป็น
พฤติกรรมที่สำมำรถทำให้พ้นจำกกำรถูกภรรยำต่อว่ำ เป็นพฤติกรรมที่ได้รับกำรเสริมแรงทำงลบ ควำมสำมำรถ
ในกำรหลีกเลี่ยงกำรถู กภรรยำต่อว่ำเป็นตัวเสริมแรงทำงลบ แต่วิธีกำรนี้ควรใช้แต่เท่ำที่จำเป็น เนื่องจำกเป็นวิธี
ที่ไม่มีประสิทธิภำพดีเท่ำกำรเสริมแรงทำงบวก
แรงเสริ มเชิงลบกับ กำรลงโทษนั้น คล้ ำยกั นแต่ ไม่เหมือนกัน กำรลงโทษเป็นกำรทำให้ เจ็ บ ปวด
เช่น กำรเฆี่ยนตี ดุ ด่ำ ปรับ กักบริเวณ แต่กำรให้แรงเสริมลบนั้น หมำยถึง กำรที่พยำยำมขจัดสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดให้
พ้นไป ขจัดสิ่งเร้ำที่บุคคลไม่พึงพอใจออกไปทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
วิธีเสริมแรงแบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี ดังนี้
๑. กำรเสริ มแรงทุกครั้ ง ได้แก่ กำรให้ กำรเสริมแรงทุกครั้งที่พฤติก รรมเกิดขึ้น อันเป็นผล ทำให้
พฤติ ก รรมนั้ น เกิ ด ขึ้ น คงที่ แ ละอยู่ ใ นระดั บ ที่ ส ม่ ำเสมอ แต่ ว่ ำ มั ก จะลดลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ถ้ ำ ยุ ติ ก ำรให้ เสริมแรง
กำรเสริ มแรงแบบนี้ ควรใช้ในกำรช่ว ยพัฒ นำพฤติกรรมใหม่ ๆ แต่ถ้ำพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นในระดับสม่ำเสมอ
ควรเปลี่ยนมำใช้วิธีกำรเสริมแรงวิธีกำรที่สอง คือ กำรเสริมแรงเป็นครั้งครำว หรือกำรเสริมแรงบำงส่วน
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๒. กำรเสริ มแรงเป็ น ครั้ งครำว ได้แก่กำรเสริมแรงพฤติ กรรมหนึ่ งเป็ นครั้ง ครำวตำมจำนวนครั้ ง
หรือระยะเวลำที่พฤติกรรมเกิดขึ้น อันเป็นผลทำให้พฤติกรรมที่ได้รับกำรเสริมนั้นเกิดขึ้นคงที่สม่ำเสมอ และโอกำส
ที่พฤติกรรมที่ได้รับกำรเสริมแรงด้วยวิธีกำรนี้ จะลดลงภำยหลังกำรถอดถอนกำรเสริมแรงออกไปมีน้อย วิธีกำร
เสริมแรงเป็นครั้งครำว จำแนกเป็นประเภทได้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑) กำรเสริมแรงตำมเวลำแน่นอน โดยกำหนดระยะเวลำที่จะให้กำรเสริมแรงไว้แน่นอน เช่น
ถ้ำเกิดพฤติกรรมหลังจำกผ่ำนไปแล้ว ๓ ชั่วโมง พฤติกรรมนั้นจึงจะได้รับกำรเสริมแรง หำกเกิดก่อน ๓ ชั่วโมงก็จะไม่ได้รับ
๒) กำรเสริมแรงตำมเวลำไม่แน่นอน คล้ำยกับเงื่อนไขกำรเสริมแรงตำมเวลำแน่นอน แต่แตกต่ำง
กันที่ช่วงเวลำไม่กำหนดแน่นอน เช่น บำงทีก็ ๓ ชั่วโมง บำงทีก็ ๒ ชั่วโมงครึ่ง บำงที จึงมีกำรเสริมแรงครั้งหนึ่ง เป็นต้น
๓) กำรเสริมแรงตำมอัตรำส่วนแน่นอน เป็นกำรเสริมแรงตำมจำนวนครั้งของพฤติกรรม เช่น
ถ้ำแสดงพฤติกรรม ๕ ครั้ง ก็จะได้รับกำรเสริมแรง ๑ ครั้ง
๔) กำรเสริ มแรงตำมอัตรำส่ ว นไม่ แน่ นอน เป็นกำรเสริมแรงตำมจ ำนวนครั้ง ของพฤติ ก รรม
บำงทีก็มำกครั้ง บำงทีก็น้อยครั้ง แต่สำมำรถประมำณได้คร่ำว ๆ ว่ำกี่ครั้ง
๕) กำรเสริมแรงแบบสุ่ม เป็นกำรเสริมแรงที่ไม่มีแบบแผนแน่นอน บำงครั้งก็ได้รับกำรเสริมแรง
บำงครั้งก็ไม่ได้รับกำรเสริมแรง และเมื่อได้รับก็ไม่สำมำรถคำดคะเนได้
หลักการสาคัญของการเสริมแรง
๑. กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยกำรเสริมแรง กำรเสริมแรงทำงบวกจะดีกว่ำทำงลบ
๒. กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยควำมใกล้ชิดระหว่ำงสิ่งเร้ำและกำรตอบสนอง
๓. กำรเสริมแรงมีหลำยวิธี อำจใช้วัตถุสิ่งของ หรือถ้อยคำที่แสดงควำมรู้สึกก็ได้ ที่สำมำรถกระตุ้นให้ควำม
พอใจให้เกิดควำมสำเร็จหรือเครื่องบอกผลกำรกระทำว่ำถูกผิด และอำจเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเสริมแรงต่อ ๆ ไป
๔. กำรเสริมแรงควรจะต้องให้สม่ำเสมอ นอกจำกนั้นหลักกำรเสริมแรงยังทำให้สำมำรถปรับพฤติกรรมได้
๕. ควรจะให้กำรเสริมแรงทันที ที่มีกำรตอบสนองได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งควรจะเกิดขึ้นภำยใน ประมำณ ๑๐
วิน ำที ถ้ำหำกมีกำรตอบสนองที่ต้องกำรซ้ำหลำยครั้งๆ ก็ควรเลื อกให้มีกำรเสริมแรงเป็นบำงครำว แทนที่จะ
เสริมแรงทุกครั้งไป
๖. ควรจะจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมลำดับจำกง่ำยไปยำก และเป็นตอนสั้นๆ ที่สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถของผู้เข้ำรับกำรปรับพฤติกรรม
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง กำรควบคุมตนเองเป็นเทคนิคที่บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองด้ว ยกำรระงับ กำรแสดงพฤติ กรรมบำงอย่ ำงซึ่ งให้ ผ ลน่ ำพึ ง พอใจในปัจจุบัน และแสดงพฤติ ก รรม
บำงอย่ำงเพื่อให้ได้รับผลที่น่ำพอใจในอนำคต มีกระบวนกำรที่สำคัญ ๒ กระบวนกำร ได้แก่
๑) กำรควบคุมสิ่งเร้ำ หมำยถึง กระบวนกำรที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับ สถำนกำรณ์ โดยประเมินเงื่อนไข และสถำนกำรณ์ แยกแยะสิ่ งเร้ำ จำกนั้นจึงเปลี่ยนแปลง หรือจัดระบบ
สถำนกำรณ์สิ่งเร้ำใหม่ เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสิ่ งเร้ำของบุคคลใหม่นี้
เพื่อที่จะกระตุ้นหรือลดพฤติกรรม เช่น ครอบครัวหนึ่งสำมีชอบดูฟุตบอลมำก แต่พบว่ำมีกำรถ่ำยทอดสดตรงกับ
ช่ ว งเวลำที่ ต้ อ งเตรี ย มตั ว น ำเสนองำนของบริ ษั ท ถ้ ำ นั่ ง เตรี ย มตั ว ท ำงำนหน้ ำ จอโทรทั ศ น์ ก็ อ ำจจะอยำกดู
กำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลได้ ดังนั้น เพื่อควบคุมกำรเตรียมตัวนำเสนองำน ก็จะต้อควบคุมสิ่งเร้ำ คือ ต้องไม่เตรียมตัว
นำเสนองำนหน้ำจอโทรทัศน์ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ำ ถ้ำบุคคลควบคุมสิ่งเร้ำได้ ก็จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
กำรควบคุมสิ่งเร้ำเป็นกำรควบคุมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรม
๒) กำรควบคุมผลกำรกระทำ หมำยถึง กำรให้หรือระงับสิ่งใด ๆ แก่ตนเองหลังจำกที่ได้กระทำ
พฤติกรรมเป้ำหมำยแล้ว ซึ่งผลกรรมนี้อำจจะเป็นได้ทั้งกำรเสริมแรงหรือกำรลงโทษ แต่ กำรลงโทษตนเอง เป็นสิ่งที่
ไม่พึงปรำรถนำของบุคคล ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่บุคคลจะนำไปปฏิบัติกับตนเอง นอกจำกนี้ กำรลงโทษเป็นวิธีกำร
ที่เพียงระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เท่ำนั้น หำได้เป็นวิธีกำรที่กำจัด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ห มดไป
ไม่และยิ่งกว่ำนั้นกำรลงโทษ ยังอำจก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงตำมมำ เช่น เกิดควำมเครียด ควำมกังวล ควำมกลัว
และควำมก้ำวร้ำว เป็นต้น ดังนั้น บุคคลจึงนิยมกำรเสริมแรงตนเองมำกกว่ำกำรลงโทษตนเอง
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการควบคุมตนเอง
ในกำรควบคุมตนเองจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑) กำรก ำหนดพฤติ ก รรมเป้ ำ หมำยด้ ว ยตนเอง คื อ บุ ค คลจะต้ อ งก ำหนดพฤติ ก รรมเป้ ำ หมำย
ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขด้วยตนเองให้ชัดเจน หลักและวิธีกำรกำหนดพฤติกรรม เป้ำหมำย ด้วยตนเอง ก็
ปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรดำเนินกำรปรับพฤติกรรมโดยบุคคลอื่น ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้ว
๒) กำรสังเกตและมีบันทึกพฤติกรรมตนเอง เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งบุคคลผู้รับกำรปรับพฤติกรรม
จะต้องกระทำด้วยตนเอง โดยกำรสังเกตพฤติก รรม จะต้องกระทำด้วยตนเอง โดยกำรสังเกตพฤติกรรมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้แล้วในขั้นที่ ๑ บันทึกไว้เป็นระยะ ๆ โดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะต้องสังเกตและบันทึกเป้ำหมำยด้วยตนเอง
ตั้งแต่ก่อนกำรใช้เทคนิคกำรควบคุมตนเองและระยะกำรใช้เทคนิคกำรควบคุมตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรั บ
ประเมินผลว่ำ พฤติกรรมเป้ำหมำยเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรหรือไม่ หลังจำกกำรดำเนินกำรใช้เทคนิคกำรควบคุมตนเอง
๓) กำรกำหนดเงื่อนไขกำรเสริมแรงหรือกำรลงโทษตนเอง คือ กำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรเสริมแรง
และกำรลงโทษและภำยหลังกำรทำพฤติกรรมเป้ำหมำย
๔) ประเมินเงื่อนไขกำรปรับพฤติกรรมตนเอง คือ กำรที่ผู้รับกำรปรับพฤติกรรม พิจำรณำเลือกเทคนิค
เพื่อนำมำใช้ในกำรควบคุมตนเอง กำรเลือกเทคนิคด้วยตนเองนี้มีข้อดีตรงที่ผู้รับกำรปรับพฤติกรรมควำมรู้ดีกว่ำ
บุคคลอื่นว่ำเทคนิคใดจะเหมำะสมกับ ตน แต่อย่ำงใดก็ตำม บุคคลอื่นอำจเข้ำมำมีส่วนช่วยเหลื อให้คำแนะนำ

๘๖

กำรเลื อกเทคนิ คที่เหมำะสมได้ โดยเฉพำะผู้ รับกำรปรับพฤติกรรมที่เป็นเด็กแล้ว กำรให้ คำแนะนำช่วยเหลือ
จำกผู้ใหญ่อำจจะมีควำมจำเป็น
๕) กำรดำเนินกำรใช้เทคนิคกำรควบคุมตนเอง ตำมวิธีและขั้นตอนของเทคนิคที่พิจำรณำมำใช้ด้วยตนเอง
๖) กำรประเมินตนเอง คือกำรที่ผู้รับกำรปรับพฤติกรรมประเมิน พฤติกรรมเป้ำหมำย
วิธีการควบคมตนเองที่บุคคลสามารถนาไปฝึกใช้ได้
๑. สร้ำงพฤติกรรมที่เหมำะสมโดยกำรให้กำรเสริมแรงที่มีอำนำจเหนือกว่ำตัวเสริมแรงของพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหำ เพื่อให้บุคคลกระทำพฤติกรรมที่เหมำะสมนั้นมำกขึ้น และลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหำนั้นลง
๒. ให้ ผ ลกรรมที่ ไ ม่ พึ ง พอใจแก่ ต นเองต่ อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หำเพี่ อ ให้ บุ ค คลลดพฤติ ก รรมนั้ น
และเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมนั้น
๓. ลดขนำดหรือปริมำณของกำรเสริมแรงต่ อพฤติกรรมที่เป็นปัญหำหรือยืดเวลำกำรเสริมแรงออกไป
หรือเปลี่ยนเป็นให้ผลกรรมทำงลบหรือให้กำรเสริมแรงที่มีอำนำจน้อยกว่ำ กำรเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เหมำะสม
๔. เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อ มโดยกำรหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เร้ ำ ที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หำ ให้
กำรเสริมแรงตนเองต่อพฤติกรรมที่เหมำะสม
แนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่
๑) มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม ระหว่ำง ทีมสหวิชำชีพ
ระดับจังหวัด เป็นผู้ให้คำปรึกษำ (ที่เป็นกำรสื่อสำรสองทำง) คณะทำงำนระดับชุมชน (ศพค./ศปก.ต./อปท.)
เป็นพี่เลี้ยงดูแลสนับสนุน และผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒) กำรจัดตั้งทีมงำนดูแลรับผิดชอบเฉพำะ แก่ครอบครัวเป้ำหมำย (ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ) ทั้งนี้อำจ
ขอควำมร่วมมือเพื่อนบ้ำนหรือญำติสนิทเข้ำร่วมด้วย เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก แรงจูงใจ ควำมเชื่อมั่น ว่ำสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยกำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน มีกำรติดตำมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษำ และ
ประเมินพฤติกรรมจำกบุคคลในครอบครัว อย่ำงต่อเนื่อง
๓) ใช้กำรปรับพฤติกรรมด้วยวิธีกำรทำงบวกมำกกว่ำกำรลงโทษ ที่เป็นเพียงกำรระงับพฤติกรรม และ
ต้องพึงระลึกว่ำไม่ควรใช้คำพูดที่เป็นกำรตีตรำให้เกิดควำมอับอำย เช่น ขี้เหล้ำ ชอบใช้ ควำมรุนแรง ไม่ได้เรื่อง ฯลฯ
และเมื่อมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นให้ใช้คำชมเชย หรือกำรยกย่องบ่อย ๆ หรืออำจให้รำงวัล
๔) มีระบบกำรเตือนหรือแจ้งเหตุ หำกยังมีกำรกระทำควำมรุนแรงเกิดซ้ำอีก เช่น กำรแจ้งผ่ำน โทรศัพท์
ทำงไลน์
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้หลักจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมความรุนแรง
๑) การตรวจตรา/ทบทวนตัวเอง /ประเมินตนเอง ให้ผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ
คิดทบทวนพฤติกรรมตนเอง ว่ำมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมรุนแรงอย่ำงไร เกิดจำกสำเหตุอะไร และส่งผล
กระทบทำงลบอย่ำงไรต่อครอบครัว ทีมพี่เลี้ยง(ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน) ต้องมีควำมพร้อมที่จะยอมรับและสร้ำง
ควำมเข้ำใจในตัวผู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๘๗

ใช้ ค าถาม.....ท่ ำ นเห็ น ว่ ำ ควำมรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น ปั ญ หำที่ ที่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ของตนเองหรือไม่ และจะให้ตัวเองทำอะไรบ้ำงเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
๒) ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ทีมพี่เลี้ยงควรชวนให้ผู้ปรับพฤติกรรมกำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
๓) สร้างแรงจูงใจ /เสริมแรง เป็นกำรหำแรงจูงใจหรือหำว่ำอะไรจะช่วยเสริมให้อยำกเปลี่ยนแปลงตนเอง
ทั้ ง นี้ ต้ อ งประเมิ น ควำมพร้ อ มในกำรเปลี่ ย นแปลง เช่ น ให้ ก ำลั ง ใจ พู ด ชมเชย ไม่ สั่ ง สอนมำกเลื อ กจั ง หวะ
ในกำรพูดคุย ทั้งนี้ แรงจูงใจเชิงบวก เกิดจำก ควำมอยำก ส่วนแรงจูงใจเชิงลบ เกิดจำกควำมกลัว ถ้ำไม่ปรับเปลี่ยน
กำรกระทำของตนเองจะทำให้สูญเสียครอบครัวลูก เมีย อันเป็นที่รักไป กลัวว่ำลูกจะเอำเยี่ยงอย่ำงนิยมควำมรุนแรง
๔) สร้างความเข้าใจในผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีมพี่เลี้ยงต้องมีควำมเข้ำใจถึงควำมยำกในกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หำกยังปรับพฤติกรรมไม่ได้ ต้องไม่ต่อว่ำ หรือ ตำหนิ ไม่กดดัน และทำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวโดยมาตรการชุมชน
จำกกำรศึกษำของกองส่งเสริมสถำบันครอบครัว กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว เรื่องแนวทำง
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่ำน กำฬสินธุ์ รำชบุรี
และพัทลุ ง พบว่ำ ในพื้น ที่ชุมชนมี กำรใช้ มำตรกำรในกำรปรั บ พฤติ ก รรมผู้ ก ระท ำควำมรุน แรงในครอบครั ว
โดยกำรสร้ำงเงื่อนไขในชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้ที่กระทำควำมรุนแรงมีควำมเกรงกลัวเป็นผู้กำหนดร่วมกับ
ผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
๑. มาตรการเชิงลงโทษ/ควบคุม เช่น กำรไม่ให้กู้ยืมกองทุนหมู่บ้ำน ถ้ำเมำจะไม่ให้อุ้มหลำน ห้ำมร้ำนค้ำ
จำหน่ำยเหล้ำ สุรำ ให้กับผู้กระทำควำมรุนแรง ถ้ำไม่เชื่อฟังเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงร้ำนค้ำต้องรับผิ ดชอบ
ใช้กำรบีบแตร ส่งสัญญำณว่ำชุมชนมีกำรจับตำดูอยู่ เป็นต้น
๒. มาตรการเชิงบวก/เสริมแรง เช่น ให้ควำมช่วยเหลือเรื่องอำชีพกำรงำน สนับสนุนทุนกำรศึกษำ ให้แก่
บุตร กำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่ำง ถ้ำลดหรือเลิกเหล้ำ จัดหำวัว/กระบือ ปลำ เมล็ดพันธุ์พืช
จัดกำรแต่งงำนให้ใหม่ กำรให้สัญญำต่อองค์พระประธำน ส่งเสริมกิจกรรมธนำคำรควำมดี จัดให้เข้ำร่ว มกิจกรรม
ที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว กำรสื่อสำรเชิงบวก เป็นต้น
ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พบในชุมชน ได้แก่
๑. ไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้กระทำควำมรุนแรง ผู้กระทำไม่สมัครใจในกำรเข้ำรับกำรรักษำ
๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ไม่มีกฎหมำยคุ้มครองควำมปลอดภัย ไม่มีอำนำจบังคับให้
ผู้กระทำควำมรุนแรงเข้ำรับกำรบำบัด เพรำะไม่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์
๓. ทัศนคติและควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ตำรวจ กำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ฯลฯ ไม่ได้มีกำรกำหนด
บทบำทหน้ำที่ที่ชัดเจน ชุมชนไม่กล้ำเข้ำไปยุ่งเพรำะเห็นว่ำไปทำให้เป็นปัญหำใหญ่สักพักเขำก็ดีกัน
๔. สภำพแวดล้ อ มของชุ ม ชน และปั ญ หำยำเสพติ ด ภำยในพื้ น ที่ เป็ น อี ก สำเหตุ ห นึ่ ง ที่ มี อุ ป สรรค
ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพรำะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำควำมรุนแรง ได้แก่ ยำเสพติด ของมืนเมำ ทั้งนี้
หำกผู้กระทำควำมรุนแรงมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคืนสู่สภำพแวดล้อมเดิม อำจทำให้ผู้ได้รับกำรบำบัด
กลับมำกระทำควำมรุนแรงซ้ำได้อีก
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๕. ผู้ประสบปัญหำส่วนใหญ่ ไม่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ หรือไม่ประสงค์จะให้ผู้กระทำฯ ได้รับกำรลงโทษ
ต้องกำรเพียงให้มีกำรสร้ำงมำตรกำรและข้อกำหนดเพื่อไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้กระบวนกำรช่วยเหลือ
ไม่บรรลุควำมสำเร็จ ผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงถูกกระทำซ้ำไม่หลุดออกจำกวังวนปัญหำควำมรุนแรง
๖. กำรไกล่เกลี่ยทำบันทึกข้อตกลงไม่สำมำรถป้องปรำมไม่ให้เกิดกำรกระทำซ้ำได้
ตัวอย่าง กรณีศึกษา ตายายชอบดื่มเหล้า มีปากเสียงทะเลากัน ตาใช้มีดข่มขู่
สถานการณ์ ปัญหาความรุ น แรงในครอบครั ว ตำ อำยุ ๗๔ ปี อำศัยอยู่กับ ยำย อำยุ ๗๖ ปี
ตำมลำพัง มีลูกด้วยกัน ๖ คน เสียชีวิต ๒ คน ลูก ๔ คน แยกย้ำยไปมีครอบครัว จึงอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง ๒ คน
เมื่อ ๒ - ๓ ปีก่อน ยำยป่วยเป็นโรคกระดูกเนื่องจำกตกบันใด ตำและยำยมีประวัติดื่ม เหล้ำขำว ดื่มหนักถึงขั้นกิน
แทนน้ำ ตำกล่ำวว่ำ เมื่อกินเหล้ำแล้ว มันสบำยใจ แก้เครียด เพื่อนชวนกิน เมื่อกินแล้วก็เมำ ทะเลำะกันมันก็ต้อง
มีบ้ำง ถ้ำไม่มีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ สำเหตุที่ทะเลำะกัน เพรำะ เวลำยำยเมำจะพูดจู้จี้ จนน่ำรำคำญ มีปำกเสียงกัน
บ่อยครั้ง หนักถึงขั้นตำเอำมีดข่มขู่ยำย จนผู้ใหญ่บ้ำนได้เข้ำมำพูดคุย ห้ำมปรำม ไม่ยอมฟัง
การจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการปรับพฤติกรรม ผู้ใหญ่บ้ำนได้ประสำน พมจ.
ให้ช่วยเหลือ พมจ. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้ำน นำยก อบต. พร้อมด้วยทีมสหวิชำชีพ ร่วมกันเข้ำช่วยเหลือ พูดคุย นำยก
อบต. พำไปให้สัญญำต่อองค์พระประธำน และทำบันทึกข้อตกลงกับตำ ให้เลิกดื่มเหล้ำ ภำยใน ๓ เดือน ถ้ำทำได้
จะให้ควำย ๑ ตัว โดยประสำนจำก ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมกับเงินช่วยเหลื อ รวมทั้ง แจ้งให้ร้ำนค้ำในหมู่บ้ำน
และเพื่ อ นบ้ ำ นทรำบว่ ำ หำกขำยเหล้ ำ หรื อ ชวนตำดื่ ม เหล้ ำ อี ก จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบถ้ ำ ตำกระท ำควำมรุ น แรง
อีกประกอบกับ ตำประสบอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซต์ล้มขณะเมำเหล้ำ จึงทำให้ตัดสินใจปฏิบัติตำม คิดว่ำถ้ำเลิกเหล้ำ
ก็สบำยดี ตั้งใจและเต็มใจ ตอนนี้เลิกเหล้ำมำ ๓ - ๔ เดือนแล้ว สุขภำพก็ดีขึ้น โรคประจำตัวก็ไม่มี
ตัวอย่างการปรับพฤติกรรมดื่มเหล้าโดยชุมชน “บ้านเจดีย์” ชุมชนต้นแบบลดละเลิกเหล้า
ปั จ จั ย ชุมชนเข้มแข็ง เอำจริ งเอำจัง มีส่ ว นร่ว ม (ตัว แทนทุกหลั งคำเรือนมำพูดคุยหำทำงออกร่วมกัน
ออกมำตรกำรของหมู่บ้ำน เริ่มจำกสิ่งเล็ก ๆ เช่น ต้องกำรให้เลิกเหล้ำ จัดทำป้ำยครอบครัวนี้งดดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ)
“งดเหล้าในวันพระ” ด้วยที่ชำวบ้ำนเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นพุทธศำสนิกชน แกนนำได้แนวคิดมำจำกโฆษณำ
ที่ว่ำ “วันอำทิตย์วันครอบครัว ” เป็นโฆษณำที่ดี น่ำจะนำมำปรับใช้กับกำรรณรงค์งดเหล้ำ จึงคิดว่ำพุทธศำสนิกชน
น่ำจะงดเหล้ำในวันพระ อย่ำงน้อยก็ได้งด ๑ วันต่อสัปดำห์ เป็นกำรรักษำศีล ๕ ด้วย จึงได้นำงบประมำณที่ได้
๕,๐๐๐ บำท จัดทำป้ำยว่ำ “ครอบครัวนี้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันพระ” โดยมีวัตถุประสงค์อยำกให้
งดเหล้ำทั้งครอบครัว ในวันประชุมประจำหมู่บ้ำนจึงได้ชักชวนคนในหมู่บ้ำนว่ำครอบครัวใดจะเข้ำร่วมกิจกรรม
งดเหล้ำทุกวันพระขอให้ มำรับป้ ำยไปติดที่หน้ำบ้ำน ไม่มีกำรบังคับ ปรำกฏว่ำมีคนมำรับป้ำยไปจำนวน ๑๓๘
หลังคำเรือน จำกทั้งหมด ๑๘๒ หลังคำเรือน แต่เมื่อดำเนินไประยะหนึ่งปรำกฏว่ำคนที่รับป้ำยไปยังมีกำรดื่มเหล้ำ
ในวันพระ แกนนำจึงจัดทำแบบฟอร์ มตรวจสอบให้แก่อสม.ออกตรวจตรำทุกวันพระ ปรำกฏว่ำ อสม.เกรงใจ
ไม่กรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริงบ้ำง บ้ำงก็ไปดื่มเสียเองบ้ำง แกนนำจึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ ด้วยรับสมัคร
เยำวชนมำเป็นอสม.จัดอบรมและให้เยำวชนอสม.ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ผ่ำนเสียงตำมสำยก่อนวันพระ จัดทำ
ปฏิทิน วัน พระแจกให้ แ ต่ล ะหลั ง คำเรื อน และออกตรวจสอบแต่ล ะหลั ง คำเรื อ น แล้ ว มีกำรสร้ำ งแรงจู ง ใจให้
แต่ละหมวดบ้ำนว่ำหมวดบ้ำนสำมำรถงดเหล้ำวันพระได้มำกก็จะมีรำงวัลให้ โดยแบ่งเป็นไตรมำส โดยได้ดำเนินกำร
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ในช่ว งแรกๆ นอกจำกนี้ แกนน ำชุมชนยั งได้เข้ำไปพูดคุยขอควำมร่ว มมือกับร้ำนค้ำในหมู่บ้ำนให้ งดขำยเหล้ ำ
ในวันพระเช่นกัน
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยำกรกล่ำวต้อนรับและทักทำยผู้เข้ำร่วมอบรม ให้ผู้ร่วมอบรมแนะนำชื่อ หน้ำที่งำนที่รับผิดชอบ
๒. วิทยำกรแนะนำหัวข้อในกำรเรียนรู้ และชวนผู้เข้ำร่วมอบรม คิดว่ำ อะไรคือกำรปรับพฤติ กรรม
ทำไมต้องปรับพฤติกรรม และเมื่อปรับพฤติกรรมแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ให้เวลำแต่ละคนค้นหำข้อมูล ๕ นำที
จำกนั้นวิทยำกรสุ่มสอบถำมผู้เข้ำร่วมอบรม จำนวน ๓ - ๕ คน หรือจนกว่ำจะได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับที่ต้องกำร
๓. วิทยำกรเฉลยควำมหมำย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้จำกกำรปรับพฤติกรรม และให้ควำมรู้เรื่อง
กำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำและผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใช้สื่อกำรสอน power point เรื่อง
กำรปรับพฤติกรรมผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว รำยละเอียดตำมเนื้อหำประกอบกำรเรียนรู้
๔. ระหว่ำงวิทยำกรบรรยำย ประเด็น ลักษณะพฤติกรรมที่เป็ นปัญหำและสำเหตุ ลักษณะพฤติกรรม
ควำมรุนแรง วิทยำกร เปิดคลิปวิดีทัศน์ เครื่องสำอำง Oriental Princess ชุด "save the moment" version
ending ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมชมวิดีทัศน์ และให้ผู้เข้ำร่วมอบรมช่วยกันวิเครำะห์ ลักษณะพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็น
พฤติกรรมควำมรุนแรง และสำเหตุของพฤติกรรมดังกล่ำว ตำมใบงำนที่ ๑
๕. วิทยำกรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมอบรม และเฉลย
(เฉลย พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นพฤติกรรมควำมรุนแรง เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภำพ และกำรแสดงออก ได้แก่
กำรสื่อสำรที่ไม่สร้ำงสรรค์ กำรทำร้ำยจิตใจกันและกัน กำรทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ กำรถูกเฉยเมย ซึ่งมีสำเหตุมำจำก
กำรสื่อสำร กำรทำบทบำทหน้ำที่และควำมคำดหวังระหว่ำงกันและกัน)
๖. วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมจับกลุ่มเพื่อทดลองฝึกกำรเป็นปรับพฤติกรรม ตำมใบงำนที่ ๒ โดยให้
เวลำในกำรดำเนินกำร ๓๐ นำที และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอกำรแสดงวิธีกำรปรับพฤติกรรมและกำหนดให้กลุ่มอื่น ๆ
ทำหน้ำที่ในกำรถำมและให้ข้อเสนอแนะ (อำจให้กลุ่มที่ ๒ ถำมกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๓ ถำมกลุ่มที่ ๒ ตำมลำดับ)
๗. วิ ท ยำกรยกตั ว อย่ ำ ง ข้ อ ห้ ำ มต่ ำ ง ๆ เช่ น ห้ ำ มเข้ ำ ใกล้ ให้ เ ลิ ก เหล้ ำ เลิ ก กำรพนั น เลิ ก ใช้ ค ำพู ด
ที่นำมำสู่กำรทะเลำะเบำะแว้ง และแจ้งผู้เข้ำร่วมประชุมว่ำ สิ่งต้องห้ำมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ คือ มำตรกำรปรับพฤติกรรม
ผู้กระทำ/ผู้ถูกกระทำ ที่สำมำรถพบเห็นได้ในบันทึกข้อตกลงที่ชุมชนจัดทำขึ้นมำเป็นมำตรกำรบังคับที่ไม่ได้มีผล
ตำมกฎหมำย หรือเห็นในหมำยศำล บันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้นโดยพนักงำนสอบสวน (คร.๙, คร.๑๐)
๘. วิ ท ยำกร อธิ บ ำยถึ ง สิ่ ง ที่ ค นในชุ ม ชนสำมำรถมี ส่ ว นร่ ว มในกำรช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กำรปรั บ
พฤติกรรมผู้กระทำและผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใช้กำรบรรยำยประกอบกำรฉำย power point
พร้อมยกตัวอย่ำงกำรปรับพฤติกรรมควำมรุนแรงในครอบครัวโดยชุมชน
๙. วิ ท ยำกร เปิ ด คลิ ป วิ ดี ทั ศ น์ เครื่ อ งส าอาง Oriental Princess ชุ ด "save the moment"
version happy ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมชมวิดีทัศน์ ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้ำร่วมอบรมว่ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สำมำรถ
ทำให้ไม่เกิดปัญหำควำมรุนแรงและปัญหำทำงสังคมต่ำง ๆ ที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก
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การประเมินผล
วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ทำงำนตำมใบงำนที่ ๓ จำกนั้นให้แบ่งกลุ่ม จำนวนกลุ่มละ ๖ คน เพื่อให้
แต่ละคนนำคำตอบที่ได้มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในกลุ่ม และหำข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
ให้เวลำดำเนินกำร ๓๐ นำที นำเสนอ ๑๐ นำที/กลุ่ม
เอกสารอ้างอิง
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครั ว.(๒๕๖๐).รำยงำนกำรศึกษำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว.กรุงเทพฯ.
กองจิ ต วิ ท ยำและกำรน ำทหำร.( ๒๕๕๕).หลั ก กำรปรั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ .(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม ำ :
http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-904.pdf. สื บค้ นเมื่ อ ๒๕ มกรำคม
๒๕๖๑.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.2559.หลักสูตรกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ สำหรับพยำบำลผู้จัดกำรรำยกรณีโรค
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ใบงานที่ ๑
พฤติกรรมความรุนแรงและปัจจัยสาเหตุ
ให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมชมคลิปวิดีทัศน์ เครื่องสำอำง Oriental Princess ชุด "save the moment"
version ending และร่วมกันวิเครำะห์ ดังนี้
๑. ลักษณะพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็นพฤติกรรมควำมรุนแรง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................... ............................
๒. สำเหตุของพฤติกรรมดังกล่ำว
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
.....................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ ๒
การสนับสนุนเสริมแรงจูงใจให้ผู้ปรับพฤติกรรม
ให้ผู้เข้ำร่วมเรียนรู้จับ กลุ่ม ๔ คน โดยแสดงบทบำทเป็นผู้ดำเนินกำรปรับพฤติกรรม และผู้ต้องกำรปรับ
พฤติกรรม โดยให้ผู้ต้องกำรปรับพฤติกรรม เลือกพฤติกรรมที่ไม่ดีที่อยำกเปลี่ยนแปลง เช่น โกรธโมโหง่ำย หึงหวง
ติ ด สุ ร ำ พู ด หยำบคำยดุ ด่ ำ เสพยำบ้ ำ ฯลฯ ๑ พฤติ ก รรม จำกนั้ น ให้ ฝึ ก กระบวนกำรปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม
(ตำมหัวข้อกำรเรียน) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้หลักจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ โดยปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมควำมรุนแรง ให้เวลำในกำรปรึกษำ ๓๐ นำที และนำเสนอกำรขั้นตอนกระบวนกำรปรับ
พฤติกรรม ๑๐ นำที/กลุ่ม
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ใบงานที่ ๓
วิธีการจัดการควบคุม/ปรับพฤติกรรมโดยชุมชน
๑. ท่ำนเคยพบเห็นว่ำในชุมชนมีวิธีกำรจัดกำรควบคุมหรือปรับพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่อย่ำงไร
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................ ......................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
๒. ท่ำนเคยพบเห็นว่ำในชุมชนมีกำรช่วยเหลือผู้ถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวจำกกำรถูกกระทำซ้ำ
หรือไม่อย่ำงไร
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................... .......................................
......................................................................................................................................................................
๓. ท่ำนคิดว่ำวิธีกำรที่เหมำะสมสำหรับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำควำมรุนแรงในครอบครัวคือ
อะไรบ้ำง อย่ำงไร
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
๔. ใครควรมีบทบำทในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
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ชุดความรู้การจัดทาข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)
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องค์ความรู้เรื่องการจัดทาข้อมูลชุมชน “แผนที่เดินดิน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่มีควำมรู้เรื่องกำรจัดทำและวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำนในเรื่องกำรทำแผนที่เดินดิน
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนสำมำรถท ำแผนที่ เ ดิ น ดิ น ในชุ ม ชนได้ และน ำไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรป้ อ งกั น
เฝ้ำระวัง และเตือนภัยควำมรุนแรงในครอบครัว เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
รูปแบบกิจกรรม
- กำรบรรยำย
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรหรือกำรทดลอง
- ใบงำนกิจกรรม
ระยะเวลา
๒ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย / Power Point
๒. ใบงำนกิจกรรม
๓. ปำกกำเคมีสีต่ำงๆ/สีเทียน/สีชอร์ค
๔. กระดำษฟลิปชำร์ท
เนื้อหาประกอบการบรรยาย
๑. นิยำมควำมหมำย และควำมสำคัญกำรจัดทำข้อมูลชุมชน
๒. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน กำรจัดทำแผนที่เดินดิน
๓. เครื่องมือสำหรับกำรจัดทำข้อมูลชุมชน
๔. กำรจัดทำแผนที่เดินดิน
๕. กำรสำรวจระดับควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงในครอบครัว
๖. กำรเชื่อมโยงข้อมูลในชุมชนกับแผนที่เดินดิน
๑. นิยามความหมาย และความสาคัญการจัดทาข้อมูลชุมชน
• นิยามความหมาย
ข้อมูล (data) หมำยถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ เป็นต้น
โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรสื่ อสำร กำรแปลควำมหมำยและกำรประมวลผล ข้อมูลอำจจะได้มำจำก
กำรสังเกต กำรรวบรวม กำรวัด ฯลฯ
สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรประมวลผลแล้ว อำจใช้วิธีง่ำย ๆ เช่น
หำค่ำเฉลี่ย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภำพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจให้คำตอบปัญหำ
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ต่ำง ๆ ได้ สำรสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสำร เสียง หรือรูปภำพต่ำง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มuควำมหมำย
สำรสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพำะเพียงตัวเลขเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
ข้อมูลชุมชนมีควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำชุมชน กำรจะพัฒนำชุมชน
นั้นต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรของสมำชิกในชุมชน สภำพของท้องถิ่น ปัญหำสังคม กำรจะได้มำซึ่งข้อมูลชุมชน
ต้องดำเนินกำรศึกษำชุมชน
กำรศึกษำข้อมูลชุมชน คือ กระบวนกำรในกำรเข้ำไปศึกษำเรียนรู้ทำควำมเข้ำใจเรื่องรำวของชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอดีต และสถำนกำรณ์ปัจจุบันของสภำพแวดล้อมในชุมชน กำรทำ
ควำมรู้ จั กชุมชน ก่อนที่จ ะลงมือทำงำนถือ ซึ่งเป็นหั ว ใจส ำคัญและมีผ ลต่อควำมส ำเร็จของกำรพัฒ นำชุ ม ชน
ตัวอย่ำงของประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ เช่น ข้อมูลทำงกำยภำพ ข้อมูลทำงสังคม กำรเมือง กำรปกครอง ข้อมูลทำง
เศรษฐกิจ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน มี ๒ วิธี กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
ภำคสนำม
• ความสาคัญของการจัดทาข้อมูลชุมชน
กำรศึกษำและจัดทำข้อมูลชุมชนมีควำมสำคัญมำก และเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเสมอ เพรำะเป็นวิธีที่จะทำให้
เรำเห็นภำพรวมของชุมชน ข้อมูลทำงสังคม นำไปใช้ในกำรพัฒนำ แก้ไขปัญหำชุมชน
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำชุมชนนั้นมีหลำยประเภท สำมำรถแบ่งตำมวิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลจำกเอกสำร) หมำยถึง รำยละเอียด ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้มำจำกข้อมูลที่มีผู้อื่น
รวบรวมไว้ และน ำมำใช้อ้ำงอิงต่ออีกทอดนึง เช่น ข้อมูล ส ำมะโนประชำกร ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล สถำนกำรณ์
ควำมเข้มแข็งของครอบครัว ข้อมูลกำรลงทะเบียนคนจน เป็นต้น
๒) กำรเก็บข้อมูลจำกภำคสนำม หมำยถึง รำยละเอียด ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจำกพื้นที่ที่ศึกษำ
โดยตรง มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ สำมำรถรวบรวมข้อมูลได้โดยกำรบันทึกเหตุกำรณ์ กำรสำรวจ กำรทดลองเป็นต้น
๓. เครื่องมือสาหรับการจัดทาข้อมูลชุมชน
กำรศึกษำข้อมูลชุมชน จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำวจะทำให้เห็น
ภำพและเข้ำใจถึงชุมชนในสภำวะและลักษณะต่ำง ๆ ได้ดีขึ้น เครื่องมือและวิธีกำรที่นิยมใช้ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลภำคสนำม ได้แก่ แบบสอบถำม กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องมือแต่ละ
ประเภทมีรำยละเอียดดังนี้
๑) แบบสอบถาม
- แบบสอบถำมเป็นชุดของคำถำมที่สร้ำงขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ
โดยตรง เช่น ควำมรูสึก ควำมคิดเห็น เจตคติ ข้อเท็จจริง ฯลฯ แบบสอบถำมต่ำงจำกแบบสัมภำษณ์ตรงที่ผู้ให้
ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถำม แต่ถ้ำเป็นแบบสัมภำษณ์ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้กรอกแบบสอบถำม ซึ่งทั้ง ๒ วิธีนี้จะ
ส่งผลต่อข้อมูลที่ได้แตกต่ำงกันไป โดยแบบสอบถำมจำแนกได้ ๓ ประเภท คือ
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(๑) แบบสอบถำมปลำยปิด : เป็นแบบสอบถำมที่กำหนดคำตอบหลำยๆคำตอบไว้ในข้อควำมหรือ
รำยกำรของคำถำมแต่ละข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมพิจำรณำตัดสินใจเลือกคำตอบหนึ่งที่กำหนดไว้หรือเลือกได้
มำกกว่ำหนึ่งคำตอบก็ได้
(๒) แบบสอบถำมปลำยเปิด : เป็นแบบสอบถำมที่กำหนดให้เฉพำะข้อควำมหรือรำยกำรของคำถำม
ในแต่ละข้อเท่ำนั้น ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้มีโอกำสตัดสินใจตอบคำถำมแต่ละข้อเหล่ำนั้นได้อย่ำงอิสระตำม
ควำมพอใจของตนเอง
(๓) แบบสอบถำมผสมระหว่ำงปลำยปิดกับปลำยเปิด : เป็นแบบสอบถำมที่กำหนดคำตอบหลำยๆ
คำตอบไว้ในข้อควำมหรือรำยกำรของคำถำมแต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมพิจำรณำตัดสินใจเลือกคำ ตอบใด
คำตอบหนี่งที่กำหนดให้ ได้เพียงคำตอบเดียวเท่ำนั้น หรือสำมำรถพิจำรณำตัดสินใจตอบคำถำมของแต่ล ะข้อ
เหล่ำนั้นได้อย่ำงอิสระตำมควำมพอใจของตนเองอีกด้วย
๒) การสังเกต
- กำรสังเกต หมำยถึง กำรเฝ้ำดู หรือศึกษำเหตุกำรณ์ หรือเรื่องรำวโดยละเอียด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ว่ำใครเป็นผู้สังเกต สังเกตอะไร ภำยใต้สภำพกำรณ์ใด เพรำะควำมหมำยของกำรสังเกตจะแปรเปลี่ยนไปตำมบริบท
- กำรสังเกตเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงหนึ่ง เพื่อที่จะเข้ำใจลักษณะธรรมชำติและ
ขอบเขตของกำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ ของปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์
- ประเภทของกำรสังเกตกำรณ์ แบ่งได้ ๕ ประเภท คือ
(๑) กำรสังเกตกำยภำพภำยนอก เช่น สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะภำยนอกที่แสดงออก
(๒) กำรสังเกตกำรแสดงออก ของกิริยำท่ำทำงหรือภำษำท่ำทำง
(๓) กำรสังเกตตำแหน่งแหล่งที่ทำงกำย โดยปกติมนุษย์จะสงวนอำณำเขตรอบ ๆ ตนเองไว้เป็น
กำรส่วนตัว และจะยอมให้บุคคลเข้ำใกล้ตำมระดับควำมสั มพันธ์ระหว่ำงกัน ดังนั้น ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลทำงกำยภำพ
จึงสำมำรถบ่งบอกถึงควำมสัมพันธ์ของบุคคลได้
(๔) กำรสังเกตกำรใช้ภำษำ กำรใช้คำพูดในกำรสนทนำ แสดงควำมสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ กัน
ระหว่ำงผู้พูด วิธีกำรพูด และเวลำพูด
(๕) กำรสังเกตบริบท เวลำ และกำรใช้เวลำ กำรใช้เวลำของบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ ในกิจกรรม
ทำงสังคม ล้วนแตกต่ำงกันทั้งระยะเวลำและช่วงเวลำ
- รูปแบบของกำรสังเกตกำรณ์ แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ
(๑) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม : เป็นวิธีที่ผู้ศึกษำเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หรือ
กลุ่มที่ทำกำรศึกษำ เช่น กำรศึกษำ ประวัติศำสตร์หมู่บ้ำน กำรสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน โดยเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ในชุมชน ทำตัวเป็นสมำชิกคนหนึ่งของชุมชนที่ศึกษำ ใช้กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์
และบันทึกข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
(๒) กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม : เป็นวิธีที่ผู้ศึกษำไม่ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
หรือกลุ่มที่ทำกำรศึกษำ เป็นเพียงกำรเฝ้ำดูพฤติกรรมทำงสังคม เช่น กำรสังเกตกำรณ์เด็กกำลังเล่ นเกมส์ต่ำง ๆ
โดยเข้ำไปดูพฤติกรรมของเด็กที่เล่นเกมส์เหล่ำนั้น
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๓) การสัมภาษณ์
- กำรสัมภำษณ์ คือ กำรสนทนำซักถำมอย่ำงมีจุดหมำย เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องกำร
ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์จะช่วยอธิบำยสิ่งที่พบเห็นหรือสังเกตได้แต่ยังไม่เข้ำใจ ให้เข้ำใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
- กำรรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เป็นวิธีกำรสื่อสำรสองทำง ซึ่งกำรสัมภำษณ์จำเป็นต้องมี
โครงสร้ำงของคำถำมและสำมำรถควบคุมทิศทำงโครงสร้ำงของเนื้อหำให้เป็นเรื่องที่ต้องกำรทรำบ
- หลักกำรสัมภำษณ์ มีดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้สัมภำษณ์ : มีควำมรู้ลึกรู้กว้ำงในเรื่องที่สัม ภำษณ์ สัมภำษณ์อย่ำงมีระบบ
และมีโครงสร้ำงที่เหมำะสม เปิดกว้ำงสำหรับทุกเรื่องและทุกประเด็น คุมสถำนกำรณ์ได้ มีควำมจำดี สำมำรถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้ตอบพูดในเวลำต่ำง ๆ กัน และตีควำมได้อย่ำงถูกต้อง
(๒) กำรแนะนำตัว : ผู้สัมภำษณ์ต้องแนะนำตัวเอง เพื่อให้ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ทรำบและคุ้นเคย
(๓) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี : ผู้สัมภำษณ์ต้องสร้ำงควำมคุ้นเคย มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
(๔) กำรเข้ำใจวัตถุประสงค์ : ผู้สัมภำษณ์ต้องมีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของคำถำมที่กำหนด
ขึ้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจกำรซักถำม รวมทั้งผู้สัมภำษณ์ ควรบอกวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์แก่ผู้ให้สัมภำษณ์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้น
(๕) กำรจดบันทึก : ผู้สัมภำษณ์ต้องเตรียมกำรจดบันทึกในขณะที่จะทำกำรสัมภำษณ์ลงในสมุด
บันทึกหรือแบบสัมภำษณ์อย่ำงมีโครงสร้ำงที่กำหนดขึ้น
กำรสัมภำษณ์ : ผู้สัมภำษณ์ต้องเตรียมกำรล่วงหน้ำในกำรสัมภำษณ์ ต้องได้รับกำรฝึกฝนเทคนิคและ
วิธีกำรสัมภำษณ์ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ กำรสังเกตกำรณ์ กำรฟัง กำรซักถำม
๔) การสนทนากลุ่ม
- กำรสนทนำกลุ่ม คือกำรสัมภำษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจำกกำรสนทนำกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ในประเด็น ปั ญหำที่เฉพำะเจำะจง โดยมีผู้ ดำเนินกำรสนทนำกลุ่ ม (Moderator) เป็นผู้ คอยจุดประเด็น
ในกำรสนทนำ เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทำงกำรสนทนำอย่ำง
กว้ำงขวำงละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมสนทนำในแต่ละกลุ่มประมำณ ๖ - ๑๐ คน ซึ่งเลือกมำจำกประชำกร
เป้ำหมำยที่กำหนดเอำไว้ (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, ๒๕๔๙)
- กำรสนทนำกลุ่มเหมำะสำหรับกำรศึกษำที่มีจุดมุ่งหมำยหลำกหลำย เช่น กำรค้นหำประเด็นของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีควำมรู้มำก่อน กำรหำคำอธิบำยสำหรับปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำง กำรประเมินสถำนกำรณ์
- ประโยชน์ของกำรสนทนำกลุ่ม
๑) ใช้ในกำรศึกษำควำมคิดเห็น ทัศนคติ ควำมรู้สึก กำรรับรู้ ควำมเชื่อ และพฤติกรรม
๒) ใช้ในกำรกำหนดสมมติฐำนใหม่ๆ
๓) ใช้ในกำรกำหนดคำถำมต่ำง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถำม
๔) ใช้ค้นหำคำตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่ชัด เพื่อช่วยให้งำนวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๕) ใช้ในกำรประเมินผลทำงด้ำนธุรกิจ
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- กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง : โดยทั่วไปจะเลือกจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะทำงประชำกร สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีประสบกำรณ์ที่คล้ำยคลึง
๔. การจัดทาแผนที่เดินดิน
แผนที่ (Map) คื อ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ แสดงลั ก ษณะของพื้ น ผิ ว โลก และสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ บนผิ ว โลก
ทั้งที่เป็นธรรมชำติและมนุษย์สร้ำงขึ้น โดยแสดงลงบนผิวรำบด้วยกำรย่อขนำด และใช้สัญลักษณ์แทน
แผนที่ เ ดิ น ดิ น เป็ น แผนที่ ที่ เ กิ ด จำกกำรส ำรวจลั ก ษณะทำงกำยภำพและสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน
ที่เรียกว่ำแผนที่เดินดินนั้น เพรำะกำรหำข้อมูลต้องกระทำโดยกำรลงไปเดินดูไปสัมผัส ไปเห็นรูปลักษณะบ้ำน
แต่ละหลัง ทุกหลัง ทั้งชุมชนด้วยสำยตำของตนเองเท่ำนั้นซึ่งต่ำงจำกแผนที่นั่งโต๊ะที่มักคัดลอก หรือหยิบยืมมำจำก
ที่มีอยู่แล้ว
ความสาคัญของแผนที่เดินดิน กำรทำแผนที่เดินดินมีควำมสำคัญมำก และเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเสมอ เพรำะ
- เป็นวิธีที่จะทำให้เรำเห็นภำพรวมของชุมชน ได้ดีที่สุด เร็วที่สุด และได้ข้อมูลมำกที่สุดในระยะเวลำที่สั้นที่สุด
- รู้จักชุมชนอย่ำงทั่วถึง ทำให้กำรศึกษำชุมชนมีควำมละเอียดและครอบคลุมพื้นที่มำกขึ้น ไม่จำกัดอยู่แต่
ในส่วนพื้นที่ที่เจ้ำหน้ำที่เคยชินหรือเข้ำถึงได้ง่ำย สิ่งที่เน้นมำกก็คือ เรำต้องเข้ำไปให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บ้ำนผู้ประสบปัญหำที่อยู่ชำยขอบของหมู่บ้ำน หรือบ้ำนที่แยกตัวโดดเดี่ยวอยู่ตำมลำพังท้ำยหมู่บ้ำน
หลักการที่สาคัญ
• ในกำรทำแผนที่เดินดินนั้น ควำมสำคัญไม่ได้อยู่ที่กำรทำแผนที่ทำงกำยภำพให้สมบูรณ์ครบถ้วน แต่
ส ำคัญที่กำรมองเห็ น และเข้ำใจ ควำมหมำย และหน้ำที่ทำงสั งคม (Social Meaning และ Social Function)
ของพื้นที่ทำงกำยภำพเหล่ำนั้น จะทำให้เรำเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมำกขึ้น
• กำรเข้ำใจควำมหมำยทำงสังคมของลักษณะทำงกำยภำพนี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไปเดินดู เช่น บ่อน้ำ
หำกดูในแผนที่นั่งโต๊ะก็จะทรำบเพียงแต่ว่ำเป็นบ่อน้ำ แต่จะรู้ว่ำบ่อน้ำนี้มีคนมำซักผ้ำมำกหรือน้อยเพียงไร กำรไปเห็น
ผู้หญิงหรือแม่บ้ำนมำซักผ้ำที่บ่อน้ำเป็นกำรเข้ำใจหน้ำที่ทำงสังคมของบ่อน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่มำแลกเปลี่ยนข้อมูลของหมู่บ้ำน
ประโยชน์ของแผนที่เดินดิน
• ทำให้เห็นภำพรวมของชุมชนได้อย่ำงครบถ้วนที่สุด
• ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นอยู่จำนวนมำกในระยะเวลำที่สั้นที่สุด
• ข้อมูลมีควำมน่ำเชื่อถือมำกที่สุด เพรำะได้มำจำกกำรสังเกตด้วยตัวเอง
• ทำให้เห็นกลุ่มเป้ำหมำยที่จะทำงำนต่อได้อย่ำงครอบคลุม
• ช่วยในกำรเริ่มต้นควำมสัมพันธ์ และสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสมำชิก ในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี
๕. การสารวจระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัวได้จัดทำแบบประเมินควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัวเพื่อใช้เป็น
เครื่ องมือ ให้ ชุ มชนน ำไปใช้ใ นกำรศึ ก ษำสภำพควำมเป็น อยู่ข องครอบครัว ในชุ มชน และนำข้อมู ล ไปก ำหนด
แนวทำงกำรเฝ้ำระวังและเดือนภัย เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เครื่องมือดังกล่ำวประกอบด้ว ย
ข้อคำถำม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
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๑) ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อคำถำม ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพกำรสมรส ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงครอบครัวกับชุมชน
๒) ข้ อ มู ล ส ำหรั บ กำรประเมิ น ครอบครั ว ประกอบด้ ว ยข้ อ ค ำถำมเพื่ อ สอบถำมลั ก ษณะกำรใช้ ชี วิ ต
ครอบครัวและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกครอบครัว เป็นต้น เป็นคำถำมปลำยปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบ
ระหว่ำงใช่หรือไม่ใช่
จำกข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน จะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัว
โดยใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ จำกจำนวนข้อ (หรือจำนวนข้อมูล เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำ) ที่กลุ่มเป้ำหมำย
เลือกตอบ ว่ำ “ใช่” โดยมีเกณฑ์พิจำรณำ ดังนี้
ระดับคะแนน A
ความหมาย B
การตีความ
ตอบ “ไม่ใช่”ทุกข้อ

ไม่มีควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรง
ความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๑
หรือระดับเขียว

เป็นครอบครัวปกติ ไม่มีปัญหำ ไม่มีปัจจัยควำมเสี่ยง
ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนครอบครัว และได้รับ
ผลกระทบจำกปัจจัยทำงสังคมน้อย เป็นครอบครัวมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีโอกำสกระทำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวต่อกันน้อย
เป็นครัวเรือนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อควำมรุนแรงในครอบครัว
และมีโอกำสกระทำรุนแรงบ้ำงเป็นครั้งครำว แต่เกิดขึ้นน้อย

ตอบ “ใช่”จานวน ๑ – ๖ ข้อ
ได้คะแนน ไม่เกินร้อยละ ๒๗
ของคะแนนเต็ม

มีควำมเสี่ยงเกิดกำรกระทำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว ในระดับน้อยความเข้มความ
รุนแรงเท่ากับ ๒
หรือแปลงเป็นระดับสีเหลือง เพื่อเตือนภัย

ตอบ “ใช่”จานวน ๗ – ๑๑ข้อ
ได้คะแนน มำกกว่ำร้อยละ ๒๘ – ร้อยละ
๕๐ ของคะแนนเต็ม

มีควำมเสี่ยงเกิดกำรกระทำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว ในระดับปานกลาง
ความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ ๓
หรือแปลงเป็นระดับสีส้ม เพื่อการเตือนภัย

ตอบ “ใช่”จานวน ๑๒ ข้อ
ขึ้นไป ได้คะแนน เกินกว่ำ ร้อยละ ๕๐
ของคะแนนเต็ม

ควำมเสี่ยงเกิดกำรกระทำควำมรุนแรงใน
เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงหลำยปัจจัย มีกำรกระทำรุนแรง
ครอบครัว ในระดับมาก
ในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วและเสี่ยงจะใช้ควำมรุนแรง
ความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ ๔
เพิม่ มำกขึ้น และมีกำรกระทำรุนแรงซ้ำ
หรือแปลงเป็นระดับสีแดง เพื่อการเตือนภัย

เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงและมีควำมรุนแรงในครอบครัว
เกิดขึ้นแล้ว และเสี่ยงจะใช้ควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น

สูตรคานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
สูตรคำนวณ A (ระดับควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงในครอบครัว) = จำนวนข้อที่ตอบ “ใช่” X ๑๐๐
๒๒
ทั้งนี้สำมำรถนำระดับควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงในครอบครัวของครอบครัวนั้น ๆ มำใช้เป็นข้อมูล
ในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันควำมรุนแรงในครอบครัว เช่น
คณะกรรมกำรชุมชน คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) คณะทำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรเพื่อป้องกัน

๑๐๑

กำรกระทำควำมรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) หรือนำมำใช้เป็น ข้อมูลในกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมครอบครัวที่เหมำะสมได้
สูตรคานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงของชุมชน ในกำรพิจำรณำว่ำชุมชนใดมีระดับควำมรุนแรงมำกกว่ำ
กัน ให้ใช้สูตรคำนวณ ดังนี้
ระดั บ ควำมเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หำควำมรุ น แรงของชุ ม ชน ก = ผลรวมของ (ค่ ำ ร้ อ ยละของครอบครั ว ที่ มี
ควำมเข้มข้นของควำมรุนแรงในแต่ละระดับ x ระดับเข้มข้นของควำมรุนแรง) หำรด้วย ๑๐๐
สูตรคำนวณระดับควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงของชุมชน = ∑ (A X B)
๑๐๐
การแปลความหมาย ค่ำที่คำนวณได้มีค่ำตั้งแต่ ๑ - ๔ มีควำมหมำย ดังนี้
คะแนน ๑.๐๐
ชุมชนมีควำมเข้มควำมรุนแรง เท่ำกับ ๑ (ไม่มีควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรง)
คะแนน ๑.๐๑ - ๒
ชุมชน มีควำมเข้มควำมรุนแรง เท่ำกับ ๒ (มีควำมเสี่ยงระดับน้อย)
คะแนน ๒.๐๑ – ๓
ชุมชน มีควำมเข้มควำมรุนแรง เท่ำกับ ๓ (มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง)
คะแนน ๓.๐๑ – ๔
ชุมชน มีควำมเข้มควำมรุนแรง เท่ำกับ ๔ (มีควำมเสี่ยงระดับมำก)
ตัวอย่างการคานวณ
ชุมชน ก มีจำนวนครอบครัวที่เก็บแบบทั้งหมด ๑๐๐ ครอบครัว พบว่ำ
มีครอบครัวที่มีระดับควำมเข้มของควำมรุนแรงในระดับ ๑ จำนวน ๒ ครอบครัว = (๒๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๒๐
มีครอบครัวที่มีระดับควำมเข้มของควำมรุนแรงในระดับ ๒ จำนวน ๕ ครอบครัว = (๕๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๕๐
มีครอบครัวที่มีระดับควำมเข้มของควำมรุนแรงในระดับ ๓ จำนวน ๒ ครอบครัว = (๒๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๒๐
มีครอบครัวที่มีระดับควำมเข้มของควำมรุนแรงในระดับ ๔ จำนวน ๑ ครอบครัว = (๑๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๑๐
ผลรวมของ (ค่ำร้อยละของครอบครัวที่มีควำมเข้มข้นของควำมรุนแรงในแต่ละระดับ x ระดับเข้มข้นของควำมรุนแรง
= (๒๐ x ๑) + (๕๐ x ๒) + (๒๐ x ๓) + (๑๐ x ๔) = ๒๒๐
ดังนั้น ระดับควำมเสี่ยงต่อปัญหำควำมรุนแรงของชุมชน ก (C) = ๒๒๐/๑๐๐ = ๒.๒
ชุมชน ก มีควำมเข้มควำมรุนแรง เท่ำกับ ๓ มีควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงครอบครัวในชุมชนสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้
โดยกำรนำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลสำหรับกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในตำบล กำรเลือกพื้นที่ กิจกรรม และ
กลุ่มเป้ำหมำยกำรจัดกิจกรรม
๖. การเชื่อมโยงข้อมูลในชุมชนกับแผนที่เดินดิน
กำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นควำมรุ น แรงในครอบครั ว ในชุ ม ชนนั้ น
มีควำมสำคัญมำก เนื่องจำกในชุมชนมีข้อมูลมำกมำย ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถำนกำรณ์
ควำมเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว หรื อ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ เ กิ ด จำกกำรจั ด เก็ บ แบบประเมิ น ควำมเสี่ ย งควำมรุ น แรง
ในครอบครัวและชุมชน และ กำรสำรวจสภำพสังคมและภูมิประเทศโดยใช้แผนที่เดินดิน โดยข้อมูลแต่ละประเภท
ก็จะมีรำยละเอียดข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เช่น จำนวนสถำนประกอบกำรที่เสี่ยงต่อกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว

๑๐๒

(บ่อนไก่, ร้ำนเกมส์, ร้ำนเหล้ำ, บ่อนกำรพนัน ฯลฯ) ครอบครัวตกเกณฑ์มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง หำกข้อมูล
ดังกล่ำวอยู่ในรูปแบบของข้อมูล ตำรำง ตัวเลข แผนภูมิ อำจจะนำมำใช้ในกำรตี ควำม กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ในครอบครัว หรือนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจให้คำตอบปัญหำต่ำง ๆ ได้ยำก หำกนำข้อมูลดังกล่ำวมำจัดทำ
เป็นสัญลักษณ์ นำเสนอประกอบกับกำรทำแผนที่ชุมชนที่เกิดจำกกำรทำแผนที่เดินดิน จะทำให้ชุมชน คณะกรรมกำร
อำสำสมัครต่ำง ๆ ในชุมชน สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำย เห็นควำมเปลี่ยนแปลง จุดสังเกต และ ปัจจัยที่อำจ
นำมำสู่ควำมรุนแรงในครอบครัวได้ง่ำย ทั้งนี้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำวอำจดำเนินกำรโดยกำรนำแผนที่เดินดินเป็นฐำน
ของกำรเชื่อมโยงข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ ที่แสดงสีต่ำง ๆ ของสถำนะควำมเสี่ยงของครอบครัว
บั น ทึ ก เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแผนที่ เ ดิ น ดิ น เพื่ อ แสดงตำแหน่ ง ของครอบครั ว ที่ มี ร ะดั บควำมเสี่ ย งต่อ ควำมรุนแรง
ในครอบครั ว ในระดั บ ต่ ำ ง ๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ ำ นสั ง คม ภู มิ ศ ำสตร์ เศรษฐกิ จ ปั จ จั ย เสี่ ย ง ปั จ จั ย หนุ น
ควำมเข้มแข็ง ในครอบครั ว น ำข้อมูล ดังกล่ ำวเป็ น พื้นฐำนในกำรวำงแผนกำรท ำกิจ กรรม กำรคัดเลื อ กพื้ น ที่
กลุ่มเป้ำหมำย กำรทำกิจกรรมชุมชน และกำรเฝ้ำระวังปัญหำควำมรุนแรง และปัญหำอื่น ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวได้
ทั้งนี้ ข้อแนะนำ เป้ำหมำยของกำรทำแผนที่เดินดิน รูปแบบและตัวอย่ำงแผนที่เดินดิน ปัญหำที่พบในกำร
ทำงำนอันนำไปสู่กำรใช้แผนที่เดินดิน และวิธีกำรทำแผนที่เดินดิน สรุปได้ดังแผนภำพ ดังนี้

๑๐๓

๑๐๔

ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยำกรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมอบรม จำกนั้นให้ผู้เข้ำอบรมร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสมำชิก
ผู้เข้ำร่วมอบรม จำนวน ๑๐ คน โดยให้ทำควำมรู้จักตำมประเด็น ได้แก่ ชื่อ ภูมิลำเนำเดิม อำหำรที่ชอบ งำนอดิเรก
๒. วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมอบรมกลับเข้ำที่นั่ง จำกนั้นสุ่มเรียกเพื่อสอบถำมข้อมูล เพื่อนที่ได้ไปทำควำมรู้จัก
๓. วิทยำกรสอบถำมว่ำ สิ่งที่ผู้เข้ำอบรมทำกิจกรรมกันนี้เรียกว่ำอะไร จนกว่ำจะได้คำตอบที่ใกล้เคียงกับคำว่ำ“ข้อมูล”
๔. วิทยำกรสอบถำมผู้เข้ำร่วมประชุมว่ำ ข้อมูลสำคัญอย่ำงไร จำกนั้นวิทยำกรสรุปและบรรยำยให้ข้อมูล
เพิ่มเติมโดยใช้สื่อ power point จนถึงหัวข้อแผนที่เดินดิน วิทยำกรนำเสนอตัวอย่ำงแผนที่เดินดิน
๕. วิทยำกร อธิบำยลักษณะสำคัญของ แผนที่เดินดิน และประโยชน์ ให้ผู้เข้ำร่วมอบรม พร้อมทั้งสอบถำม
ผู้เข้ำร่วมอบรมว่ำมีใครเห็นประโยชน์ของแผนที่เดินดินมำกกว่ำที่วิทยำกรอธิบำยหรือไม่
๖. วิทยำกรบรรยำย หัวข้อ กำรสำรวจระดับควำมเสี่ยงต่อควำมรุนแรงในครอบครัว โดยใช้สื่อ power point
และนำเสนอแบบสำรวจให้ผู้เข้ำร่วมอบรมดู พร้อมทั้งอธิบำยขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสำรวจควำมเสี่ยง
๗. วิทยำกร บรรยำยเรื่ องกำรวิเครำะห์ ข้อมูล กำรส ำรวจควำมเสี่ ยง และสำธิตกำรนำข้อมูล ควำมเสี่ ย ง
ของครอบครัว มำประยุค เชื่อมโยงกับแผนที่เดินดิน โดยใช้สื่อ power point
๘. วิทยำกรสอบถำมควำมเข้ำใจผู้เข้ำร่วมอบรม และให้เวลำซักถำมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ก่อนจะแบ่งกลุ่ม
เพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมอบรม
๙. วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน ศึกษำข้อมูลชุมชนจำกใบงำนที่ได้รับ จำกนั้นนำข้อมูล
ดังกล่ำวจัดทำแผนที่เดินดิน วิเครำะห์สถำนกำรณ์ชุมชม ปัญหำและปัจจัยเกื้อหนุน และออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธ์ภำพครอบครัวและลดควำมรุนแรงที่ตรงตำมสภำพปัญหำโดยให้เวลำทำกิจกรรมกลุ่ม ๑ ชั่วโมง และให้
นำเสนอผลงำนกลุ่มละ ๑๐ นำที
๑๐. วิทยำกรให้ผู้เข้ำร่วมอบรม กลุ่มอื่น (ใช้วิธีกำรจับฉลำก) ให้ข้อเสนอแนะ หรือ ถำมคำถำมกลุ่มที่นำเสนอ
จำกนั้นวิทยำกรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การประเมินผล
กำรทำกิจกรรมกลุ่มและกำรนำเสนอผลงำน
เอกสารอ้างอิง
กรมกิ จ กำรสตรี แ ละสถำบั น ครอบครั ว . (๒๕๖๐). คู่ มื อ มำตรฐำนกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรด ำเนิ น งำนของกลไกในระดั บ พื้ น ที่ ใ นกำรป้ อ งกั น เฝ้ ำ ระวั ง และจั ด กำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมรุ น แรง
ในครอบครัว. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.)
สถำบั นวิจั ยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยศรีนครินทรวิโรฒ. (ม.ป.ป.) เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรกำรวิจัยชุมชนด้ำนครอบครัว. กรุงเทพฯ: -อัดสำเนำกรแก้ว จั นทภำษำ. (๒๕๕๐). กำรสนทนำกลุ่ ม (Focus Group Discussion). (ออนไลน์ ). แหล่ งที่มำ: https://
home.kku.ac.th/korcha/dis1.html. สืบค้นเมื่อ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๑
Kantinee Chewae.(๒๕๕๙).กำรศึ ก ษำชุ มชน.(ออนไลน์ ).แหล่ ง ที่ มำ: https://prezi.com/mxwkpy4glsqs/
presentation/. สืบค้นเมื่อ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑.

๑๐๕

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๑
ชุมชนลาดปลาสวาย อ.หนองหญ้าคา จ.แปดริ้ว
ลักษณะทั่วไป มีครัวเรือน จำนวน ๕๐ ครัวเรือน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม/รับจ้ำง ร้อยละ
๗๓ รองลงมำ อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๑ อำชีพค้ำขำย ร้อยละ ๑๐ และอำชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๖ ประชำชนร้อยละ
๗๐ นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ ๓๐ นับถือศำสนำ อิสลำม ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนดังเดิม อำศัยอยู่ใน
ชุมชนมำหลำยชั่วอำยุคน
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่ม มีคลอง ๒ สำย ไหลผ่ำน อยู่ห่ำงจำกที่ทำกำรอำเภอ ๓ กิโลเมตร และห่ำงจำก
อ.เมือง ๑๐ กิโลเมตร
สิ่งอำนวยควำมสะดวก มีสถำนที่รำชกำรในชุมชน ดังนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษำ ๑
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๑
แห่ง
สถำนีอนำมัยประจำตำบล ๑
แห่ง
มัสยิส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
สวนสำธำรณะ/สุขภำพ ๑
แห่ง
มีสถำนประกอบกำรในชุมชน ดังนี้
ร้ำนเกมส์
๓
แห่ง
ร้ำนคำรำโอเกะ
๒
แห่ง
สวนอำหำร
๒
แห่ง
ตลำดสด
๑
แห่ง
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอำยุอำศัยตำม
ล ำพั ง เนื่ อ งจำกสมำชิ ก ครอบครั ว ย้ ำ ยถิ่ น ฐำนเพื่ อ ไปท ำงำนในกรุ ง เทพ แต่ จ ะกลั บ มำอยู่ พ ร้ อ มหน้ ำ กั น
ในวันหยุด จำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้

ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้ำนเศษฐกิจ
๒) ด้ำนสุขภำพ
๓) ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกำรเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

เกณฑ์ค่ำดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่ำเฉลี่ยดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๖๖.๔๑
๕๙.๗๒

ผ่ำน
(%)
๘๖.๙๐
๘๑.๘๗
๓๒.๕๐

๑๐๖
ไม่ผำ่ น
(%)
๑๓.๑๐
๑๘.๑๓
๖๗.๕๐

๖๔.๐๐
๗๑.๐๐
๕๔.๐๐

๘๕.๙๖
๖๑.๔๙
๕๘.๔๖

๘๖.๗๙
๗๕.๘๒
๘๔.๓๗

๑๓.๒๑
๒๔.๑๘
๑๕.๖๓

๗๔.๐๐
๖๓.๐๐
๕๘.๐๐
๖๓.๐๐
๖๘.๐๐
๖๕.๐๐
๗๓.๐๐

๘๕.๒๒
๘๖.๘๐
๘๐.๖๗
๙๙.๗๑
๘๐.๐๒
๘๗.๑๖
๘๙.๓๔

๘๖.๕๗
๙๙.๔๔
๙๔.๙๖
๙๙.๗๘
๙๙.๑๔
๙๘.๘๑
๗๕.๘๒

๑๓.๔๓
๐.๕๖
๕.๐๔
๐.๒๒
๐.๘๖
๑.๑๙
๒๔.๑๘

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
จำกกำรสำรวจควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัว จำกครอบครัว ๕๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ
๒๘ ครัวเรือน

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๑๒ ครัวเรือน

๗ ครัวเรือน

๓ ครัวเรือน

๑๐๗

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๒
ข้อมูลชุมชนบ้านนา อ.หนองเปรี้ยว จ.แปดริ้ว
ลักษณะทั่วไป มีครัวเรือน จำนวน ๖๐ ครัวเรือน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง ร้อยละ ๗๐ รองลงมำ
อำชีพทำนำ ร้อยละ ๑๑ อำชีพค้ำขำย ร้อยละ ๑๐ และ อำชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๙ ประชำชน ร้อยละ ๙๐ นับถือ
ศำสนำพุทธ ร้อยละ ๑๐ นับถือศำสนำฮินดู ประชำกรร้อยละ ๗๐ เป็นคนดังเดิม อำศัยอยู่ในชุมชนมำหลำยชั่วอำยุคน
แต่มีประชำกรร้อยละ ๓๐ เป็นคนต่ำงพื้นที่ ย้ำยถิ่นฐำนบ่อย
ลั กษณะภูมิป ระเทศ เป็ น ที่ร ำบลุ่ ม ใกล้ แม่น้ำบำงประกง ห่ ำงจำกนิคมอุตสำหกรรมบำงประกง ประมำณ ๕
กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกที่ทำกำรอำเภอ ๒๐ กิโลเมตร และห่ำงจำกอ.เมือง ๓๐ กิโลเมตร
สิ่งอำนวยควำมสะดวก มีสถำนที่รำชกำรในชุมชน ดังนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษำ ๓
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
๔
แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๗
แห่ง
สถำนีอนำมัยประจำตำบล ๑
แห่ง
โรงพยำบำล
๒
แห่ง
โบส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
สวนสำธำรณะ/สุขภำพ ๑
แห่ง
มีสถำนประกอบกำรในชุมชน ดังนี้
ร้ำนเกมส์
๔
แห่ง
ร้ำนคำรำโอเกะ
๑๐ แห่ง
สวนอำหำร
๑๒ แห่ง
ตลำดสด
๓
แห่ง
โรงแรม
๔
แห่ง
ปัม๊ น้ำมัน
๓
แห่ง
นิคมอุตสำหกรรม
๑
แห่ง
ท่ำเรือ
๑
แห่ง

๑๐๘

สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว วัยแรงงำน ต่ำงถิ่น
อยู่อำศัยเพื่อกำรประกอบอำชีพ จำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้
ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้ำนเศษฐกิจ
๒) ด้ำนสุขภำพ
๓) ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกำรเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

เกณฑ์ค่ำดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่ำเฉลี่ยดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๕๑.๔๑
๕๙.๗๒

ผ่ำน
(%)
๘๖.๙๐
๘๑.๘๗
๓๒.๕๐

ไม่ผำ่ น
(%)
๑๓.๑๐
๑๘.๑๓
๖๗.๕๐

๖๔.๐๐
๗๑.๐๐
๕๔.๐๐

๘๕.๙๖
๖๑.๔๙
๕๘.๔๖

๘๖.๗๙
๘๘.๘๒
๘๔.๓๗

๑๓.๒๑
๑๑.๑๘
๑๕.๖๓

๗๔.๐๐
๖๓.๐๐
๕๘.๐๐
๖๓.๐๐
๖๘.๐๐
๖๕.๐๐
๗๓.๐๐

๖๕.๒๒
๘๖.๘๐
๘๐.๖๗
๙๙.๗๑
๘๐.๐๒
๕๐.๑๖
๘๙.๓๔

๘๖.๕๗
๙๙.๔๔
๙๔.๙๖
๙๙.๗๘
๙๙.๑๔
๔๒.๘๑
๗๕.๘๒

๑๓.๔๓
๐.๕๖
๕.๐๔
๐.๒๒
๐.๘๖
๕๗.๑๙
๒๔.๑๘

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
จำกกำรสำรวจควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัว จำกครอบครัว ๖๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๒๐ ครัวเรือน

๒๐ ครัวเรือน

๑๐ ครัวเรือน

๑๐ ครัวเรือน

๑๐๙

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๓
ข้อมูลชุมชนหัวฝาย อ.มะขามหลวง จ.แปดริ้ว
ลั กษณะทั่ว ไป มีครั ว เรื อน จ ำนวน ๘๐ ครัว เรือน ประชำกรส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพ ทำนำ ร้อยละ ๘๐
รองลงมำ อำชีพค้ำขำย/รั บ จ้ ำง ร้ อยละ ๑๐ และ อำชีพอื่น ๆ ประชำชนร้อยละ ๙๐ นับถือศำสนำพุ ท ธ
ร้อยละ ๑๐ นับถือศำสนำคริส ประชำกรร้อยละ ๙๐ เป็นคนดังเดิม อำศัยอยู่ในชุมชนมำหลำยชั่วอำยุคน
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่ม มีคลองธรรมชำติไหลผ่ำน ๒ สำย และมีคลองชลประทำนไหลผ่ำน ๑ สำย
ห่ำงจำกอำเภอ ประมำณ ๓๐ กิโลเมตร และห่ำงจำกอ.เมือง ๕๐ กิโลเมตร
สิ่งอำนวยควำมสะดวก มีสถำนที่รำชกำรในชุมชน ดังนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษำ
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๑
แห่ง
สถำนีอนำมัยประจำตำบล
๑
แห่ง
โบส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
มีสถำนประกอบกำรในชุมชน ดังนี้
ร้ำนเกมส์
๑
แห่ง
บ่อนไก่
๑
แห่ง
ตลำดสด
๑
แห่ง
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ จำกกำรสำรวจ
สถำนกำรณ์ควำมเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้
ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล

เกณฑ์ค่ำดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่ำเฉลี่ยดัชนีย์
ควำมเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๘๑.๔๑
๙๐.๗๒

ผ่ำน
(%)
๘๖.๙๐
๙๙.๘๗
๘๙.๕๐

ไม่ผำ่ น
(%)
๑๓.๑๐
๐.๑๓
๑๐.๕๐

๖๔.๐๐
๗๑.๐๐
๕๔.๐๐

๘๕.๙๖
๖๑.๔๙
๕๘.๔๖

๘๖.๗๙
๘๘.๘๒
๘๔.๓๗

๑๓.๒๑
๑๑.๑๘
๑๕.๖๓

๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้ำนเศษฐกิจ
๒) ด้ำนสุขภำพ
๓) ด้ำนข้อมูลข่ำวสำรกำรเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

๗๔.๐๐
๖๓.๐๐
๕๘.๐๐
๖๓.๐๐
๖๘.๐๐
๖๕.๐๐
๗๓.๐๐

๖๕.๒๒
๘๖.๘๐
๘๐.๖๗
๙๙.๗๑
๘๐.๐๒
๘๙.๑๖
๘๙.๓๔

๘๖.๕๗
๙๙.๔๔
๙๔.๙๖
๙๙.๗๘
๙๙.๑๔
๙๙.๘๑
๙๙.๘๒

๑๑๐
๑๓.๔๓
๐.๕๖
๕.๐๔
๐.๒๒
๐.๘๖
๐.๑๙
๐.๑๘

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
จำกกำรสำรวจควำมเสี่ยงควำมรุนแรงในครอบครัว จำกครอบครัว ๘๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ
๖๐ ครัวเรือน

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จำนวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๑๐ ครัวเรือน

๙ ครัวเรือน

๑ ครัวเรือน

๑๑๑

ใบงานกิจกรรม “แผนที่เดินดิน”
อุปกรณ์
๑. ปำกกำ ดินสอ กระดำษ A4
๒. กระดำษโปสเตอร์ / กระดำษ Flip Chart / กระดำษวำดเขียนแผ่นใหญ่
๓. ปำกกำเคมี ปำกกำเมจิก สีเทียน
วิธีดาเนินกิจกรรม
๑. วิทยำกรตั้งคำถำมว่ำใครเป็นคนพื้นเพเดิมที่นี่บ้ำง ใครย้ำยถิ่นเข้ำมำบ้ำง ประวัติศำสตร์ของชุมชนมี
อะไรบ้ำง
๒. ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมช่วยกันวำดภำพแผนที่ชุมชนลงในกระดำษโปสเตอร์ / กระดำษ Flip Chart / กระดำษ
วำดเขียนแผ่นใหญ่ โดยเริ่มต้นวำดเฉพำะเส้นทำงคมนำคมที่เป็นถนนสำยต่ำง ๆ ของชุมชนก่อน
๓. ให้ผู้เข้ำร่วมอบรมช่วยกันออกไปสำรวจสถำนที่สำคัญๆ ของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน สถำนีอนำมัย บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน แหล่งน้ำ เป็นต้น และเติมสถำนที่สำคัญเหล่ำนั้นลงในแผนที่ จำกนั้นช่วยกันเพิ่มรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น
บ้ำนเรือนแต่ละหลัง โดยแบ่งออกเป็นโซน ตำมบ้ำนของผู้เข้ำอบรม
๔. ให้ผู้เข้ำอบรมนำเสนอ/บอกเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์
๕. ลงในแผนที่เดินดินตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ เพื่อให้เห็นภำพรวมของชุมชนและรู้จักชุมชนมำกขึ้น
๖. วิทยำกรสรุปให้ผู้เข้ำอบรมได้เห็นประโยชน์ของกำรทำแผนที่เดินดิน
*****************************************

๑๑๒

ผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
นำยสำโรช นักเบศร์
รศ. ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
ผศ.ดร.ฐำศุกร์ จันประเสริฐ
นำงวรภัทร แสงแก้ว
นำยกันตพงศ์ รังษีสว่ำง
คณะผู้จัดทา
นำงสำวรำภรณ์ พงศ์พนิตำนนท์
นำงฐนันต์ภัค เฟื่อขุนทด
นำยกรณรงค์ เหรียนระวี
นำงสำวพนิดำ หันสวำสดิ์
นำยชยกร วิทยำเวช
นำงสำวจุฑำมำศ วรรณแก้ว
นำงสำวบุณฑริก พันธ์น้อย
นำงสำววัชนี อัชฌำนภำลัย
นำยชวภณ อุบลสุวรรณ
นำงสำวศศิพิมล แก่นเมือง
นำงสำวนุชนำรถ แซ่บ้ำง
นำยกนกชัย มีสกุล
นำงสำวปวีณำ อยู่ปฐม
นำงสำวภัสสร พัฒนสิงห์

อัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีเยำวชนและครอบครัว ๖ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนควำมควำมรุนแรงในครอบครัว
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มศว.
หัวหน้ำกลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์และศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
โรงพยำบำลปทุมธำนี
ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมสถำบันครอบครัว

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นักพัฒนำกำรชำนำญกำรพิเศษ
นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร
นักพัฒนำสังคม
นักพัฒนำสังคม
นักพัฒนำสังคม
นักพัฒนำสังคม

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๒๕๕ ถนนรำชวิถี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์/โทรสำร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐
Website: http://www.dwf.go.th

