ชุดองค์ความรู้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
สาหรับวิทยากร (ครู ก. ครู ข.) และศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ระดับตาบล
(ศปก.ต.)

จัดทาโดย
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒

คานา
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว (สค.) เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกาหนดมาตรการ กลไก
สนับสนุนการป้องกันคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัวสามารถปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาความสั มพันธ์อันดีในครอบครัว ไว้ โดยให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่ ยกระดับศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้เป็นศูนย์ปฏิบั ติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล
(ศปก.ต.) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานส่งต่อ
ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับกลไกสหวิชาชีพในพื้นที่และในจังหวัดได้
ชุดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นคู่มือการเรียนรู้สาหรับคณะทางาน ศปก.ต. คณะทางาน ศพค. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สาคัญให้กับครอบครัวและชุมชนให้มี ภูมิคุ้มกัน เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยชุดองค์ความรู้จะประกอบด้วยเนื้อหา วิธีการและสื่อในการเรียนรู้
ตลอดจนเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผล จ านวน ๖ องค์ ค วามรู้ ได้ แ ก่ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความรุ น แรง
ในครอบครัว การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
การปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว การจัดทาข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)
และ ความเสมอภาคในครอบครัว
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า ชุดองค์ความรู้ฉบับนี้จะช่ว ยสนับสนุนการดาเนินงานของ คณะทางาน ศปก.ต.
คณะทางาน ศพค. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด วิทยากรในระดับพื้นที่ (ครูก. และ ครู ข.) และผู้สนใจ
ในทุกระดับ นาไปเรียนรู้และสร้างเวทีการเรียนรู้ ในชุมชน นาไปสู่การส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ต่อไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓

สารบัญ

คานา
สารบัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
การปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ความเสมอภาคในครอบครัว
การจัดทาข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)

หน้า
๒
๓
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๒๓
๕๗
๗๗
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๔

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

๕

องค์ความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ครอบครัว และชุมชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. Power point
๒. คลิป ละครที่สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
๓. วิดีทัศน์ The Impossible Dream
๔. สถานการณ์เหตุการณ์จาลอง “ใต้เงาแห่งความฝัน” (สาหรับปฏิบัติใบงานที่ ๑ และ ๒)
๕. ใบงานที่ ๑ และใบงานที่ ๒
๖. แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
เนื้อหาประกอบการเรียนรู้
๑) นิยามความหมาย
๒) องค์ประกอบของความรุนแรงในครอบครัว
๓) ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว
๔) แนวคิดเรื่องความเสมอภาคในครอบครัว
๕) แนวคิดสิทธิมนุษยชน
๖) แนวคิดเรื่องค่านิยมของสังคมไทย
๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
๘) ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
๑) นิยามความหมาย
ความรุ น แรง คื อ พฤติกรรมการใช้ อานาจในการควบคุ มหรื อ บัง คับ ขู่ เข็ ญผู้ อื่น ให้ เ กิ ดความกลั ว
เช่น การทาร้ายร่างกาย การข่มขืน และการทารุณกรรมทางด้านจิตใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ผิดปกติ
และสาเหตุส่ วนใหญ่จะมาจากปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาทางเพศ ปัญหาการกดขี่แรงงานเด็ก ฯลฯ ผู้ ที่กระทา
ความผิดหรือมีพฤติกรรมของความรุนแรงที่เราพบเห็นในสังคมส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชายในครอบครัว และ ผู้หญิง
มักจะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง รวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มักได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน
องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า เป็นการจงใจใช้กาลัง หรืออานาจทางกาย
เพื่อข่มขู่หรือกระทาต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อกลุ่มบุคคลอื่นหรือชุมชน ซึ่งมีผลทาให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลให้

๖
เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ หรือเป็นการยับยั้งการเจริญงอกงาม หรือปิดกั้น ทาให้สูญเสีย
สิทธิบางประการ และขาดการได้รับสิ่งที่สมควรจะได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขภาพ หรือกระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือ สุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว หรือบังคับ หรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ ไม่ทาการหรือ
ยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท
ความรุนแรงต่อร่างกาย หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้กาลัง หรืออุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธ
แล้วมีผลทาให้ผู้ถูกกระทาบาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น การตบ ผลัก หยิก กัด ขว้าง ปา ทุบ ตี เตะ ต่อย และร้ายแรง
ถึงขั้นใช้อาวุธจนนาไปสู่การฆาตกรรม ซึ่งระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไป ทาให้ผู้เป็นเหยื่อเกิดอาการฟกช้า
ดาเขียว บวมช้า แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กระดูกหัก และเสียชีวิตได้ ที่รุนแรงที่สุดคือความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงต่อจิตใจ หมายถึง การกระทาหรือละเว้นไม่กระทา ทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ
ไม่ให้เกียรติ การทาร้ายจิตใจมีผลทาให้ผู้ถูกกระทาได้รับความเสียใจ เสียสิทธิและเสรีภาพ เช่น การพูดจาดูถูก ด่ า
ทอ เหยียดหยามการก้าวร้าวทางวาจา การรบกวนรังควาน ปล่อยปละทอดทิ้ง ปฏิเสธสิทธิที่พึงมีพึงได้ การแสดง
ความเป็นเจ้าของที่มากเกินควร การลิดรอนสิทธิด้านทรัพย์สินเงินทอง และทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
ความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระทาในลักษณะข่มขืน ลวนลามทางเพศ บังคับให้ร่วมหลับนอน
และมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ การละเมิดสิทธิทางเพศต่าง ๆ ตั้งแต่การอวดอวัยวะเพศ การจับต้องลูบคลา
ทั้งการทากับเด็ก หรือว่าให้เด็กจับอวัยวะเพศของตน ให้เด็กดูสื่อลามก ถ่ายรูปโป๊เด็ก การสาเร็จความใคร่ กับเด็ก
หรือกระทาต่อหน้าเด็ก การใช้ปากกับอวัยวะเพศเด็กหรือให้เด็กใช้กับตน ถือว่าเป็นการลวนลามทางเพศทั้งสิ้น
ความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง การกระทาใด ๆ ก็ตามที่เป็นผล หรืออาจเป็นผลให้เกิดการทาร้าย
ร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญกีดกันจากัดเสรีภาพ
ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว
ความรุนแรงต่อเด็ก หมายถึงการที่เด็กได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกครอบครัว
จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือนทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูก
ละเลย ไม่สนองตอบความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดู
“ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กส่วนใหญ่ ๗๐ - ๘๐ % เป็นความรุนแรงในครอบครัว”
บุค คลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิ ได้
จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่แตกต่างกัน มาทางานร่วมกัน มุ่งแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการโดยอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในการประเมิ น
สถานการณ์ของปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แต่งตั้ง และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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๒) องค์ประกอบของความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อมีการพบเห็นการกระทาความรุนแรง ผู้พบเห็นหรือแจ้งเหตุควรพิจารณาว่า เหตุการณ์ดังกล่าว
เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ โดยจะต้องพิจารณาถึงลักษณะ ขอบเขตและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว เหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรง
ในครอบครัวจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวเดียวกันตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อันได้แก่
- คูสมรส หมายถึง ชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส
- คู ส มรสเดิ ม หมายถึ ง ชายและหญิ ง ที่ เ คยอยู่ ร่ ว มกั น โดยจดทะเบี ย นสมรส ต่ อ มาภายหลั ง
ได้จดทะเบียนหย่า
- ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส
- บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกสมรส (บุตรตามความเป็นจริง) และบุตรบุญธรรม
- สมาชิกในครอบครัว มีความหมายกว้าง โดยรวมถึงบุคคลที่มีความสั มพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อ
ทางญาติพี่น้อง เช่น บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ลุง ป้า น้า อา ปู่ย่า ตา ยา เป็นต้น
- บุคคลใด ๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หมายถึงเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม และต้องปรากฏว่า บุคคลนั้นต้องพึ่งพาอาศัยหรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในขณะที่มี
การใช้ความรุนแรง เช่น คนรับใช้ที่อยู่ มานานและมีการดูแลห่วงใยประดุจเครือญาติ หรือแม่นม เป็นต้น ทั้งนี้
หากเป็นคนรับใช้ คนสวน หรือลูกจ้างทั่วไป แม้มีการพักอาศัยภายในบ้าน แต่ถ้ามีการรับค่าจ้าง ค่าแรงเป็นราย
เดือน บุคคลกลุ่มนี้ไม่ถูกถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว
สิ่งบอกเหตุ ๘ ประการ ของพ่อแม่ที่มีแนวโน้มในการทาร้ายบุตร
๑. ทะเลาะเบาะแว้ง ตบตีกันตลอดเวลา
๒. ติดยาเสพติด
๓. ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก เก็บกด และขาดที่พึ่ง
๔. คิดว่าลูกเป็นสมบัติของตนเอง
๕. หมกมุ่นเรื่องเพศ
๖. ไม่ผูกพันกับลูก
๗. เมาสุราเป็นอาจิณ
๘. ชอบเล่นการพนัน
๓) ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว
การพิจารณาลักษณะความรุนแรงในครอบครัวต้องอยู่ในลักษณะความรุนแรง ๓ ประเภท ได้แก่
๑. ลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นการกระทาซึ่งมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
หรือกระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น าจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
ไม่ว่าการกระทานั้นจะก่อให้เกิดผลบาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บธรรมดา หรือไม่ถึงกับเป็นอันตรายใด ๆ เลยก็ตาม
เช่น สามีตีทาร้ายร่างกายโดยเจตนาจนบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บธรรมดา หรื อเพียงแต่รอยฟกช้าเท่านั้น
หรือเหตุการณ์ที่มีการแอบใส่ ยาลดน้ าหนักให้ คู่ส มรสรับประทานลดน้าหนักอย่างรวดเร็วจนเป็นอันตรายต่ อ

๘
สุขภาพ เจตนาสูบบุหรี่ในบ้านที่มีบริเวณคับแคบในขณะที่มีทารกหรือเด็กเล็กเป็นอาจิณจนเด็ก มีป่วยเป็นโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น
๒. ลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นการกระทาโดยเจตนา โดยเป็นลักษณะความรุนแรงที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ผู้กระทาโดยเจตนา ซึ่งการกระทาดังกล่ าวมี
ลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นได้ว่า “น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว”
โดยแม้ผู้กระทาจะไม่รู้ว่าการกระทาดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครั ว ก็ตาม เช่น สามีมีอารมณ์ฉุนเฉี ยวขว้า งปาสิ่ งของในบ้านเป็นประจา แม้จะไม่เคยเกิ ด อัน ตราย
แก่สมาชิกในครอบครัวก็ตาม เป็นต้น
๓. ลักษณะเหตุ การณ์ ที่เ ป็น การบังคับหรื อใชอานาจครอบงาผิดคลองธรรม เป็นความรุนแรง
ในลักษณะของการที่บุคคลบังคับหรือใชอานาจ ใหบุคคลในครอบครัวต้องกระทาการ ไมกระทาการ หรือยอมรับ
การกระทาอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ เช่น การบังคับให้บุตรอยู่ในบริเวณที่ตนกาหนดโดยไม่ให้ออกไปไหน
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร การกักขัง บังคับให้ขายบริการทางเพศ ขอทาน ลักทรัพย์ บังคับกระทาชาเรา
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้อานาจในกรณีนี้ต้องเป็นการกระทาโดยเจตนาเท่านั้น
ลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในครอบครัว
๑. ความก้าวร้าวทางวาจา ได้แก่ ดูถูกเหยียดหยาม ตะโกนใส่ ตั้งฉายา โดยมีสาเหตุมาจาก
- การต้องการควบคุมผู้อื่น
- การต้องการแสดงพลังความเป็นชาย
- อิจฉาริษยาคู่ของตน
- คู่สมรสไม่ปรองดองกัน
๒. ความก้าวร้าวต่อร่างกาย ได้แก่ ผลัก ตบตี ผลักกระแทก โดยมีสาเหตุมาจาก
- การยอมรับและนาเอาการควบคุมโดยวิธีการที่รุนแรงมาใช้
- เลียนแบบการแสดงความก้าวร้าวรุนแรงต่อร่างกาย
- ถูกกระทาทารุณกรรมตั้งแต่เด็ก
- มีบุคลิกภาพที่นิยมความก้าวร้าว
- ติดสุรา
๓. ความก้าวร้าวขั้นรุนแรงที่รุนแรงถึงฆาตกรรม ได้แก่ ทุบตี เตะต่อย ทุบตีด้วยวัตถุหรืออาวุธ โดยมี
สาเหตุมาจาก
- การมีบุคลิกภาพแปรปรวน
- เก็บอารมณ์ไม่อยู่
- มีความยกย่องนับถือตนเองต่า

๙
ลักษณะของการกระทาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัว
๑) กระทาทางด้านเพศ ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลามผ่านการมอง การพูด ลักษณะท่ าทาง
อนาจาร
๒) กระทาทางด้านร่างกาย ได้แก่ การตบตี ชกต่อย เตะ กระทืบ ที่จะส่งผลเป็นอันตรายแก่ชีวิต
๓) กระทาทางด้านจิตใจ ได้แก่ การพูดจาเสียดสี ด่าทอ ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มูลเหตุจูงใจ
๑) ทัศนคติ เช่น ชายเป็ น ใหญ่ อานาจการตัดสิ นใจภายในบ้าน ความเท่าเทียม การเลื อกปฏิบัติ
เรื่องเพศที่แตกต่างระหว่างหญิงชาย เป็นต้น
๒) วาจา เช่น การพูดจาเสียดสี ด่าทอ ดูถูก เหยียดหยาม และการไม่ให้เกียรติ เป็นต้น
๓) ปัจจัยกระตุ้น เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน ความยากจน การหึงหวงนอกใจ ความต้องการทางเพศ เป็น
ต้น
สาเหตุ ข องความรุ น แรง เกิ ด จากการผสมผสานกั น ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ร่ ว ม
ทางสังคม ปัจจัยที่มีอิทธพลที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงในการกระทาความรุนแรง
มีดังนี้ คือ
๑. ปัจ จั ยส่วนตั ว และปัจ จัยทางชีวภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมส่ว นบุคคล ที่จะกระทา
ความรุนแรงหรือตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ดังนี้
๑.๑ ความผิดปกติทางจิตและบุคลิกภาพ ได้แก่
๑) มีปัญหาทางจิต คือ มีอารมณ์ก้าวร้าวร่วมด้วยจะควบคุมตนเองไม่ได้เมื่อโกรธ
๒) สมองพิการ ทาให้เกิดอารมณ์ก้าวร้าว และควบคุมตนเองไม่ได้
๓) บุคลิกภาพก้าวร้าว ผู้มีบุคลิกภาพก้าวร้าวและขาดการควบคุมตนเอง จะกระทารุนแรง
เมื่อโกรธ ผิดหวังรุนแรง หรือสิ้นหวังสิ้นหนทาง
๔) การใช้สารเสพติด ผู้ใช้สารเสพติดรวมทั้งสุรา ความรู้สึกตัวจะลดลง สูญเสียการตัดสินใจ
การยับยั้งลดลง ควบคุมตัวเองไม่ได้จึงกระทารุนแรงได้มาก
๕) มีปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ นาไปสู่การละเมิดและกระทาผิดทางเพศ ได้มากขึ้น
๑.๒ การมีประสบการณ์ความรุนแรง พฤติกรรมความรุนแรงเป็นปรากฏการณ์ ที่ถูกเรียนรู้ เป็นผลผลิต
ของสถานการณ์เรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ โดยบุคคลได้รับประสบการณ์ความรุนแรง ๒ ทาง คือ
๑) การสังเกต คือ การที่บุคคลได้พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง หรือรับรู้เรื่องราวข่าวสาร
เกี่ยวกับความรุนแรง
๒) การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ความรุนแรง ในฐานะผู้กระทา
ความรุนแรง หรือเป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรง
๑.๓ การศึกษา การเรียนรู้ทักษะชีวิตในการสื่ อสารและการรับฟัง ทาให้บุคคลสามารถ สร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ ถ้าหากขาดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการปรับตัว เมื่อผิดหวัง/
เผชิญภาวะวิกฤต/เกิดความขัดแย้ง จะทาให้บุคคลนั้นกระทารุนแรงได้มากกว่าคนอื่นที่ปรับตัวได้
๑.๔ รายได้ต่าทาให้ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก และแออัด

๑๐
๒. ปัจจัยความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อนและคนใกล้ชิด
๒.๑ ครอบครัว มีลักษณะของครอบครัวเดี่ยวหรือโดดเดี่ยว เมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัว
จะขาดบุ คคลที่ ค อยให้ ความช่ว ยเหลื อหรื อ ไกล่ เ กลี่ ย หรือครอบครัว ที่ มีภ าวะเศรษฐกิจ ยากจน ขาดแคลน
มี ห นี้ สิ น ครอบครั ว แก้ ปั ญ หาด้ ว ยการใช้ ค วามรุ น แรง รู้ สึ ก และยอมรั บ ว่ า ความรุ น แรงเป็ น เรื่ อ งปกติ
เช่น การลงโทษด้วยการตี การใช้วาจาหยาบคาย ขู่ตะคอกกันเสมอ ฯลฯ
๒.๒ เพื่อน มีบทบาทเป็นอย่างมากในพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
๒.๓ คนใกล้ชิด บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่ใกล้ชิด เช่น คนใกล้ชิด
มีความเคยชิน และนิ ย มการใช้ความรุ นแรง หรือการดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่ งเสพติด ซึ่งจะนาไปสู่ พฤติก รรม
ความรุนแรง
๓. ปัจจัยชุมชน ความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นปัจจั ยที่จะสามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการเกิด
ความรุนแรง ได้แก่ โรงเรียน ที่ทางาน เพื่อนบ้าน เป็นต้น สภาพของชุมชนที่จะนาไปสู่ความรุนแรง เช่น ชุมชน
อ่อนแอ มีภาวะการณ์ว่างงานสูง ภาวะอาชญากรรมสูง มีแหล่งอบายมุข การระบาดของยาเสพติด สื่อลามก
หรือสื่อเน้นความรุนแรง ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน
๔. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นหรือก่อให้เกิดความรุนแรง ได้แก่
มีวัฒนธรรมที่ยอมรับการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา มีมาตรฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น
การถือระบบเพศชายเป็นใหญ่ สิทธิของพ่อแม่ที่มีต่อสวัสดิภาพของเด็ก มีการสนับสนุนให้ใช้กาลังเกินขอบเขตโดยรัฐ
รวมทั้งกลุ่มต่อต้านทางการเมือง ความสะดวกในการซื้ออาวุธ และความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
๔) แนวคิดเรื่อง...ความเสมอภาคในครอบครัว (Gender in Family)
บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายทางสังคม ความแตกต่างทางสรีระ ผู้หญิงกับผู้ชายมีบทบาทต่างกัน
ออกไปตามค่ านิ ยมต่ างๆ เกี่ ยวกั บผู้ หญิ งและผู้ ชายที่ สั งคมเป็ นผู้ ก าหนดขึ้ น ผู้ หญิ งและผู้ ชายทุ กคนในสั งคม
จะถูกขัดเกลา อบรม สั่งสอนให้รู้จักบทบาทและปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคม
สร้างไว้ (gender) ครอบครัวเป็นผู้รับหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแม้แต่ครอบครัวด้วย เราจึงจาเป็นต้องพิจารณา
บทบาทความเป็นหญิงเป็นชายในเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งเราเรียกว่า “บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย” เช่น แต่เดิม
สั ง คมไทยมอบบทบาทในการเลี้ ย งดู ลู ก และงานบ้ า นให้ กั บ ผู้ ห ญิ ง แต่ ปั จ จุ บั น ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งท างานนอกบ้ า น
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ หารายได้ ใ ห้ แ ก่ ค รอบครั ว ดั ง นั้ น บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบในการเลี้ ย งดู บุ ต รและงานบ้ า น
จึ งต้องให้ ผู้ ช ายเข้ามาร่ ว มรั บ ผิ ดชอบ เพื่อมิให้ ผู้ ห ญิงต้องใช้เวลาในการทางานแต่ล ะวันยาวนานมากเกิ น ไป
หรือการที่สังคมไทยเคยคาดหวังให้ผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือมาก เพราะในอดีตผู้หญิงไม่ต้องทางานนอกบ้าน
ผู้หญิงก็ต้องการเรียนหนังสือมากขึ้น เพื่อให้มีโอกาสในการมีงานทาที่ดี มีเงินเดือนมากขึ้น เป็นต้น
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เกิดจากค่านิยมและเจตคติของสังคม
ในเรื่ อ งบทบาทหญิ ง ชาย ที่ ผู้ ช ายกระท ารุ น แรงต่ อ ผู้ ห ญิ ง ผู้ ใ หญ่ ก ระท ารุ น แรงต่ อ เด็ ก เพราะคิ ด ว่ า ตนเอง
มี อ านาจเหนื อ กว่ า โดยเฉพาะแข็ ง แกร่ ง กว่ า สั ง คมยกย่ อ งผู้ ช ายเป็ น ช้ า งเท้ า หน้ า ผู้ ห ญิ ง เป็ น ช้ า งเท้ า หลั ง
มีความคิดว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ และมีความเชื่อว่าเรื่องภายในครอบครัวไม่ควร
ให้คนนอกรับรู้ คนนอกไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่น ดังนั้น ปัญหาความรุนแรงจึงมักเกิดขึ้น

๑๑
กับเด็ก สตรี และเกิดจากการกระทาของคนใกล้ชิด คุ้นเคย หรือคนในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ชาย และเมื่อ
เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นในครอบครัว ผู้ที่พบเห็นการกระทาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงมักไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
๕) แนวคิดเรื่อง...สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกัน โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ
สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ ลักษณะของสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
คือ
๑. สิ ทธิพื้น ฐานของมนุ ษย์ ทุ ก คน มนุษย์ที่เกิดมาในโลก ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในศักดิ์ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
๒. สิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิส่วนตัวของบุคคลที่ผู้อื่นจะล่วงละเมิดมิได้ เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเเต่ ละ
บุคคล
๓. สิ ท ธิ ข องพลเมื อ ง เป็ น สิ ท ธิ ข องประชาชนในฐานะที่ เ ป็น พลเมื อ งเเห่ ง รัฐ เป็ น สิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ตามกฎหมายของรัฐ ซึ่งสิทธิพลเมือง ได้เเก่
๓.๑ สิทธิทางสังคม เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมที่จะได้รับบริการจากสังคม ในฐานะที่เป็น
สมาชิกของสังคม เช่น สิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารณะ เป็นต้น
๓.๒ สิทธิทางสวัสดิการสังคม เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้รับสวัสดิการทางสังคม เช่น สิทธิ
การได้รับการศึกษา ฯลฯ
๓.๓ สิทธิทางวัฒนธรรม ได้เเก่ สิทธิเข้าร่วมพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของประชาคมในด้านศิลปะต่าง ๆ
สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิ เสรีภาพเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันจากรัฐ หรือ
การไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสเท่าเทียม
กับ คนอื่น ได้ ซึ่งถือเป็ น สิ ทธิที่เสรี ภ าพที่ดารงอยู่นอกตัว ของประชาชน (มาตรา ๓๐) โดยที่รัฐ ไม่อาจปฏิเสธ
ความเป็นกลาง หรือความเป็นธรรมด้วยการละเลยเพิกเฉยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย หรือ หยิบยื่นโอกาสอันพึงมีพึงได้
ให้ กั บ ประชาชนได้ รั บ อย่ า งเสมอภาคเท่ า เทีย มกั น โดยที่ ไ ม่ มี ใ ครได้ เ ปรีย บเสี ยเปรีย บเพราะความแตกต่าง
ตามธรรมชาติ และเพราะการกระทาหรือละเว้นการกระทาของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น
- การเสมอกันในกฎหมาย
- การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
- การได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
- การได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ
- สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

๑๒
๖) แนวคิดเรื่อง ค่านิยม (Value) ของสังคมไทย
ค่านิยม (Value) ของสังคมไทย เป็นแนวความคิด ความเชื่อ เป็นอุดมการณ์ เป็นความต้องการของกลุ่มคน
ในสังคม ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่าควรแก่การนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นกรอบของการดาเนินชีวิต
เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของตนเอง เพราะจะมีค่านิยมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ควบคู่กันไปแต่ละสังคม เพราะค่านิยมของแต่ละสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ เป็นมรดกทางความคิด
ของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอีกด้วย
การสร้างค่านิยมของสังคมไทย ควรเริ่มที่เด็กและเยาวชนในครอบครัว เพราะถ้าเด็กหรือเยาวชน
ในวันนี้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมและสติปัญญาในทางที่ถูกต้องสังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
ครอบครัวเป็ นสถาบัน แรกที่ส าคัญที่สุดในการแต่งแต้มคุณธรรมความดี หรือสิ่งที่เลวร้ายให้ กับเด็กได้ ดังนั้น
การสร้างค่านิยมให้กับเยาวชนสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝั งค่านิยมที่ดีให้เยาวชนได้ โดยพ่อแม่ ผู้อบรมเลี้ยงดู ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพื่อให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. สถาบันการศึกษา ให้การอบรมสั่งสอนในด้านความรู้ คิดเป็น ทาเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม โดยครู
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพื่อสร้างเขาให้เป็นคนดี
๓. การปลู ก ฝั ง ทั้ ง ๒ สถาบั น นอกจากจะอบรมสั่ ง สอนและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ล้ ว ควรปลู ก ฝั ง
ให้เยาวชนรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลแห่งความถูกต้ อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
ที่ว่า.....สิ่งที่ตนได้ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง
๗) กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
รัฐได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ทั้งด้านการแพทย์ กฎหมาย สังคม หรืออื่น ๆ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามสร้างเครื่องมือในการทางานด้วยการตรากฎหมายเฉพาะออกมาบังคับใช้ที่สาคัญ คือ
๑. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ ได้กาหนดให้บุคลากรในองค์กรภาครัฐ หรือบุคลากรในองค์กรภาคเอกชนที่ผ่าน
การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีภารกิจในการปกป้อง คุ้มครอง สงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง อีกทั้ง ได้บัญญัติกระบวนการขั้นตอนการประสานงาน
ขององค์กรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการทางานสหวิชาชีพ บัญญัติให้บุคคลที่พบเห็นความรุนแรง
มีหน้าที่แจ้งเหตุไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนา
เด็กในความดูแลแก่พ่อ แม่ ผู้ ป กครอง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับเด็ก วางหลั กเกณฑ์ การปรับเปลี่ ยน
พฤติ ก รรมของผู้ ก ระท าความรุ น แรง เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของสถาบั นครอบครั ว สามารถใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ
ในการป้องกันปัญหา ช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหาย ลงโทษ หรือเยียวยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทา
โดยมุ่งให้สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

๑๓
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เด็ ก : บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ผู้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะด้ ว ยการสมรส
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ
เด็ก มีการกาหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมความมั่น คงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
มาตรา ๒๙ ผู้ ใดพบเห็ น เด็กตกอยู่ในสภาพจาต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัส ดิภาพ
ตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า
มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
(๓) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทาทารุณกรรมต่อเด็ก ให้รีบ
แจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุ
ตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการกระทาทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด
ให้มีอานาจเข้าตรวจค้นและมีอานาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด
มาตรา ๔๒ การด าเนิ น การคุ้ ม ครองสวั ส ดิภ าพเด็ ก ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้ อ งรี บ จั ด ให้ มี
การตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก
และครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้ หรือถ้า
จาเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาตามมาตรา ๓๓ และถ้าจาเป็นต้องให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ก็ให้รีบส่งเด็ก
ไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู ฯลฯ
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์เพื่อให้
ผู้ถูกกระทาความรุนแรง ได้เข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมทางสังคม สุขภาพ ทางกฎหมายทั้งให้ผู้กระทาผิด
มีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาผิดซ้า รวมทั้งรัก ษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้ ตามกฎหมายดังกล่าว
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไว้ในมาตรา ๑๓ ให้กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานระดับนโยบายมีหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติการ และสนับสนุน
งบประมาณให้แก่หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๗๖ จังหวัด ทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง ประสานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ติดตามและรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
เหตุผ ลที่ป ระกาศใช้กฎหมาย : มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาไม่เ หมาะสม
ที่จะนามาใช้บังคับการกระทาความรุนแรงในครอบครัว เพราะว่า

๑๔
๑) ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด
๒) ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการทาร้ายร่างกายทั่วไป
๓) กฎหมายอาญามีเจตนาลงโทษมากกว่าแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด หรือปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ขอบเขตความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ
๑) การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
๒) การกระทาโดยเจตนาในลั ก ษณะที่น่ าจะก่ อให้ เ กิ ดอั นตรายแก่ร่ างกาย จิตใจ หรือสุ ข ภาพ
ของบุคคลในครอบครัว
๓) การบังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการไม่กระทา
การหรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท
๓. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยครอบคลุมการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ และการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสี ยหาย
ครอบคลุมทั้งหญิงและชาย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงการช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์ หมายถึง การที่บุคคลใดหรือคณะบุ คคลสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป กระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์โ ดยมิช อบจากบุคคลหนึ่ง ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔ โดยมี
การกระทา วิธีการ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา ๖ : ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ กระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ เป็นธุระจัดหา ซื้อขายจาหน่าย หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย ใช้กาลังบังคับ
ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อานาจโดยมิชอบ หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
๘) ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
สั ง คมไทยความรุ น แรงต่ อ เด็ ก สตรี และความรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น ปั ญ หาที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น
ต้องเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบหลายประการ ได้แก่
๑) ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อร่างกายบอบช้า
จิตใจซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย เกิดความเครียด ไม่สามารถดารงชีวิ ตอย่างปกติสุขได้ ในขณะที่เด็กอาจส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กไม่ให้เป็นไปตามวัยที่เหมาะสม
๒) ผลกระกระทบต่อครอบครัว ขาดความอบอุ่น มั่นคง สมาชิกในครอบครัวเกิดความหวาดระแวง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ ครอบครัวแตกแยก
๓) ผลกระทบต่ อ สั ง คม พื้ น ฐานของสั ง คมขาดความมั่ น คง และรั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยไปกั บ
การเยียวยารักษาบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสถานภาพครอบครัว
จะบานปลายกลายเป็นปัญหาสังคมที่รัฐต้องแบกรับ

๑๕
ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว แบ่งได้ ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านร่างกาย เช่น บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
๒. ด้านจิตใจ เช่น หวาดกลัว ความเครียด
๓. ด้านเศรษฐกิจ เช่น ว่างงาน ขาดรายได้
๔. ด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว เช่น ความแตกแยก หย่าร้าง
๕. ด้านสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เร่ร่อน
๖. ด้านการศึกษา เช่น เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กออกเรียนกลางคัน
ผลกระทบความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว สรุปได้ดังนี้
๑) ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๒) ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว มีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓) ความเสียหายต่อต่อครอบครัว ด้านชื่อเสียง เกียรติยศ
๔) ผู้ที่เผยแพร่โฆษณาต่อสื่ อสาธารณะ ทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ มีความผิ ด
ตาม มาตรา ๙ ห้ามเผยแพร่ มีโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๕) ต่อบุคคลอื่นในครอบครัว เช่น สุขภาพจิต พฤติกรรมโดยเฉพาะเด็ก อาจเป็นความผิดฐานกระทา
ความความรุนแรงต่อเด็กได้
ความรุนแรง เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทา และคนที่อยู่รอบข้าง
ดังที่มีตัว อย่ างให้ พ บเห็ น ตามหน้ า หนั งสื อ พิ ม พ์ อ ยู่ ทุก วัน เช่น กรณีพ่อทุบ ตีแ ม่ เด็กก็อาจจะถู กทุ บ ตี ไ ปด้ ว ย
เด็กที่ถูกทุบตี ทาร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง เด็กจะเข้าใจผิดว่าปัญหาแก้ไขได้
ด้วยความรุนแรง ซึ่งแท้ที่จริงแล้วปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยการพูดจาทาความเข้าใจ นอกจากนี้
การอยู่ ในภาวะแวดล้ อมที่ มี ความรุ นแรง เด็ กจะซึ มซั บเลี ยนแบบพฤติ กรรมรุ นแรงโดยไม่ รู้ ตั ว เด็ กจะกระท า
ความรุนแรงต่อเพื่อน และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทารุนแรงต่อครอบครัวตนเอง ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง
จะเห็นได้ว่า "ความรุนแรง" ถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลูก หลาน เหลน ต่อไป ถ้าเราปล่อยให้ความรุนแรง
เกิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะมากหรื อ น้ อ ย ความรุ น แรงก็ อ ยู่ ใ นสั ง คมตลอดไป จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลว่ า เราต้ อ งป้ อ งกั น มิ ใ ห้
ความรุนแรงแพร่ขยายถ่ายทอดเป็นวัฏจักรที่ไม่ดีไปเรื่อย ๆ
ในการแก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในครอบครั ว โดยใช้ ก ลไกทางกฎหมาย แต่เดิมใช้กลไกประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งไม่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี และประมวลกฎหมาย
อาญามีเจตนารมณ์ที่เน้นลงโทษผู้กระทาความผิดมากกว่าที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด หรือปกป้องคุ้มครอง
ผู้ ที่ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ จึ งได้กาหนดกระบวนการเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะ คือ
ได้กาหนดกระบวนการยุติปัญหา ป้องกัน เยียวยา ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ถูกกระทา รักษาบาดแผล
ทางกายและฟื้นฟูจิตใจผู้ถูกกระทา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาให้หยุดใช้ความรุนแรง และรักษาสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กาหนดกลไกผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
สอบสวน ผู้ประนีประนอม นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ตาม ป.วิอาญา แพทย์ จิตแพทย์ ศาล และอัยการ

๑๖
พม. มีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ที่สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด รวมทั้ ง มี ก ารประสานรั บ - ส่ ง ต่ อ ผู้ ข อรั บ บริ ก าร ไปยั ง องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เป็นต้น การจัดระบบบูรณาการงานเพื่อจุดมุ่งหมายสู งสุด
ของ พม. “ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข ปราศจากความรุนแรง”
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยากรกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรม และให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ นาที
๒. ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมดูค ลิ ป ละคร ประมาณ ๕ นาที จากนั้ น วิ ท ยากรถามผู้ เ ข้ าอบรมว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ชมไป
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
๓. วิทยากรเฉลย ว่าสิ่ งที่ผู้ เข้าร่ ว มอบรมได้ช มไปเป็ นเรื่ อ งราวของความรุนแรงที่ เกิด ขึ้น ในสั ง คมไทย
สะท้อนให้เห็นได้จากละครที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์ จากนั้นวิทยากรให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว
โดยใช้สื่อ power point
๔. วิทยากร ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่าในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
ความรู้ ได้แก่ นิยามความหมาย องค์ประกอบของความรุนแรงในครอบครัว ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว
แนวคิดเรื่องความเสมอภาคในครอบครัว สิทธิมนุษยชน ค่านิยมของสังคมไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการปัญหาเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว และ ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
๕. วิทยากรบรรยายโดยใช้สื่อ power point ประเด็น นิยามความหมาย องค์ประกอบของความรุนแรง
ในครอบครัว ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัว
๖. วิทยากรให้ ผู้ เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ ม กลุ่ มละ ๕ - ๖ คน และแจกใบงานที่ ๑ ให้ แต่ล ะกลุ่ มร่ว มกัน
วิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง “ใต้เงาแห่งความฝัน ” ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นความรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่ และใครคือบุคคลในครอบครัวที่กระทาและถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว เป็นการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัวด้านใด มีมูลเหตุในการจูงใจเกิดจากอะไร ให้เวลาในการทากิจกรรมกลุ่ม ๓๐ นาที และ
นาเสนอผลงาน กลุ่มละ ๑๐ นาที จากนั้นวิทยากรเติมเต็มความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
๗. วิทยากรฉายวิดีทัศน์ชื่อ The Impossible Dream ให้ผู้เข้าร่วมอบรมดู จากนั้นสอบถามผู้เข้าอบรม
ว่าพบเห็นปัญหาอะไรบ้าง สาเหตุของปัญหาคืออะไร สอบถามจนกว่า จะได้คาตอบที่ไกล้เคียงกับการกาหนด
บทบาทชายหญิงในครอบครัว
๘. วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง บทบาทชายหญิง โดยใช้สื่อ power point
๙. วิทยากรสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมว่า การกระทาความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่
และคิดว่าผิดกฎหมายเพราะอะไร
๑๐. วิทยากรเฉลยว่า การกระทาความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ที่กระทาความรุนแรงแม้ว่า
ความรุนแรงดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตก็ตาม ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวที่ใช้เป็นกฎหมายในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งหากความรุนแรง
ดังกล่าวเป็นความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมายคุ้มครองอีกด้วย

๑๗
๑๑. วิทยากรให้ ความรู้ กับ ผู้ เข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุน แรงในครอบครัว และ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้การบรรยายประกอบ power point
๑๒. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมทากิจกรรมกลุ่มใบงานที่ ๒ ซึ่งนาเสนอเหตุการณ์จาลองเหตุการณ์เดิม และ
ให้ร่วมกันวิเคราะห์ว่า เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง และมีผลกระทบต่อใคร อย่างไร
และจะดาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไร นาเสนอกลุ่มละ ๑๐ นาที
๑๓. วิทยากรสรุปและประมวลผลการเรียนรู้ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทาแบบทดสอบหลังการอบรม
การประเมินผล
ใช้แบบประเมินผล ก่อน - หลังเรียน ครั้งละ ๒๐ นาที
เอกสารอ้างอิง
นาถฤดี เด่นดวง.(-).บทวิคราะห์เรื่อง เพศ (Sex) บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender) และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย (Gender Equality) และการขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์ หญิงชายในสังคมไทย . คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ.(๒๕๕๑).ทัศนคติและบทบาทของสหวิชาชีพต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญเสริม หุตะแพทย์ และคณะ.(๒๕๕๒).สื่อและความรุนแรงจากสื่อต่อเด็กและเยาวชน.กรุงเทพฯ.
บุญเสริม หุตะแพทย์.(๒๕๕๐).แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐.
บุญเสริม หุตะแพทย์.(๒๕๕๗).รูปแบบและกระบวนการบาบัดฟื้นฟูผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว. สานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๒๔ กันยายน ). ราชกิจจานุเบกษา
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐.(๒๕๕๐,๒๕ กรกฏาคม).
ราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑.(๒๕๕๑,๓๐ มกราคม).ราชกิจจานุเบกษา

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

๑๘

แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
...........................................................................................................
จงเติมเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง และเติมเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นว่าไม่ถูกต้อง
ที่
รายละเอียด
ความคิดเห็น
๑

ความรุนแรงหมายถึงใช้อานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัว

๒

ผู้ที่กระทาความรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นวัยแรงงาน

๓

การกระทาความรุนแรงมีสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ

๔

การทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ ถือว่าเป็นการกระทาความรุนแรง

๕

บุคคลในครอบครัวจะรวมทั้งบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วย

๖
๗

กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตารวจ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว
สุรา ยาเสพติด การพนัน เป็นปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๘

บทบาทในการเลี้ยงดูลูกและงานบ้านเป็นของผู้หญิง

๙

กฎหมายสาคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง ได้แก่ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
คือ ต้องการให้ผู้กระทาผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาผิดซ้า รวมทั้งรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว เป็นศูนย์ช่วยเหลือ
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ดาเนินการ
การกระทาความรุนแรงต่อกันของพ่อและแม่จะทาให้พัฒนาการของเด็กไม่ตามวัยที่
เหมาะสม
การลดการเกิดความรุนแรงในครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหาปัญหาสังคมได้

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕ เราทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้

๑๙

เฉลยแบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
...........................................................................................................
จงเติมเครื่องหมาย ✓หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง และเติมเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ท่าน
เห็นว่าไม่ถูกต้อง
ที่
รายละเอียด
ความคิดเห็น
๑ ความรุนแรงหมายถึงใช้อานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อื่นให้เกิดความกลัว
✓
๒ ผู้ที่กระทาความรุนแรงส่วนใหญ่มักเป็นวัยแรงงาน

๓ การกระทาความรุนแรงมีสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาเศรษฐกิจ

๔ การทอดทิ้ง เพิกเฉย ไม่ดูแลไม่ใส่ใจ ไม่ให้เกียรติ ถือว่าเป็นการกระทาความรุนแรง
✓
๕ บุคคลในครอบครัวจะรวมทั้งบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วย
✓
๖ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตารวจ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
✓
๗
๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ความรุนแรงในครอบครัว
สุรา ยาเสพติด การพนัน เป็นปัจจัยสาเหตุที่สาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
บทบาทในการเลี้ยงดูลูกและงานบ้านเป็นของผู้หญิง
กฎหมายสาคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง ได้แก่ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
คือ ต้องการให้ผู้กระทาผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทาผิดซ้า รวมทั้งรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว เป็นศูนย์ช่วยเหลือ
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ในทุกจังหวัด
ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ดาเนินการ
การกระทาความรุนแรงต่อกันของพ่อและแม่จะทาให้พัฒนาการของเด็กไม่ตามวัยที่
เหมาะสม
การลดการเกิดความรุนแรงในครอบครัวจะช่วยแก้ปัญหาปัญหาสังคมได้
เราทุกคนมีหน้าที่ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้



✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

๒๐

เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
เรื่อง ใต้เงาแห่งความฝัน (ต้อม)
เรื่องย่อ
ต้อมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี พ่อติดสุราและมักมีปากเสียงลงไม้ลงมือ
กับแม่ จึงเป็นเหตุให้เลิกร้างกัน โดยแม่แต่งงานใหม่ ซึ่งพ่อเลี้ยงมีลูกติดและแม่มีลูกกับพ่อเลี้ยงอีก ต้อมจึงอาศัยอยู่
กับแม่ พ่อเลี้ยงและพี่น้องต่างพ่อ ต่างแม่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างห่างเหิน มีลักษณะต่างคนต่างอยู่
แม่สนใจแต่ลูกเลี้ยง และไม่ค่อยสนใจความเป็นอยู่ของต้อม
อีกทั้งแม่และพ่อ เลี้ยงมักออกจากบ้านไปเล่นพนันไพ่เวลาอยู่ด้วยกันแม่และพ่อเลี้ยงมักมีปากเสียงลงมือ
ลงไม้กับแม่ด้วยเช่นกัน ต้อมจะเข้าไปห้ามไม่ให้พ่อเลี้ยงทาร้ายแม่แต่แม่กลับแสดงความไม่พอใจที่ต้อมเข้ามาห้าม
และด้วยความโมโหจึงไล่ต้อมออกไป จากเหตุการณ์ทาให้ต้อมน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รัก ซึ่งทาให้ต้อมเริ่มไม่สนใจ
การเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่มั่วสุมอยู่กับกลุ่มเพื่อน ประกอบกับสิ่งแวดล้อมแถวละแวกบ้านไม่เสมาะสมเป็นแหล่ง
การพนัน การมั่วสุมของวัยรุ่นแหล่งยาเสพติด ร่วมทั้งแม่และพ่อเลี้ยงไม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหา อีกทั้งไม่ได้ห้ามปราบปราม หรือตักเตือนต้อมอย่างจริงจัง ระหว่างที่ต้อมอยู่นอกบ้านก็มีกลับบ้าน
เป็นบางช่วง แต่มาอยู่กับแม่ได้ไม่นานก็จะออกจากบ้านมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอีก
เนื่องจากแม่ ของต้อมมักบ่นว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของต้อมและไล่ต้อมออกจากบ้าน ซึ่งทาให้
ต้อมโกรธและเสียใจจึงไม่อยากกลับบ้านอีก ทาให้ต้อมต้องออกไปเร่ร่อนขอนอนค้างตามบ้านเพื่อนบางครั้งก็ถูก
เพื่อนปฏิเสธแม้ว่าต้อมออกไปอยู่ข้างนอกต้อมก็ยังโหยหาแม่และต้องการความรักจากแม่อยู่เสมอ ซึ่งระหว่าง
ที่ต้อมอยู่นอกบ้านมักคิดถึงอดีตที่ไม่แม่นาต้อมไปฝากไว้กับยาย ซึ่งต้อมรู้สึกว่าถูกแม่ทอดทิ้งและมีเหตุการณ์
ที่ย้ าเตื อนความรู้ สึกดังกล่าวเป็ นเหตุการณ์ที่ระหว่างที่ต้อมอยู่กับกลุ่มเพื่อนต้อมได้พบกับแม่แต่แม่ของต้อม
กลับไม่สนใจต้อม ยิ่งทาให้ต้อมรู้สึกเหมือนตนเองไม่มีตัวตน ต้อมรู้สึกว่าในชีวิตนี้ตนเองไม่มีใครรัก เมื่อมีความทุกข์
ก็ ไ ม่ มี ใ ครปลอบโยนขาดที่ พึ่ ง พิ ง จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ มต้ อ งท าทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ให้ ต นเองอยู่ ร อดได้ ท าให้ ต้ อ ม
เริ่มประพฤติตนเสียหายและมีความรุนแรงมากขึ้นได้แก่ ขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง ทะเลาะวิวาทกับ กลุ่มวัยรุ่น รีดไถ
ทรัพย์สินใช้กาลังข่มขู่ผู้อื่น เป็นหัวหน้าแก๊ง มั่วสุมเพศ เสพและจาหน่ายยาเสพติดจนถูกจับกุมและถูกดาเนินคดีในที่สุด

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

๒๑

ใบงานที่ ๑
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมอ่านสถานการณ์ความรุนแรง “ใต้เงาแห่งความฝัน” และร่วมกันวิเคราะห์ ดังนี้
๑. สถานการณ์ดังกล่าวเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๒. ใครคือบุคคลในครอบครัวที่กระทาและถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................
๓. เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัวด้านใด
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๔. มูลเหตุในการจูงใจเกิดจากสิ่งใด
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

๒๒

ใบงานที่ ๒
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมอ่านสถานการณ์ความรุนแรง “ใต้เงาแห่งความฝัน” และร่วมกันวิเคราะห์ ดังนี้
ร่วมกันวิเคราะห์และนาเสนอผลงาน ดังนี้
๑. เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
๒. มีผลกระทบต่อใคร อย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๓. จะดาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างไร
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

๒๓

การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

๒๔
ชุดองค์ความรู้ เรื่อง การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในช่องทางและกระบวนงานทั้งในการแจ้งเหตุ และรับแจ้ งเหตุ
รวมทั้งมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวในเบื้องต้น
๒) เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัว
๓) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับการจัดทามาตรการบรรเทาทุกข์และการปรับ
พฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย
คณะทางาน ศพค/ศปก.ต./ ทีม สหวิชาชีพระดับอาเภอ/ระดับตาบล/เครือข่ายผู้ ปฏิบัติงานด้านป้ องกัน
ความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๓๐ คน
รูปแบบกิจกรรม
๑) การบรรยาย และการนาเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ
๒) ระดมความคิดเห็นและการเรียนรู้ขั้นตอนโดยการฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑) Power point ประกอบการบรรยาย
๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) แผ่นพับ “ลดความรุนแรงในครอบครัว ลดปัญหาสังคม”
๔) ใบงานสถานการณ์ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ในการแจ้ ง เหตุ แ ละรั บ แจ้ ง เหตุ ร วมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการจัดทาบันทึกข้อตกลง
๕) กระดาษฟลิปชาร์ท
๖) ปากกาเคมี
๗) แบบทดสอบความเข้าใจ
๘) แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลง (แบบไม่มีผลตามกฎหมาย)
๙) กรณีศึกษา (แบบประเมินผล)
เนื้อหาประกอบการบรรยาย
๑. การแจ้งและการรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกความรุนแรงในครอบครัว
๓. การจัดทามาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว

๒๕
๑. การแจ้ ง และการรั บ แจ้ ง เหตุ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น กระบวนการเริ่ ม ต้ น ในการให้
ความช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น กระบวนการส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
ผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว นั้ น ๆ และประเมิ น กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ การแจ้งและการรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว มีรายละเอียด
และสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑ การแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว เมื่อผู้ประสบ/ทราบเหตุการณ์การกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง และวิธีการ ดังนี้
๑) ผู้มีสิทธิ์แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย
- ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว
- ผู้ประสบ/ทราบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เช่น เพื่อนบ้าน ชุมชน เป็นต้น
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ที่พบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
๒) ช่องทาง/วิธี การในการแจ้ งเหตุค วามรุ น แรงในครอบครั ว โดยมีช่องทางในการแจ้ ง เหตุ
ความรุนแรง ดังนี้
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
- บ้านพักเด็กและครอบครัว
- ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว (พมจ.)
- สถานีตารวจ
- ที่ว่าการอาเภอ
- ที่ทาการกานันหรือผู้ใหญ่บ้าน
- หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล, มูลนิธิหรือสมาคมที่ทางานด้านเด็กสตรีและครอบครัว เป็นต้น
วิธี การในการแจ้ งเหตุ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว ตามกฎหมายผู้ ถูก กระทา/ผู้ พบเห็ น หรือ
ผู้ที่ทราบถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ตามช่องทางที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น ทั้ งด้ วยวาจา เป็ นหนั งสื อ ทางโทรศั พท์ ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อวิ ธี การอื่ นใดให้ พนั กงานเจ้ าหน้ า ที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อสอบถามผู้กระทา และช่วยเหลือผู้ถูกกระทา
๓) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งเหตุ
กฎหมายกาหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนิ น การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพให้ แ ก่ ผู้ ถู ก กระท าในเบื้ อ งต้ น เช่ น ช่ ว ยเหลื อ ระงั บ เหตุ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ไ ด้ รั บ
การเยียวยารักษาหรือได้รับคาปรึกษาแนะนาช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ หรือด้านกฎหมาย
เป็นต้น

๒๖
หากผู้ที่พบเห็ นหรื อทราบไม่แจ้ งเหตุ ต่ อพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ก็ไม่มีความผิ ดใดเช่ นเดี ยวกั น
แต่ จะท าให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ไม่ ทราบเหตุ และไม่ อาจด าเนิ นการคุ้ มครองสวั สดิ ภ าพให้ แก่ ผู้ ถู กกระท าด้ ว ย
ความรุนแรงในครอบครัวได้ทันต่อเหตุการณ์
๑.๒ การรับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว เมื่อผู้ประสบ/ทราบเหตุการณ์ ได้แจ้งเหตุตามช่องทาง
และวิธีการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับแจ้งเหตุจะมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
๑) ผู้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ ผู ที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และยังหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครอง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ตารวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม
๒) กระบวนการในการดาเนินการรับแจ้งเหตุกระทาความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อผู้ถูกกระทา หรือผู้พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว ได้แจ้ง
ต่อผู้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว เจ้าหน้าที่จะดาเนินการสืบค้นข้อเท็จจริง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- บั น ทึ ก วั น เวลาที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ไว้ ทั น ที พร้ อ มราย ละเอี ย ดวั น เวลา สถานที่ เ กิ ด เหตุ
ชื่อผู้กระทาและผู้ถูกกระทา เท่าที่ผู้แจ้งสามารถระบุได้
- พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ สอบสวนเรื่องราวที่ แจ้ งว่ ามี เหตุ การณ์ ความรุ นแรงในครอบครัว หากพบว่า
กรณี ดั ง กล่ า วมี ค วามเร่ ง ด่ ว นและผู้ แ จ้ ง มี ค วามน่ า เชื่อ ถื อ ให้ ด าเนิ น การสอบสวนเรื่ อ งราวและจั ด ท าบั น ทึก
การดาเนินการโดยทันที
- ในระหว่างการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดาเนินการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเหตุ ทั้ง ชื่อ อายุ ที่อยู่ สถานที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความสั มพันธ์กับเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็น ผู้กระทา ญาติ หรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ บันทึกไว้
- แต่ในกรณีที่ผู้แจ้งเหตุไม่ยอมบอกชื่อ โดยไม่มีเหตุอันควร หรือแจ้งชื่อหรือที่อยู่อันเป็นเท็จ
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจไม่ดาเนินการก็ได้
- เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ปรากฏว่ า เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท า
แบบ คร.๕ (หนั ง สื อ แจ้ ง เหตุ เ ข้ า ไปในเคหะสถาน/สถานที่ เ กิ ด เหตุ เ พื่ อ ด าเนิ น การคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท า)
เพื่อดาเนินการยุติการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
๓) ในกรณี สถานพยาบาลรั บรั กษาผู้ถูกกระทา และบุคลากรทางการแพทย์พบว่าการบาดเจ็ บ
ดังกล่าวมีเหตุมาจากความรุนแรงในครอบครัว ดาเนินการดังนี้
- ประสานงานกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ของสถานพยาบาล ร่วมกันประเมินข้อเท็จจริ งของผู้ ป่วย
โดยวิธีการทางการแพทย์
- รายงานแจ้ ง เหตุ ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ ท าการคุ้ ม ครองสวัส ดิ ภ าพของผู้ ถู ก กระท าตาม
กฎหมายต่อไป ยกเว้นในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดส่งผู้ป่วยมาให้รักษาพยาบาลเอง

๒๗
๒. การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกความรุนแรงในครอบครัว
การคุ้มครอง “Protection” หมายถึง การป้องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา ให้อารั กขากันไว้
ไม่ให้เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย
สวัสดิภาพหรือสวัสดิการ (Welfare) คือ ความพยายามในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคล มีการดาเนิน
ชีวิตและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม
๒.๑ การช่วยเหลือเบื้องต้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุการณ์
ความรุนแรง ดังนี้
๑) การเข้าไปในเคหสถาน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวจะเดินทาง
ไปยังสถานที่เกิดเหตุ และดาเนินการดังนี้
- ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโ ดยเร็ว เพื่อสอบถามผู้ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้กระทา ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้ น โดยไม่ต้องขอหมายศาล แต่ให้
แสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุนั้น และแจ้งให้ทราบ
ถึงเหตุของการเข้าไปในเคหะสถาน
- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดออกมาพบหรือไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจ
เข้าไปในที่พักอาศัย ต้องขอความช่วยเหลือจากตารวจ เพื่อให้ตารวจเข้าไปค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีอานาจในการจับกุมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
- ขอความช่ ว ยเหลื อ จากต ารวจเพื่ อ เข้ า ไปด าเนิ น การค้ น หาพยานหลั ก ฐาน ค้ น หาบุ ค คล
เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวหรือเพื่อจับกุมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยต้อง
ขอหมายค้นหรือหมายจับจากศาลไปแสดงด้วย
- บั น ทึ ก รายละเอี ย ดการแจ้ ง เหตุ ก ารณ์ ก ารเข้ า ไปในเคหสถานหรื อ สถานที่ เ กิ ด เหตุ
และให้ผู้กระทาหรือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อไว้
- เครื อข่ ายภาคประชาชน หรื อผู้ ที่ มี จิ ตอาสา สามารถเป็ นผู้ ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ตามความจาเป็นหรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้ องขอ
เช่ น ขอให้ ช่ วยระงั บเหตุ ความรุ นแรงในครอบครั ว ช่ วยจั ดส่ งผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ นแรงในครอบครั ว เข้ ารั บ
การรักษาที่สถานพยาบาล ช่วยทาการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือช่วยติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นต้น
- เมื่อพบเห็ น ผู้ ถูกกระทาได้รับ บาดเจ็บ ให้ รีบด าเนินการส่ งตัว ผู้ ถู ก กระทาด้ ว ยความรุ น แรง
ในครอบครัวนั้นไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

๒๘
ได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
สืบค้นข้อเท็จจริง
เป็นเท็จ

เป็นจริง

ขอเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อสอบถาม
การดาเนินการช่วยเหลือ
แผนฝังแสดงกระบวนการช่วยเหลือเบื้องต้น
๒) การช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสังคมสงเคราะห์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนินการดังนี้
- ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับจิต แพทย์
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา
- ผู้ ป ระสบปั ญหาได้รั บบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส่ ง ผู้ ถูกกระทา
ความรุนแรงในครอบครัว เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บยังสถานพยาบาล โดยจัดให้เข้ารับการตรวจรัก ษา
จากแพทย์ และขอรับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์
- ผู้ ป ระสบปั ญหาความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ และเข้ ารั บ การรั ก ษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล โดยการประสานส่ งต่ อหรื อมาขอรั บการรั กษาเอง แพทย์ พยาบาล บุ ค ลากรทางการแพทย์
ที่มีหน้าที่ดูแลรักษา และประสานงานกับศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อร่วมกันประเมินและรักษาพยาบาล พร้อมกับรายงาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายต่อไป
- ผู้ป่วยที่ถูกกระทาจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยและความลับ โดย สถานพยาบาล แพทย์
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
- กรณี ผู้ ถูกกระทาร้ องขอรับ การคุ้มครองสวัส ดิภ าพ สถานพยาบาล หรือศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
จะดาเนินการแจ้ งประสานงานกับ พนั กงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่ อป้องกันการกระทาความรุน แรง
ในครอบครัวรับทราบเพื่อดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามอานาจหน้าที่ต่อไป
๒.๒ การคุ้มครองสวัสดิภาพ การช่วยเหลือด้านกฎหมายและการร้องทุกข์
๒.๒.๑ คุ้มครองสวัสดิภาพ หมายถึง การปกป้อง คุ้มครอง ดูแล พัฒนา และฟื้นฟูผู้ถูกกระทา
ซึ่งอยู่ในสภาวะที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทา
โดยหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถูกกระทา ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพจาก โรงพยาบาล ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)
ศูนย์ช่วยเหลือสั งคม ๑๓๐๐ องค์กรภาคเอกชน หรือศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด จะดาเนินการประสานงานส่ งต่ อ

๒๙
กับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวทราบเพื่อดาเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ชี้แจงและแจ้งผู้ถูกกระทาให้ทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
จะให้การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว มี ๒ กรณี
๑) กรณีผู้ถูกกระทาความรุนแรงไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ (ไม่ร้องทุกข์) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ฯ พิจารณาดาเนินการ โดยคานึงถึงสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทา ดังนี้
- ให้ผู้ถูกกระทาได้รับคาปรึกษาแนะนาทางด้านจิตวิทยา ทางสังคมสงเคราะห์ และ
ทางกฎหมาย
- แจ้งสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายให้ทราบ โดยพยายามใช้มาตรการต่าง ๆ
ช่วยเหลือให้บุคคลในครอบครัวได้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวน่าจะประนีประนอม
ได้ ใ ห้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ชิ ญ คู่ ก รณี ม าพบเพื่ อ ชี้ แ จงให้ ท ราบถึ ง เจตนารมณ์ แ ละมาตรการทางกฎหมาย
ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว หากคู่กรณียินยอมให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยประนี ประนอม
กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ ให้จัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้หลักการตามมาตรา ๑๒ แห่ง พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาปรับใช้โดยอนุโลมโดยต้องได้รับความยืนยอมและ
ความสมัครใจของคู่กรณี พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
- แต่ในกรณีผู้ถูกกระทาไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องการถูกกระทาซ้า พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ให้ ค าแนะน าการใช้ สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพต่ อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑๕
ว่าด้วยการพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ตั้งแต่ มาตรา ๑๗๑ ถึงมาตรา ๑๗๙ เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครอง
สวัสดิภาพให้ ผู้ถูกกระทา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการยื่นคาร้องขอ หรือ
หากผู้ถูกกระทาไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอได้เอง สามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการแทนได้
๒) กรณีผู้ถูกกระทาประสงค์จะร้องทุกข์
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฯ จั ด ให้ ผู้ ถู ก ระท าเข้ า พบพนั ก งานสอบสวนเพื่ อ ร้ อ งทุ ก ข์ ทั้ ง นี้
ต้องดาเนินการภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทามีสภาพร่างกายและจิ ตใจที่สามารถร้องทุกข์หรือแจ้ง ความ
และผู้ถูกกระทาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการที่จะร้องทุกข์หรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ถ้า ผู้ ถูกกระทาไม่ อยู่ ใ นวิสั ย หรื อ มีโ อกาสที่จ ะร้ องทุ ก ข์ ได้ เ อง ให้ พนักงานเจ้า หน้ า ที่
ดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแทนได้
ทั้งนี้ในการสอบสวน การสอบปากคาผู้ถูกกระทาฯ ต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทาร้องขอร่วมอยู่ด้วย
๒.๒.๒) การช่วยเหลือด้านกฎหมายและการร้องทุกข์ สามารถดาเนินการได้โดยการร้องขอตาม พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ตามพรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้น ผู้ใ หญ่หรื อศาลกาหนดมาตรการหรื อ วิธี การ
เพื่อบรรเทาทุกข์ในชั้นสอบสวน ตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๐
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ พ นั ก งานสอบสวนด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าแล้ ว หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ หรือพนักงานสอบสวน หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ถูกกระทาจะถูกกระทาซ้า
หรือควรได้รับการบรรเทาทุกข์ด้วยเหตุใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ หรือพนักงานสอบสวนนั้น ดาเนินการดังนี้
- ยื่นคาร้องขอให้ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจขึ้นไป นายอาเภอ ปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ มนตรี
หรื ออาจร้ องขอให้ ศาลที่ มี อ านาจพิ จารณาคดี นั้น ออกค าสั่ งก าหนดมาตรการหรื อวิธี การเพื่ อบรรเทาทุ กข์ ให้ แก่
บุคคลผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวแล้วแต่กรณี (คร.๘)
- รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุ ขภาพกายและจิตใจ
ของผู้ กระทา ผู้ ถูกกระทา และสมาชิกในครอบครัว มูล เหตุที่ ก่อให้ เกิดการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
บันทึกรายงานของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกฉบับรวมถึงสรุปประมวลผล หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณา (คร.๗) รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
หรื อ ศาลเพื่ อ ใช้ ป ระกอบดุ ล พิ นิ จ ของพนั ก งานชั้ น ผู้ ใ หญ่ ห รื อ ศาลเพื่ อ พิ จ ารณาออกค าสั่ ง ก าหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทา
- แจ้ ง ให้ ผู้ ก ระท าปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ว คราว
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กาหนดมาตรการคุ้ม ครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแล้ว และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
คาสั่งเป็นหนังสือขอให้ศาลทบทวนคาสั่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบคาสั่ง
- เสนอมาตรการคุ้ ม ครองบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราวต่ อ ศาลภายใน ๔๘ ชั่ วโมง นั บแต่
วันออกคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราวระหว่างดาเนินคดีตามมาตรา ๑๐ เพื่อให้ศาลเห็นชอบ
- ร้ อ งขอให้ ศ าลออกค าสั่ ง ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองบรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราวให้ แ ก่
ผู้ถูกกระทา หากในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปรากฏข้ อเท็จจริงหรือ มีพ ฤติการณ์น่าเชื่อว่าผู้ ถูก กระท า
จะถูกกระทาซ้าหรือควรได้รับการบรรเทาทุกข์
- ประสานงานกับหน่ว ยงานที่ต้องดาเนินการตามคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามคาสั่งกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หรือศาลที่ออกคาสั่งทราบ
- หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่ ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์ปฏิบัติการแจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งและรายงานผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
หรือศาลที่ออกคาสั่งทราบ
๒) การร้ อ งขอคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
การร้ องขอคุ้มครองสวัส ดิภ าพตามพระราชบัญ ญัติศาลเยาวชนและครอบครั ว และ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗๑ หรือ มาตรา ๑๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถดาเนินการได้หากมีเหตุ
เชื่อได้ว่าผู้ถูกกระทาจะถูกกระทาซ้าหรือควรได้รับการบรรเทาทุกข์ หรือเมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกระทา ควรได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพโดยคาสั่งของศาล โดยการร้องขอการคุ้มครองสวัสดิภาพ มีกระบวนการดังนี้

๓๑
- ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฯ พนั ก งานอั ย การ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผู้ถูกกระทา ใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ที่ผู้ถูกกระทามีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลาเนา
หรือเขตอานาจศาลที่เกิดเหตุขึ้น ให้มคี าสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมาย
- หากผู้ถูกกระทาไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลได้เอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ พนักงานอัยการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ต่ อ ศาลเยาวชนและครอบครั ว แทนได้ เพื่ อ ให้ ศ าลออกค าสั่ ง ก าหนดมาตรการหรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ บรรเทาทุ กข์
ตามกฎหมาย
๒.๒.๓) การยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทา
ด้ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว เมื่อดาเนินการร้องทุกข์แล้ ว และผู้ กระทาปฏิบัติตามคาสั่ งกาหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ น่าเชื่อว่ าไม่มีพฤติกรรมกระทาความรุนแรงแล้ ว
สามารถทาการยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องได้ ซึ่งสามารถดาเนินการได้ตลอดกระบวนการดาเนินการ
ด้านกฎหมาย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน อัยการหรือศาลอาจมีข้อตกลงหรือมาตรการเพื่อให้
ผู้กระทาปฏิบัติตามก่อนการยอมความได้
(๑) กรณีที่จะนามาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทามาใช้บังคับ ในชั้นสอบสวน
เมื่อมีการร้องทุกข์ดาเนินคดีในความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือความผิดฐานทาร้ายร่างกาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ ที่เป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ให้พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณานามาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทามาใช้บังคับ
(๒) กรณี การยอมความ ถอนค าร้ องทุกข์ หรื อถอนฟ้องในชั้นสอบสวน ในชั้นสอบสวน
หากมีการถอนคาร้ องทุกข์ การยอมความ หรือกรณีที่มีทางปรองดองกันได้ ให้พนักงานสอบสวนดาเนิน การ
แจ้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ฯ เพื่ อ ประมวลข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บความรุน แรงในครอบครั ว และจัด ส่ ง มาประกอบ
การพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการจัดทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาร่ว ม
ด าเนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ผู้ ไ กล่ เ กลี่ ย อาจเป็ น พนั ก งานสอบสวนเอง หรื อ ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ส มั ค รใจ
ท าการไกล่ เ กลี่ ย ให้ ผู้ ถู ก กระท ากั บ ผู้ ต้ อ งหาว่า กระท าได้ย อมความกัน พนั ก งานสอบสวนเป็ นผู้ นัด ให้ คู่ กรณี
ได้ ม าพู ด คุ ย เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ยอมความกั น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการยอมความ
หรือถอนคาร้องทุกข์
กระบวนการไกล่เกลี่ยจัดทาข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ดังนี้
- ผู้ ไกล่ เกลี่ ย ขอให้ บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็นหรือ
ร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ ผู้ไกล่เกลี่ยต้องทาหน้าที่เป็นคนกลางรับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและให้ คาปรึกษาแนะนา
เพื่อนาไปสู่การทาข้อตกลงกาหนดเงื่อนไขบังคับใช้มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเบื้องต้นให้ผู้ไกล่เกลี่ ย
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณี เว้นแต่เห็นว่ามีทางปรองดองกันได้ หรือคู่กรณีตกลงกันได้ การไกล่เกลี่ย
จะเป็นการตกลงร่วมกันในการกาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทาปฏิบัติ โดยเงื่อนไขที่กาหนดจะบันทึกในบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้น ซึ่งกาหนดวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระทาความผิด ให้ผู้กระทาชดใช้เงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ทางานบริ การสาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้ เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

๓๒
หรือทาทัณฑ์บน ซึ่งเป็นวิธิการที่ มุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสาคัญ ทั้งนี้ต้องคานึง ถึง
สวัสดิภาพและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทา สวัสดิภาพและอนาคตของบุตรผู้เยาว์ และการคุ้มครองสถานภาพ
ของการสมรส หากไม่สามารถรักษาสถานภาพการสมรสไว้ได้ ยอมให้มีการหย่าด้วยความยินยอมของคู่กรณีทั้งสอง
- เมื่อคู่กรณีส ามารถตกลงและยอมความกันได้ ให้ ผู้ ทาการไกล่ เกลี่ยจัดให้ มีการทา
สัญญายอมความในคดีความรุนแรงในครอบครัว ตามแบบ คร. ๙ ให้คู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอสัญญา
ยอมความดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิด ชอบพร้อมคู่กรณี ไปทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
หรือการถอนคาร้องทุกข์ต่อหน้าพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะพิจารณาว่าเงื่อนไขหรือข้อตกลงยอม
ความไม่ฝ่ าฝื น ต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีล ธรรมอันดี ของประชาชน และผู้ ต้องหาว่ากระท า
ความรุ น แรงยอมปฏิบั ติ ตามเงื่อนไข ให้ พนักงานสอบสวนจัดทาบันทึกข้ อตกลงเบื้ องต้น ก่ อนการยอมความ
หรือถอนคาร้องทุกข์ ตามแบบ คร. ๑๐ เพื่อให้ผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวปฏิบัติตามภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าอายุความฟ้อง แล้วให้ผู้ถูกกระทาและผู้ต้องหาว่ากระทาลงลายมื อชื่ อ
ตามแบบ คร. ๑๐
- พนักงานสอบสวนส่งสาเนาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้อง
ทุกข์ ตามแบบ คร. ๑๐ ให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวและพนักงานเจ้าหน้าที่
ฯ ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเบื้ องต้น หากคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอผัด
ฟ้องก็ให้ พนั กงานสอบสวนแจ้ ง ให้ ศ าลที่ อ นุ ญาตให้ ผั ด ฟ้ อ ง เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บผิ ดชอบรายงานผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวน ดาเนินการดังนี้
๑) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขครบถ้ ว น เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาว่ า กระท าความรุ น แรงได้ ป ฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งยุติการดาเนินคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา
สั่งโดยมิชักช้า
๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กรณีผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัว
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ ให้พนักงาน
สอบสวนยกคดีดังกล่าวขึ้ นทาการสอบสวนโดยมิชักช้า แล้วส่งตัวผู้กระทา สานวนการสอบสวน พร้อมความเห็น
ไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง เมื่อพนักงานอัยการรับสานวนคดีจากพนักงานสอบสวนแล้วตรวจสอบ
พิจารณาสานวน ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นส่งฟ้องก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกตัวผู้ถูกกระทาและผู้กระทา
มาชี้แจงการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ความรุนแรงฯ ในชั้นพนักงานอัยการก่อนส่งฟ้อง อัยการเห็นว่าควรไกล่
เกลี่ยก็สามารถทาได้ ไกล่เกลี่ยสาเร็จจึงทาสัญญายอมความตาม คร.๙ ให้พนักงานสอบสวนทาบันทึกข้อตกลง
ตาม คร.๑๐
๒.๒.๔) การพิจารณาคดีในชั้นศาล
การด าเนิ น คดี ค วามผิ ด ฐานกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณา
พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครั ว พ.ศ.๒๕๕๐ ส่ ว นวิ ธี พิ จ ารณา การยื่ น และการรั บ ฟั ง พยานหลั ก ฐานใดที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น

๓๓
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้นากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การด าเนิ น คดี ค วามผิ ด ฐานกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณา
พิพากษาของศาลอื่น พึงดาเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาที่ศาลนั้น ๆ ใช้บังคับ โดยให้นาบทบัญญัติทั้ งหลาย
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๑) การยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟ้องในชั้นศาล
เมื่อพนักงานอัยการส่งส านวนฟ้องเป็นคดี ศาลเยาวชนและครอบครัว นัดพิจารณาคดี
ในระหว่างพิจารณาคดีถ้าศาลเห็นสมควรตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ ย ศาลก็จะตั้งผู้ประนีประนอมทาหน้าที่
เป็นคนกลางช่วยเหลือไกลเกลี่ยให้คู่ความยอมความกัน
- ถ้ าไกล่ เกลี่ ยได้ ส าเร็ จ ศาลต้ องจั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงเบื้ องต้ นก่ อนการยอมความถอน
คาร้องทุกข์ ถอนฟ้องกาหนดเงื่อนไขตามมาตรการแทนการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยปฏิบัติก่อน
ถ้าปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ เงื่อนไขสาเร็จคดีก็ยุติ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ เงื่อนไขไม่สาเร็จ
จะดาเนินคดีต่อไป
- ถ้าไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ศาลจะพิจารณาคดีสืบพยานต่อไป เมื่อได้ข้อเท็จจริ งแล้วศาล
จะพิพากษา ผู้ที่มีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ศาลอาจมีมาตรการปรับพฤติกรรมผู้กระทา
ผิด แทนการลงโทษได้ ตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยผู้กระทาต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ และเงื่อนไขครบ
แล้ว จึงจะมีการยอมความ ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หากมีการฝ่าฝืน ศาลก็จะยกคดีพิจารณาต่อไป
(๒) การพิพากษาของศาล
เมื่อศาลพิพากษาว่า ผู้กระทามีความผิดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และกาหนดให้ใช้มาตรการการแทนการลงโทษผู้กระทา
ความผิด โดยวิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา คุมความประพฤติผู้กระทาความผิดให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ทางานบริการสาธารณะ ละเว้นการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือ
ทาทัณฑ์บนไว้ ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการแทนการลงโทษ ติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติให้ศาลทราบ
- ปฏิบัติตามสาเร็จ ศาลจาหน่ายคดี
- ไม่ปฏิบัตติ าม ไม่สาเร็จยกคดีพิจารณาต่อไป
๓. การจัดทามาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ผถู้ กู กระทาความรุนแรงในครอบครัว
มาตรการบรรเทาทุกข์ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว คือ การกาหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทา
ทุกข์ วิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ หรือวิธีการเพื่อป้องกันการถูกกระทาซ้า นามาซึ่งความสงบสุข และสร้าง
สัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือให้สามีภรรยาและบุคคลในครอบครัวให้ปรองดองกันและปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างกัน
จัดทาเป็นข้อตกลง สัญญาที่มีลายลักอักษรว่าทาสัญญาร่วมกันระหว่างผู้ถูกกระทาและผู้กระทาว่าจะกระทาหรือไม่
กระทาการ ตามข้อตกลงและเงื่อนไข หรือการทาสัญญาร่วมกันระหว่างผู้กระทา ผู้ถูกกระทาและศาล/เจ้าหน้าที่

๓๔
ตารวจ/พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ฯ โดยหากไม่ปฏิบัติตามจะถูก นามาเป็นหลักฐาน ประกอบการดาเนินคดี
ดาเนินคดี ปรับ หรือจาคุก เป็นต้น
๓.๑ หลักการสาคัญของการจัดทามาตรการบรรเทาทุกข์
- ต้องได้รับความเห็นชอบทั้ง ๒ ฝ่าย
- สามารถปฏิบัติได้จริง วัด ประเมินผลได้
- กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ การรายงานตัว และผู้มีบทบาทหน้าที่ในการติดตาม ให้ชัดเจน
- กาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการปรับพฤติกรรม
- กาหนดให้มีการรายงานตัวต่อผู้ประเมินเป็นระยะ ๆ
- ใช้ทรัพยากรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ในการใช้เป็นมาตรการปรับพฤติกรรม อาทิ โครงการต่าง ๆ
ในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน เบี้ยผู้สูงอายุ สวัสดิการชุมชนต่าง ๆ การออมแห่งชาติ ธนาคารขยะ ธนาคารวัว
สหกรณ์โคกระบือ การเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพต่าง ๆ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เป็นต้น
- ประสาน อาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามเยี่ยมบ้าน โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทาฯ
- สอดแทรกการปรั บ พฤติ กรรมเข้ า กับ กิ จ กรรมต่า ง ๆ ในชุมชน เช่น การเข้าค่ายครอบครั ว
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
๓.๒ ตัวอย่างมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
- ห้ามกระทาการที่เป็นเหตุ เช่น ห้ามเสพสิ่งมึนเมา เป็นเวลา ๓ เดือน
- ห้ามใช้/ครอบครองทรัพย์สิน เป็นเวลา ๓ เดือน
- ห้ามเข้าใกล้ที่อยู่/สถานที่ปฏิบัติงาน ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้าร่ ว มการบ าบั ด family therapy ร่ว มกับสมาชิก ในครอบครั ว ในสถานพยาบาลของรั ฐ
เป็นเวลา ๓ เดือน
- ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู/ เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้ารับการบาบัดยาเสพติด/เหล้า/บุหรี่ ในสถานพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ หลักสูตร เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคมและชุมชน ร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นเวลา ๑ ปี
- เข้ารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ศปก. จังหวัด ทุก ๑ เดือน เป็นเวลา ๑ ปี
- ให้คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ ศปก.ต. ติดตามผลการปฏิบัติของผู้กระทาและรายงาน
ต่อ ศปก.จังหวัด ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ปี
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
- ห้ามกระทาการที่เป็นเหตุ เช่น การบ่น การด่า ห้ามเสพสิ่งมึนเมา เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้ารับการให้คาปรึกษาจากจิตแพทย์ ในสถานพยาบาลของรัฐ เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้าร่ ว มการบ าบั ด family therapy ร่ว มกับสมาชิก ในครอบครั ว ในสถานพยาบาลของรั ฐ
เป็นเวลา ๓ เดือน

๓๕
- เข้าร่ ว มอบรมหลั กการเลี้ ยงดูบุตรที่ เหมาะสมในสถานพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ หลั กสู ตร
เป็นเวลา ๓ เดือน
- เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคมและชุมชน ร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นเวลา ๑ ปี
- เข้ารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ศปก. จังหวัด ทุก ๑ เดือน เป็น เวลา ๑ ปี
- ให้คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ ศปก.ต. ติดตามผลการปฏิบัติของผู้กระทา และรายงาน
มาตรการชุมชน
- ห้ามร้านค้าภายในชุมชนจาหน่าย เหล้า/เบียร์/ของมึนเมา/บุหรี่ ให้ผู้กระทา
- ยกเลิกสิทธิการเข้าร่วมสิทธิประโยชน์และสวัสดิการชุมชนต่าง ๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคาร
ขยะ ธนาคารวัว กู้เงิน การอบรมอาชีพ เป็นเวลา ๑ ปี
- ให้อาสาสมัคร อสม/ อพม. /ตารวจบ้าน/หัวหมวด/หัวคุ้ง เป็นหูเป็นตา รายงานสถานการณ์
และหากมีกิจกรรมจิตอาสา /การพัฒนา/อบรมให้ชักชวนสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
- หากผู้กระทาสามารถเลิกพฤติกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง/เลิกพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวได้ จะมอบวัว ควาย พันธุ์พืช ให้ไปประกอบอาชีพ /ให้สิทธิพิเศษในการเลือกอบรมอาชีพได้ในลาดับ
ต้นๆ/ มอบเกียรติบัตรและยกให้เป็นบุคคลตัวอย่าง/ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

๓๖
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑) วิทยากรกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมอบรม
๒) วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น กลุ่มละ ๑๐ คน พร้อมกับแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม แจกกระดาษ
ฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี ให้แต่ละกลุ่ม
๓) วิทยากร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ว่า เมื่อเกิด
เหตุความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้พบเห็นควรแจ้งเหตุที่ใหนและช่องทางใดบ้าง และ
เมื่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับแจ้งเหตุความรุนแรงเอง ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อมีกรณีความรุนแรง
เข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ แล้วให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อคิดเห็น และวิทยากรอธิบายเพิ่มเติม
๔) วิทยากรอธิบาย ขั้นตอนในการแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว ว่าควรปฏิบัติอย่างไร และ
เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุความรุนแรงเอง ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร พร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบการฉาย power point
๕) วิทยากร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ใช้ปฏิบัติ หรือเคยเห็นมา มีขั้นตอนอย่างไร
๖) วิทยากรยกตัวอย่าง ขั้นตอน กระบวนการเริ่มต้นให้ กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในกรณีร้องทุกข์
และกรณีไม่ร้องทุกข์ ของผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
๗) วิทยากร อธิบายถึงความสาคัญ ความหมาย และขั้นตอนของกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในกรณี
ร้องทุกข์ และกรณีไม่ร้องทุกข์ ของผู้ถูกกระทา ที่เป็นการป้องกันการถูกกระทาซ้าโดยออกคาสั่งกาหนดมาตรการ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ชั้นผู้ใหญ่ (คร.๘) และการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพจากศาลเยาวชนละครอบครัว (คส.๑,
คส.๒, คส.๓) โดยใช้การบรรยายประกอบการฉาย power point
๘) วิทยากรฉายภาพขั้นตอนของกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในกรณีร้องทุกข์ และกรณีไม่ร้องทุกข์
ของผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวทบทวนอีก ๑ ครั้ง
๙) ให้ กลุ่ มผู้ เข้ าร่ ว มอบรม ให้ เวลา ๓๐ นาทีทางานกลุ่ มตามใบงานที่ ๑ จากนั้นฉาย power point
กิจกรรมหลังการเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ การให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา
แจกกระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปกระบวนงาน จานวน ๓ ข้อ และเตรียมนาเสนอ
ให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอื่น ๆ ทราบและให้ข้อคิดเห็น
๑๐) วิทยากรอธิบายส่วนเพิ่มเติมพร้อมกระบวนการแก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมสรุปเนื้อหา
การคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
๑๑) วิทยากร อธิบ ายถึงความส าคัญ และความหมายของมาตรการบรรเทาทุ กข์ และมาตรการปรั บ
พฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา สถานการณ์การใช้มาตรการต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมถึงอธิบายถึงวิธีการจัดทา
มาตรการบรรเทาทุกข์ และมาตรการปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา ทั้งในรูปแบบ การไกล่เกลี่ยทาข้อตกลง
ภายในชุมชน การให้คาแนะน ามาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดทาคาสั่งศาล บันทึกข้อตกลง (คร.๙, คร.๑๐) โดยใช้
การบรรยายประกอบการฉาย power point
๑๒) วิทยากรฉายภาพตัวอย่างบันทึกข้อตกลง (ฉบับไม่มีผลทางกฎหมาย) หมายศาล บันทึกข้อตกลง/
บันทึกการยอมความ (คร.๙, คร.๑๐) ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยให้ดูลักษณะการเขียนมาตรการที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

๓๗
๑๓) วิทยากรให้เวลาผู้เข้าอบรม ๒๐ นาที ทากิจกรรมกลุ่ม จากนั้นแจกใบงานที่ ๒ ซึ่งเป็นกรณีศึกษา
เหตุการณ์ความรุนแรง ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยสาเหตุ และร่วมกันวิเคราะห์หามาตรการบรรเทาทุกข์
โดยแจกกระดาษฟลิ ป ชาร์ท ปากกาเคมี ให้ แต่ล ะกลุ่ มร่วมกันจัดทาเป็นบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น และเตรียม
นาเสนอให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอื่น ๆ ทราบและให้ข้อคิดเห็น
๑๔) วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมพร้อมบอกเทคนิควิธี การเขียนบันทึกข้อตกลง การเขียนข้อแนะนามาตรการ
ต่าง ๆ แก่ศาลหรือพนักงานสอบสวน ที่ถูกต้องให้ทราบ โดยใช้ power point เพิ่มเติม
๑๕) ให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหาของตนเอง เป็นเวลา ๒๐ นาที แล้วเฉลย
แบบทดสอบ
๑๖) วิทยากรอธิบายสรุปเนื้อหากระบวนการความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด
การประเมินผล
วิทยากร แจกแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบ ในเวลา
๒๐ นาที
อ้างอิง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.(๒๕๖๐).รายงานการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรง
ในครอบครัว.กรุงเทพฯ
รศ.ดร.ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช และคณะ (๒๕๕๐).รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการพิทักษปกปองคุมครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนที่กระทาผิดตามอนุสัญญาและมาตรฐานระหวางประเทศ.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน.กรุงเทพฯ.
สุดจิต เจนนพกาญจน์.(๒๕๔๖).กระบวนทัศน์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนไทย.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กรุงเทพ.
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.(๒๕๖๐).คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าพนักงานสอบสวน และ
ผู้ประนีประนอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐.กรุงเทพฯ
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว.(๒๕๖๐).
เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิญปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกระบวนการและกลไกสหวิชาชีพ
ในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทาความรุนแรง” (ระดับภาค).กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว.กรุงเทพฯ.
--------------------------------------------

๓๘

บันทึกแจ้งเหตุกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง................................นามสกุล…..............................
เกิดวันที่.......... เดือน...................... พ.ศ................ อายุ...........ปี สัญชาติ................ เชื้อชาติ ................ ศาสนา
................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่................. หมู่ที่............... ตรอก/ซอย.............. ถนน......................... ตาบล/แขวง
.................อาเภอ/เขต..................... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์...................... ได้ถูก
นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง...............................นามสกุล.......................... เกิดวันที่........ เดือน....................
พ.ศ.….….... อายุ...........ปี สัญชาติ................ เชื้อชาติ .................. ศาสนา................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่
.................. หมูท่ .่ี ............. ตรอก/ซอย............... ถนน................... ตาบล/แขวง..................อาเภอ/เขต……...................
จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์.................................... กระทาความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวันที่........... เดือน...................... พ.ศ................ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น.....................................ของข้าพเจ้า
โดยข้า พเจ้ าได้ แจ้ งต่ อ พนั ก งานเจ้า หน้า ที่เ พื่ อ ทาการไกล่ เ กลี่ ย ประณีประนอม และในขั้ น นี้
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ดาเนินคดีทางกฎหมายกับ..................................................................................
แต่ประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการไกล่เกลี่ยทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ลงชื่อ.................................................. ผู้ร้อง/ผู้ถูกกระทาความรุนแรงฯ
(…….............................................)

ลงชื่อ.................................................... ผู้รับแจ้ง/พนักงานเจ้าหน้าที่
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................... พยาน
(...................................................)
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงาน : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด.......................
โทรศัพท์ : ...............................................................

๓๙
ลาดับที่.........../.................

บันทึกไกล่เกลี่ยการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
โดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด....................
..................................................................... ผู้ถูกระทาความรุนแรงฯ
ระหว่าง
...................................................................... ผู้กระทาความรุนแรงฯ
บันทึกไกล่เกลี่ยกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ทาขึ้นที่..………….………………..…………
วันที่....................เดือน.......................... พ.ศ...................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง............................นามสกุล…..................เกิดวันที่
........... เดือน............ พ.ศ............... อายุ........ปี สัญชาติ............. เชื้อชาติ.............ศาสนา...............ประกอบอาชีพ
.......................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............. หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.................. ถนน.................... ตาบล/แขวง
.............................. อาเภอ/เขต................. จังหวัด................... รหัสไปรษณีย์............... โทรศัพท์ ..................... ได้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ไกล่เกลี่ยทา
บันทึกข้อตกลงแก่นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง.........................นามสกุล....................... เกิดวันที่..............
เดือน............ พ.ศ.….…..... อายุ...........ปี สัญชาติ................ เชื้อชาติ.................. ศาสนา...................ประกอบอาชีพ
.............................. ทีอ่ ยูป่ จั จุบันบ้านเลขที.่ ......... หมูท่ .่ี .....ตรอก/ซอย..............ถนน................ตาบล/แขวง...............
อาเภอ/เขต……....... จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์............................ ฐานเป็นผู้กระทา
ความรุนแรงในครอบครัว และมีความสัมพันธ์เป็น.....................................ของข้าพเจ้า
โดยวันนี้เวลา...............นาฬิกา ทั้งสองฝ่ายได้มาพบ………………………………….…………………………
ซึ่ ง เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ทาการไกล่เกลี่ย ทาบันทึกข้อตกลง ซึ่งการไกล่เกลี่ยในวันนี้ทั้งสองฝ่าย ได้สมัครใจทาบันทึกข้อตกลง เพื่อยุติ
การกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ......................................................
.................................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................................................

๔๐
-๒โดยจะมีระยะเวลาการติดตาม...........................................นับจากวันที่ทาบันทึกข้อตกลง
ทั้งนี้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ดาเนินคดีทางแพ่ง และทางอาญาได้
อนึ่งในการทาบันทึกข้อตกลงกันในครั้ งนี้ ได้ทาบันทึกข้อตกลงกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย
ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกหลวง หรือให้สัญญาอย่างใดๆ และในการทาบันทึกข้อตกลงนี้ผู้ ไกล่ เ กลี่ ย
หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้น..................ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าผู้ไกล่เกลี่ย/
พนักงานเจ้าหน้าที่ และพยานไว้เป็นสาคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ................................................. ผู้ร้อง
(…….............................................)
ลงชื่อ .................................................... คู่กรณี
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ไกล่เกลี่ย
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ไกล่เกลี่ย
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(...................................................)
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
หน่วยงาน : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...............
โทรศัพท์ : .....................................

๔๑
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๑ นางจอม
นางจอม (นามสมมติ) อายุ ๘๒ ปี มีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี สามีชื่อนายใจ(เสียชีวิต)
ทั้งสองไม่มีบุตรด้วยกัน แต่ได้รับเด็กมาจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ชื่อเด็กชายโอ๋ (นามสมมติ) โดยอุปการะ
เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ ๗ วัน นางจอมมีฐานะปานกลาง มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง ประกอบอาชีพทาสวน
หลังจากสามีเสียชีวิตนางจอมหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลบุตรบุญธรรมเพียงลาพัง จนกระทั่งนายโอ๋เติบโตมีครอบครัว
นายโอ๋นานามใจ (นามสมมติ) ภริยามาอยู่ด้วยกันในบ้านและมีบุตรด้วยกัน ๑ คน
ต่อมานายโอ๋ได้ขายบ้ านและที่ดินของนางจอมทั้งหมด แล้ว ย้ายที่อยู่มาอยู่ในตัวอาเภอเมื อง
จังหวัดกาญจนบุรี นายโอ๋และภรรยาต้องออกไปทางานนอกบ้าน ปล่อยให้นางจอมอยู่กับภรรยาและบุตรของนายโอ๋
อายุ ๙ ปี ระหว่างที่นายโอ๋ ไปทางาน นางจอม และภรรยาของนายโอ๋ มีปัญหากันบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากนางจอม
ว่ากล่าวตักเตือนบุตรของนายโอ๋และภรรยา ทาให้นายโอ๋และภรรยาไม่พอใจ จึงทาร้ายนางจอมด้วยการทุบตี รวมทั้ง
ไล่ออกจากบ้าน และให้ไปขอทานเพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านแลกกับที่อยู่อาศัย โดยช่วงเช้าจะไปส่งที่
ท่ารถใกล้ ตลาด ในช่วงเย็นให้นั่ งรถสองแถวกลับบ้านเอง นางจอมต้องนั่งขอทานตั้งแต่เช้าถึงเย็นจนพนักงาน
เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๒
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๒ นางสาวบี
นางสาวบี (นามสมมติ) อายุ ๒๓ ปี อยู่กินฉันสามีภรรยากับนายซี (นามสมมติ) อายุ ๒๕ ปี โดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรสมาเป็นเวลา ๓ ปี ทั้งสองคนไม่มีบุตรด้วยกัน นางสาวบี ประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย มีรายได้
ประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนนายซีประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งสองคนไม่เคย
มีพ ฤติก รรมเกี่ย วข้อ งกับ การเสพสุร าหรือ ยาเสพติด นายซีไ ม่ดื่ม สุร า ไม่เ จ้า ชู้ แต่ช อบระแวงว่า นางสาวบี
จะมีชายอื่น เนื่องจากนางสาวบีมีหน้าดี และประกอบอาชีพเสริมสวยต้องพบปะผู้คนมาก จึงทาให้มีเรื่องตบตีกัน
เป็นประจา แต่นางสาวบียังทนอยู่กับนายซีต่อไป เพราะคิดว่านายซีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จนกระทั้ง
เกิดเหตุสามีทาร้ายร่างกายภรรยา จนได้รับบาดเจ็บ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๓
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๓ นางสาวเจน
นางสาวเจน (นามสมมติ) อายุ ๒๘ ปี มีสามีชื่อนายจิต (นามสมมติ) อายุ ๓๙ ปี อาชีพรับจ้างก่อสร้าง
มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ เด็กหญิงจันทร์ (นามสมมติ) อายุ ๕ ปี เด็กหญิงจี (นามสมมติ) อายุ ๓ ปี และ เด็กหญิง
จง (นามสมมติ) อายุ ๘ เดือน นางสาวเจน ทั้งหมดพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ นายจิต เป็นผู้หาเลี้ยง
ครอบครัวแต่เพียงคนเดียว แต่มีนิสัยชอบดื่มสุรา เมื่อมีอาการมึนเมาจะทะเลาะและทาร้ายร่างกายภรรยาเป็น
ประจา ในบางครั้งจะมีการทาร้ายเด็กหญิงจันทร์ และเด็กหญิงจีด้วย นางสาวเจน ต้องทนอยู่กับสามี เพราะสามี
เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว นางสาวเจนเคยถูกสามีทาร้ายจนเป็นแผลที่บริเวณหางคิ้วขวา ศีรษะ และฟันหัก เคยหนี
กลับไปอยู่กับมารดาบุญธรรมที่ต่างจังหวัด แต่สามีตามไปรับกลับ และสัญญาว่าจะไม่ทาร้ายอีก ต่อมานางสาว
เจนถูกสามีทาร้ายอีก นายจิต ซึ่งกาลังอยู่ในอาการมึนเมา และเตะต่อยนางสาวเจน ผู้เป็นภรรยา จนได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลบริเวณหางคิ้วข้างซ้ายและฟันกรามหัก

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๔
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๔ คุณสมศรี
คุณสมศรี (นามสมมติ) เป็นเจ้าของอพาร์ทเม้นท์อยู่ในพื้นที่บางเขน อายุ ๔๒ ปี จดทะเบียน มีบุตร ๓
คน เป็นผู้หญิง ๒ คน และผู้ชาย ๑ คน อาชีพแม่บ้านดูแลอพาร์ทเม้นท์ คุณสมศรีแต่งงานกับผู้ชาย อายุ ๔๒ ปี
ผู้ชายมีความสนิทสนมกับตารวจคนละพื้นที่กัน ผู้ชายทาโรงแรมม่านรูด ร้านอาหาร กลางคืนทางานที่คาราโอเกะ
ผู้หญิงเคยทาธุรกิจน้ามัน ทางานส่วนตัว ภายหลังธุรกิจขาดทุนทาให้มีหนี้สิน ผู้ชายไม่ช่วยเหลือและไม่ให้
เงินใช้หนี้ ญาติพี่น้องฝ่ายชายไม่พอใจที่จะมาให้น้องชายเขาใช้หนี้ให้ ต่อมาผู้ชายได้พาตารวจ (คนละท้องที่) มาพูด
ให้ฝ่ายหญิงจดทะเบียน “หย่า” ที่บ้านและมีการข่มขู่ด้วยคาพูด ฝ่ายหญิงได้โทรศัพท์บอกทางบ้านฝ่ายหญิงก่อน
(ปรึกษา) พอทราบว่าไม่ต้องเซ็นต์ก็ได้ ฝ่ายหญิงซึ่งไม่มีความรู้ก็เลยไม่ยอมเซ็นต์ ฝ่ายชายโกรธ มีการทาร้ายร่างกาย
กัน วันนั้นฝ่ายหญิงได้ไปแจ้งความที่สถานีตารวจ ปรากฏว่าตารวจไม่รับแจ้งพร้อมกับกระทาในลักษณะรู้จักกัน
และพยายามจะไม่ดาเนิ น การใด ๆ เลย ผู้ เสี ยหายไปโรงพักถึง ๒ ครั้ง เพื่อจะเจ้งความ แต่ตารวจไม่รับแจ้ง
จนในที่สุดผู้หญิงได้รับคาแนะนาจากเพื่อน ถึงได้มีการติดต่อที่มูลนิธิ ซึ่งทางมูลนิธิได้พาไปแจ้งความกับตารวจ
โดยขณะนี้อยู่ในขั้นแจ้งให้ฝ่ายชายมารับข้อกล่าวหา

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๕
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๕ คุณสมหญิง
คุณสมหญิง (นามสมมติ) อายุ ๕๑ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพแม่บ้าน มีบุตรสาว ๑ คน
อายุ ๒๔ ปี ส่วนนายไกร (นามสมมติ) ฝ่ายชายอายุ ๕๒ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจดทะเบียนมา ๒๕ ปี อยู่ด้วยกันมา ฝ่ายชายเวลาโมโหจะด่าว่าหยาบ
คาย สามีจะดื่มเหล้า เบียร์ ถ้าเป็นเบียร์วันละ ๒ ขวด ทุกวัน ๒ ปีมานี้ผู้ชายมักว่าให้ผู้หญิงว่า “รู้จักไปหาเงินมาใช้
บ้าง ตัวเองอยู่สบาย เขาต้องลาบากหาเงินเลี้ยงอยู่คนเดียว” ตัวผู้หญิงบอกว่าไม่สามารถไปหาเงินได้ เพราะอายุ
มากแล้ว
ในวันเกิดเหตุฝ่ายผู้หญิงรู้จากแม่สามีว่าฝ่ายชายมีเมียน้อยและพาไปให้พ่อ แม่สามี รู้จักด้วยทาให้ฝ่าย
หญิงเสียใจและมีการต่อว่ากัน ฝ่ายชายโมโหผลักหน้าอก และจะชกแต่ไม่โดน มีการเอาเก้าอี้จะตี ฝ่ายหญิงได้ไป
แจ้งความกับลูกสาว ตารวจพูดกับบุตรสาวว่า “แม่จะเอาพ่อเข้าคุก เราจะแจ้งความหรือ” บุตรสาวเลยพาแม่กลับ
โดยไม่แจ้งความ

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๖
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๖ กรณีคุณสา
คุณสา (นามสมมติ) อายุ ๔๔ ปี อาชีพแม่บ้าน ฝ่าย นายไชย (นามสมมติ) ผู้ชายอายุ ๔๒ ปี อาชีพ
ช่างเครื่องยนต์ อยู่การบินไทย อยู่ด้วยกัน มีบุตร ๒ คน ผู้หญิง ๑ คน อายุ ๑๓ ปี ผู้ชาย ๑ คน อายุ ๑๒ ปี ฝ่าย
ชายดื่มเหล้า เบียร์ เป็นประจาเกือบทุกเดือน เมื่อประมาณ ๒๐ ปี ที่แล้วฝ่ายหญิงทางานบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน
จานวนมาก หนึ่งในนั้นได้มามีท่าทีชอบพอฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้สนใจเพราะมีครอบครัวแล้ว และได้เล่าเรื่อง
นี้ให้ฝ่ายชายฟัง (สามี) ต่อมาที่บริษัทฯ ได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ ทาให้ฝ่ายหญิงกลับบ้านผิดเวลา ฝ่ายชายระแวงว่า
ไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ว มงาน ฝ่ายหญิงปฏิเสธ ทาให้เวลาทะเลาะกันหรือมีปัญหา ฝ่ายชายมักกล่าวหาว่า
ผู้หญิงมี “ชู้” ประพฤติตนไม่เหมาะสม จะต่อว่าในเรื่องนี้ตลอดเวลาที่ทะเลาะกัน เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาฝ่ายชาย
ได้มีเมียน้อย โดยโกหกลูกว่าเป็นเพื่อนเท่านั้น (ภายหลังรู้ว่าเป็นเมียอีกคน) ฝ่ายชายบอกกับผู้หญิงว่าถ้าอยากให้
เขาสบายใจก็ให้ “หย่า” กับเขา เพราะถ้าหย่าแล้วหากผู้หญิงไม่มีใครจริง ๆ ก็จะจดทะเบียนกันเหมือนเดิม ผู้หญิง
อยากให้ ผู้ ช ายสบายใจและเชื่ อว่า ตนเองไม่ ได้ มีชู้จึง ยอมหย่า ผู้ ช ายบอกว่าอีก 1 เดือน หากไม่มีเรื่องผู้ ช าย
จะจดทะเบียนเหมือนเดิม ผู้หญิงจึงยอมตกลง
หลังจากจดทะเบียน “หย่า” ผู้ชายเปลี่ยนไป ไล่ผู้หญิงออกจากบ้าน ไม่ให้เงินใช้ โดยอ้างว่าหย่ากันแล้ว
ผู้หญิงจึงได้รู้ว่าโดน “หลอกให้หย่า ” จึงติดต่อกับสภาทนายความให้ช่วย มีการทาร้ายร่างกาย โดยเตะ ต่อย
บริเวณลาตัว ใบหน้าเป็นรอยช้า และส่งตรวจร่างกายและได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน ภายหลังฝ่ายชายไม่ปฏิบั ติ
ตามคาสัญญา จึงได้มีการร้องทุกข์แจ้งความดาเนินคดีตาม พรบ.ครอบครัว

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๗
ใบงานที่ ๑
กรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
กรณีที่ ๗ กรณีของคุณแอน
คุณแอน (นามสมมติ) อายุ ๔๐ ปี ได้จดทะเบียนหย่ากับฝ่ายนายกานต์ (นามสมมติ) สามีแล้ว และ
มีการแบ่งทรัพย์สินและอานาจปกครองบุตรท้ายทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้ว แต่ฝ่ายผู้ชายไม่ปฏิบัติตามบันทึก
ท้ายทะเบียนหย่า พยายามขู่กรรโชกทรัพย์ผู้ร้อง และพยายามฆ่า ผู้ร้อง โดยใช้มีดปังตอไล่ ฟันผู้ร้อง และไม่ให้ผู้
ร้องเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านของผู้ร้องตามที่ตกลงกัน ฝ่ายผู้หญิงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน แต่มิได้รับไว้เพื่อดาเนินคดี

ประเด็นแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
๑. อะไรคือสาเหตุที่ทาให้เกิดการใช้พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
๒. หากท่านรู้หรือรับทราบต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
จะใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อย่างไร

๔๘
ใบงานที่ ๒ กิจกรรมกลุ่มมาตรการบรรเทาทุกข์
กรณีศึกษาที่ ๑
นางสมหมาย แก้วกาเนิด (นามสมมุติ) อายุ ๔๔ ปี อาชีพรับจ้าง จดทะเบียนสมรสและอาศัยอยู่สามี และ ลูก ๒ คน
อายุ ๗ ปี และ ๑๓ ปี ณ บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๗ ตาบลจาเนียน อาเภอกาหลง จังหวัดแพร่ ถูกสามีทาร้ายร่างกาย
และจิตใจมาเป็นเวลา ๒๓ ปี ได้แก่ ทุบด้วยของแข็งจนสลบ ตบ ตี ต่อย เอาหัวโขกประตูบ้านและกาแพง กระชาก
ผมหลุ ด เป็ น ก า ๆ และใช้ ข วานไล่ ฟั น คุ ณ สมหมายและลู ก บั ง คั บ หลั บ นอนทั้ ง กลางวัน -กลางคื น และขื น ใจ
ให้มีเพศสัมพันธ์หลังจากคลอดลูกได้เพียงสามวัน และในช่วงที่ไม่พร้อม หากไม่ร่วมหลับนอนจะถูกทาร้ายทุบตี
ทาร้ายจิตใจ ด่าและว่าร้ายด้วยถ้อยคาหยาบคาย พูดประชดประชันด้วยคาหยาบ และด่าว่าร้ายบุพการีที่เสียชีวิต
และครอบครัว พาเมียน้อยมานอนที่บ้าน ตบหน้าโชว์เมียน้อย ด่าลูกด้วยถ้อยคาหยาบคายเพราะไม่เชื่อว่าเป็นลูกตน
และขมขู่ด้วยถ้อยคาเจ็บ ๆ ว่าจะฆ่าให้ตายเพื่อเอาเงินประกัน นอกจากนี้ นางสมหมายเคยเห็นสามีให้ยาเบื่อหมา
จนตายก็กลัว จึงไม่กล้าทานอาหารและน้าที่สามีเตรียมให้ สามี (อายุ ๕๘ ปี) อาชีพขับรถบรรทุกสิบล้อ มีประวัติ
การใช้สารเสพติด จนทาให้สมองเสื่อม เป็นคนเจ้าชู้ มีเมียเยอะ และทาร้ายเมียทุกคนหากขัดใจ มีเพศสัมพันธ์
ไม่ปกติ นิยมกระทารุนแรง นอกจากนี้ ยังมีคดีปล้นฆ่า
ในวันเกิดเหตุนางสมหมายถูกสามีเอาหัวโขกประตูบ้าน เพราะกลับมาจากการทางานในเวลาค่ากว่าปกติ
ทาให้สามีคิดว่าคบชู้ และมักเคลือบแคลงลูก ๆ ว่าเป็นลูกชู้ ตนจึงขอแยกกันอยู่ พูดเรื่องหย่า สามีก็ทาร้ายตบตีอีก
จึงเดินทางไปแจ้งความที่ศูนย์ดารงธรรม เพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือ และไม่ประสงค์กลับไปอยู่ร่วมกับสามี
หมายเหตุ
ชุมชนดังกล่าวได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเกษตรพอเพียง
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น สนับสนุน
ให้เปลี่ยนมาเลี้ยง กระบือ โคเนื้อ แพะ และทานาหญ้า
ชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมาย ฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

๔๙
ใบงานที่ ๒ กิจกรรมกลุ่มมาตรการบรรเทาทุกข์
กรณีศึกษาที่ ๒
นายสมคิด อุดม (นามสมมุติ) อายุ ๗๔ ปี อาศัยอยู่กับนางน้อย อุดม อายุ ๗๙ ปี ในบ้านเลขที่ ๔๒ หมู่
๑๐ ตาบลแตงใหญ่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกด้วยกัน ๔ คน แต่ลูกทุกคนแยกย้ายไปทางานและมี
ครอบครัวใหม่ ในจังหวัดข้างเคียง นาน ๆ ครั้งจึงจะกลับมาเยี่ยม แต่ได้ส่งค่าใช้จ่ายมาให้พ่อกับแม่ ใช้ทุกเดือน ทา
ให้ทั้ง ๒ อาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวตามลาพัง นางน้อยป่วยเป็นโรคประจาตัว เชื่อว่าต้องดื่มเหล้าโรงเพื่อกระตุ้นให้
อยากอาหาร อาศัยอยู่บ้านไม่ได้ทางาน ส่วนนายสมคิดประกอบอาชีพเกษตรกร ทานา และรับจ้างรับเหมาสร้าง
บ้านภายในตาบล เมื่อได้รับค่าจ้างก็จะนาไปซื้ อเหล้าดื่มกับเพื่อนร่วมงาน พอเมาก็ขับมอเตอร์ไซต์กลับบ้าน เมื่อ
มาถึงบ้านก็จะถูกภรรยาดุด่า ทั้งคู่มักมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง หนักถึงขั้นเอามีดข่มขู่กัน นายสมคิดใช้มีดทาร้ายข้าว
ของภายในบ้าน จนมีร่องรอยรอบบ้าน มีปากเสียงกันเสียงดังจนชาวบ้านรอบข้างทนไม่ไหว แจ้ งเจ้าหน้าที่ตารวจ
เข้ามาระงับเหตุ ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิม ผู้ดูแลคุ้มได้รับการร้องเรียน
จากเพื่อนบ้าน ว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความหวาดกลัวให้คนรอบข้าง จึงนาเรื่องดังกล่าวแจ้งต่อ ศปก.ต.
เพื่อให้เข้ามาดูแลในพื้นที่
หมายเหตุ
- ชุมชนดังกล่าวได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “ปีใหม่ ข้าวใหม่…อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา” ของ บริษัท
ปตท. ซึ่งจะจัดซื้อมาจากเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อนาไปแจกให้ลูกค้าที่มาใช้ บริการ
ที่สถานีเติมน้ามัน
- เข้าร่วมโครงการส่งเสริมชาวนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น สนับสนุนให้เปลี่ยนมา
เลี้ยง กระบือ โคเนื้อ แพะ และทานาหญ้า
- เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา

๕๐
ใบกิจกรรมการจัดทาข้อตกลงยอมความ
อ่านคาถามและกรุณาเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
๑. หากคู่กรณีสามารถตกลงและยอมความกันได้ ให้ผู้ทาการไกล่ เกลี่ยจัดให้มีการทาสัญญายอมความในคดี
ความรุนแรงในครอบครัวสามารถใช้แบบใดในการกรอกข้อมูล ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒. เมื่อมีการทาข้อตกลงยอมความไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และผู้ต้องหาว่ากระทาความรุนแรงในครอบครัวยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้พนักงานสอบสวนจัดทาบันทึ ก
ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความหรือถอนคาร้องทุกข์ ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓. การดาเนินการของศูนย์ปฏิบัติการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทาการประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพกาย
อารมณ์ จิตใจ ภาวะความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
ต้องใช้แบบใด ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๔. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ ได้รับรายงาน
และความเห็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือศูนย์ปฏิบัติการที่มีเขตอานาจ เห็นชอบให้ออกให้ออกกาสั่งกาหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ ได้แก่ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยอาศัยแบบใดในการ
กรอกข้อมูล ??
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕. ในกรณีนาย ก เป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงฯ และนาย ข ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาความรุนแรงฯ ทั้งนี้
คู่กรณีทั้งสองฝ่ ายได้ เข้ามารั บฟังข้อกล่ าวหาและตกลงกันได้และคู่กรณีลงชื่อไว้เป็นหลั กฐานแล้ วนั้น เจ้าหน้าที่
จะต้องมีหนังสือแบบใดให้ก่อนมีการยอมความ ??
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕๑
แบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  ในข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. บุ ค คลในครอบครั ว ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุน แรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นบุคคลตามข้อใด
ก. สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น
ข. สามี-ภรรยาที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม
ค. สามี-ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสปัจจุบันหรืออดีต รวมถึงคนในครอบครัวคนอื่น ๆ ที่พึ่งพาอาศัยอยู่ครัวเรือนเดียวกัน
ง. เฉพาะคนในครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่รวมสามี-ภรรยาที่เลิกราหรือหย่าร้างกัน หรือญาติพี่น้องคนอื่น ๆ
๒. พลเมืองดีที่แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ก. ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข. ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ถ้ากระทาโดยสุจริต
ค. ถือว่าเป็นการทาหน้าที่พลเมืองดี แต่หากมีผู้ฟ้องร้องศาลจะพิจารณาว่าเป็นการกระทาโดยสุจริตหรือไม่
ง. ถ้าไม่แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่ตนพบเห็น ถือว่ามีความผิดทางอาญา
๓. เมื่อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ได้รั บ แจ้ งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ที่ เกิด ขึ้นในบ้านหลั งหนึ่ง โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอให้เจ้าหน้าของบ้านเปิดประตูให้เจ้าของบ้านปฏิเสธ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ใช้กาลังแต่พอสมควรทาลายประตูหรือสิ่งกีดขวางและเข้าไปในที่เกิดเหตุได้
ข. ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งราย
ค. ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานปกครองหรือตารวจ
ง. เฝ้ารอจนกว่าจะเกิดเหตุอีกครั้งและจึงบุกเข้าไป
๔. การร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว ทาได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้เสียหายร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ข. ผู้เสียหายมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นร้องทุกข์แทน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์แทน ในกรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์ได้
๕. สามีทาร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจา จนครั้งหลังสุดภรรยาทาไม่ไหวจึงแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดาเนินการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปยุติเหตุเบื้องต้นแล้วพบว่าภรรยาได้รับบาดเจ็บจากการถูกทาร้าย พนักงานเจ้าหน้าที่ควร
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างไรก่อน
ก. จัดให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา
ข. จัดให้พบจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอคาแนะนาปรึกษา
ค. แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ
ง. ถูกทุกข้อ

๕๒
๖. ในกรณีที่มีการยอมความถอนคาร้องทุกข์ กรณีใดที่พนักงานสอบสวนไม่อาจทาได้
ก. ตั้งผู้ประนีประนอม
ข. จัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ค. เปรียบเทียบปรับ
ง. ยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไปหากมีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนที่กาหนด
๗. บุ คคลที่มีอานาจในการออกคาสั่งกาหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อการบรรเทาทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือผู้ใด
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ค. พนักงานสอบสวน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
๘. ข้อหากระทาความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวมิได้ร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและมีโอกาส ร้องทุ กข์คดีจะขาดอายุความนั้น ผู้เสียหาย
หรือผู้ถูกกระทารุนแรงในครอบครัวจะใช้สิทธิ ในข้อใดได้
ก. ฟ้องคดีอาญาเองได้
ข. ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
ค. ร้องต่อศาลขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ง. ขอให้ตารวจสั่งให้ผู้กระทาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ก. ไม่ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ถูกกระทาหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาเป็นการชั่วคราว
ข. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทา
เป็นการชั่วคราวเมื่อผู้ถูกกระทาร้องขอเท่านั้น
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทาเป็น
การชั่วคราว โดยออกคาสั่งห้ามผู้ถูกกระทาเข้าใกล้ตัวผู้ถูกกระทาได้
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทาโดย
การให้ผู้กระทาเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้
๑๐. ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้ กระทารุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว กระทาความผิดฐานกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว ศาลไม่มีอานาจกระทาสิ่งใดแทนการลงโทษ
ก. ให้ผู้กระทาผิดทางานบริการสาธารณะ
ข. ให้ผู้กระทาผิดหย่ากับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ค. ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ง. กาหนดใช้วิธีการฟื้นฟูบาบัดรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังของผู้กระทาผิด

๕๓
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
๑. ........... เมื่อเพื่อนบ้านพบเห็นเหตุความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน
๒. ........... เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในเคหะสถานเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสอบถามเหตุความ
รุนแรง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องขอหมายค้นจากศาลก่อน ถึงจะเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้
๓. ........... เครือข่ายภาคประชาชนหรือผู้ที่มีจิตอาสา สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการช่วยระงับ
เหตุความรุนแรงในครอบครัว
๔. ........... พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดให้ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว เข้ารับการตรวจรักษาจาก
แพทย์ และขอรับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ได้
๕. ............ กรณีผู้ถูกกระทาไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องการถูกกระทาซ้า สามารถใช้สิทธิยื่นคาร้ องต่อศาล
จังหวัดในการขอคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
๖. ............ ผู้ถูกระทาความรุนแรงสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับตั้งแต่เวลาเกิดเหตุ
ความรุนแรงขึ้น
๗. ............ เมื่อศาลออกคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ผู้กระทาไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คาสั่ง
ได้ในทุกกรณี
๘. ............ เมื่อคู่กรณีสามารถตกลงและจัดทาบันทึกข้อตกลงยอมความกันในคดีความรุนแรงในครอบครัว ได้
สาเร็จ คดีความถือว่าสิ้นสุดลงทันที
๙. ............ การดาเนินคดีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว
๑๐. ............ การใช้ทรัพยากรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการทาให้การปรับ
พฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงให้ประสบความสาเร็จ

๕๔
เฉลยแบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  ในข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. บุคคลในครอบครัว ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ ถูกกระทาด้ว ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นบุคคลตามข้อใด
ก. สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น
ข. สามี-ภรรยาที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม
ค. สามี-ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสปัจจุบันหรืออดีต รวมถึงคนในครอบครัวคนอื่น ๆ ที่พึ่งพาอาศัยอยู่ครัวเรือนเดียวกัน
ง. เฉพาะคนในครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่รวมสามี-ภรรยาที่เลิกราหรือหย่าร้างกัน หรือญาติพี่น้องคนอื่น ๆ
๒. พลเมืองดีที่แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ก. ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข. ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง ถ้ากระทาโดยสุจริต
ค. ถือว่าเป็นการทาหน้าที่พลเมืองดี แต่หากมีผู้ฟ้องร้องศาลจะพิจารณาว่าเป็นการกระทาโดยสุจริตหรือไม่
ง. ถ้าไม่แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่ตนพบเห็น ถือว่ามีความผิดทางอาญา
๓. เมื่อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ได้รั บ แจ้ งเหตุความรุนแรงในครอบครัว ที่ เกิด ขึ้นในบ้า นหลั งหนึ่ง โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอให้เจ้าหน้าของบ้านเปิดประตูให้เจ้าของบ้านปฏิเสธ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ใช้กาลังแต่พอสมควรทาลายประตูหรือสิ่งกีดขวางและเข้าไปในที่เกิดเหตุได้
ข. ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งราย
ค. ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานปกครองหรือตารวจ
ง. เฝ้ารอจนกว่าจะเกิดเหตุอีกครั้งและจึงบุกเข้าไป
๔. การร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงในครอบครัว ทาได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้เสียหายร้องทุกข์ด้วยตนเอง
ข. ผู้เสียหายมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นร้องทุกข์แทน
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์แทน ในกรณีผู้เสียหายไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถร้องทุกข์ได้
๕. สามีทาร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจา จนครั้งหลังสุดภรรยาทาไม่ไหวจึงแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้า ที่ ดาเนินการ
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปยุติเหตุเบื้องต้นแล้วพบว่าภรรยาได้รับบาดเจ็บจากการถูกทาร้าย พนักงานเจ้าหน้าที่ควร
ช่วยเหลือผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างไรก่อน
ก. จัดให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา
ข. จัดให้พบจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอคาแนะนาปรึกษา
ค. แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ
ง. ถูกทุกข้อ

๕๕
๖. ในกรณีที่มีการยอมความถอนคาร้องทุกข์ กรณีใดที่พนักงานสอบสวนไม่อาจทาได้
ก. ตั้งผู้ประนีประนอม
ข. จัดให้มีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ค. เปรียบเทียบปรับ
ง. ยกคดีขึ้นดาเนินการต่อไปหากมีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนที่กาหนด
๗. บุ คคลที่มีอานาจในการออกคาสั่งกาหนดมาตรการ หรือวิธีการเพื่อการบรรเทาทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ คือผู้ใด
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
ค. พนักงานสอบสวน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
๘. ข้อหากระทาความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวมิได้ร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือนนับแต่อยู่ในวิสัยและมีโอกาส ร้องทุกข์คดีจะขาดอายุความนั้น ผู้เสียหาย
หรือผู้ถูกกระทารุนแรงในครอบครัวจะใช้สิทธิ ในข้อใดได้
ก. ฟ้องคดีอาญาเองได้
ข. ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
ค. ร้องต่อศาลขอคุ้มครองสวัสดิภาพ
ง. ขอให้ตารวจสั่งให้ผู้กระทาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ก. ไม่ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ถูกกระทาหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทาเป็นการชั่วคราว
ข. พนักงานเจ้ า หน้า ที่มีอานาจออกค าสั่งกาหนดมาตรการหรื อวิธี การเพื่อบรรเทาทุก ข์ใ ห้แ ก่ บุคคล
ผูถ้ กู กระทาเป็นการชัว่ คราวเมือ่ ผูถ้ กู กระทาร้องขอเท่านัน้
ค. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทา
เป็นการชั่วคราว โดยออกคาสั่งห้ามผู้ถูกกระทาเข้าใกล้ตัวผู้ถูกกระทาได้
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทาโดย
การให้ผู้กระทาเข้ารับการรักษาจากแพทย์ได้
๑๐. ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้ กระทารุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว กระทาความผิดฐานกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว ศาลไม่มีอานาจกระทาสิ่งใดแทนการลงโทษ
ก. ให้ผู้กระทาผิดทางานบริการสาธารณะ
ข. ให้ผู้กระทาผิดหย่ากับผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ค. ให้ผู้กระทาความผิดชดใช้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ง. กาหนดใช้วิธีการฟื้นฟูบาบัดรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังของผู้กระทาผิด

๕๖
คาสั่ง ขอให้เลือกตอบ โดยกาเครื่องหมาย  หน้าข้อทีถ่ ูก และกาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
๑. .... .... เมื่อเพื่อนบ้านพบเห็นเหตุความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งเหตุกับผู้ใหญ่บ้านหรือกานัน
๒. .... .... เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในเคหะสถานเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสอบถามเหตุความ
รุนแรง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องขอหมายค้นจากศาลก่อน ถึงจะเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุได้
๓. .... .... เครือข่ายภาคประชาชนหรือผู้ที่มีจิตอาสา สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการช่วยระงับ
เหตุความรุนแรงในครอบครัว
๔. .... ... พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดให้ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว เข้ารับการตรวจรักษาจาก
แพทย์ และขอรับคาปรึกษาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ได้
๕. .... .... กรณีผู้ถูกกระทาไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ แต่ไม่ต้องการถูกกระทาซ้า สามารถใช้สิทธิยื่นคาร้องต่อ ศาล
จังหวัดในการขอคาสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
๖. .... .... ผู้ถูกระทาความรุนแรงสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับตั้งแต่เวลาเกิดเหตุ
ความรุนแรงขึ้น
๗. .... ... เมื่อศาลออกคาสั่งกาหนดมาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ผู้กระทาไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คาสั่ง
ได้ในทุกกรณี
๘. ... .... เมื่อคู่กรณีสามารถตกลงและจัดทาบันทึกข้อตกลงยอมความกันในคดีความรุนแรงในครอบครัวได้
สาเร็จ คดีความถือว่าสิ้นสุดลงทันที
๙. .... .... การดาเนินคดีความผิดฐานกระทาความรุนแรงในครอบครัวที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว
๑๐. .... .... การใช้ทรัพยากรในท้องที่ให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการทาให้การปรับ
พฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงให้ประสบความสาเร็จ

๕๗

ชุดความรู้เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น

๕๘
องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ ความ
รุนแรงในครอบครัว
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้คาปรึกษาแก่ผู้กระทา / ผู้ถูกกระทาความรุนแรงเบื้องต้นได้
รูปแบบกิจกรรม
- การบรรยายให้ความรู้
- ใบงานกิจกรรม
ระยะเวลา
๒ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. เอกสารประกอบการบรรยาย / Power Point
๒. ใบงานกิจกรรม
รายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย
๑. ความหมายของการให้คาปรึกษา
๒. วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
๓. หลักการที่สาคัญในการให้คาปรึกษา
๔. แนวทางการให้คาปรึกษา
๕. คุณสมบัติของผู้ให้คาปรึกษา
๖. จรรยาบรรณในการให้คาปรึกษา
๗. ประเภทของการให้คาปรึกษา
๘. กระบวนการให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๙. ทักษะการให้คาปรึกษา
๑๐. ข้อไม่ควรปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษา
๑. ความหมายการให้คาปรึกษา
• “การให้คาปรึกษา” เป็นการช่วยเหลือรูปแบบหนึ่ งที่อาศัยสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์และการสื่ อสาร
ระหว่าง “ผู้ให้คาปรึกษา” และ “ผู้รับคาปรึกษา” เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา
สาเหตุของปัญหา สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง มีสภาพอารมณ์และจิตใจ ที่พร้อมจะคิดและ
ตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้อง
• “การให้คาปรึกษากับความรุนแรงในครอบครัว ” การให้คาปรึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยผู้ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือความขัดแย้งในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวไม่มีความสุข ความสงบเพื่อให้
ครอบครัวสามารถผ่านพ้นอุปสรรคช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยตนเอง

๕๙
• การให้คาปรึกษาช่วยให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดอะไร ?
๑. เกิดแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูล
๒. เข้าใจและเห็นปัญหาของตัวเอง
๓. อยากแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเอง
๔. ดาเนินการ/ลงมือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนเอง
๒. วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาสามารถรับผิดชอบตนเองได้ ดังนี้
๑. สารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจตนเองเกิดความตระหนักและมี
แรงจูงใจในการแก้ปัญหา
๒. ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจ ที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหา ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๔. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปในทิศทางที่พึงประสงค์
๕. เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา พูดคุยจนทาให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจ
และเห็นปัญหาของตนเอง จนอยากแก้ไขปัญหา และดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
๓. หลักการที่สาคัญในการให้คาปรึกษา
๑. ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า“ผู้รับคาปรึกษาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน”
๒. ผู้ให้คาปรึกษาต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อความชานาญงานมาก่อน
๓. การให้คาปรึกษาเป็นการช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาสามารถพิจารณาตนเองได้ดีเช่นเดียวกับความสามารถ
ในการพิจารณาสิ่งแวดล้อมของตน จนเกิดการตัดสินใจได้ในที่สุด
๔. ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕. การให้คาปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ที่ต้องอาศัยการฝึกจนชานาญมากกว่า
การใช้สามัญสานึก
๖. การให้คาปรึกษาเป็นความร่วมมืออันดีสาหรับผู้ให้คาปรึกษา และผู้รับคาปรึกษา ที่จะช่วยกันค้นหา
ปัญหาหรือทางออกที่เหมาะสม
๗. เน้นถึงจรรยาบรรณ และบรรยากาศที่ปกปิดหรือความเป็นส่วนตัว และรักษาผลประโยชน์ของผู้รับ
คาปรึกษาเป็นสาคัญ
๘. การให้คาปรึกษาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คาปรึ กษาและผู้รับคาปรึกษา มีระดับสูง
มากพอที่ผู้รับคาปรึกษาเต็มใจที่จะเปิดเผย ความรู้สึกที่แท้จริงของตน โดยไม่ปกปิดหรือซ่อนเร้น
ลักษณะการให้คาปรึกษา การให้คาปรึกษามีลักษณะที่แตกต่างจากการให้บริการอื่น ๆ คือ
๑. มี ท ฤษฎี กระบวนการและเทคนิ ค การให้ ค าปรึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาได้ เ ลื อ กใช้ ไ ด้ ต าม
ความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของผู้รับคาปรึกษา

๖๐
๒. เน้น สัมพันธภาพ ที่ดีระหว่าง ผู้ให้และผู้รับคาปรึกษา เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษา เกิดความรู้สึกไว้วางใจ
และกล้าเปิดเผยตนเอง ใช้การสื่อสารสองทางเป็นเครื่องมือสาคัญ
๓. เน้นปัจจุบันเพื่ อให้ผู้รับคาปรึกษาอยู่ในโลกของความเป็นจริง และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไ ขที่
เป็นไปได้ในปัจจุบัน
๔. ไม่มีคาตอบสาเร็จรูปตายตัว เพราะวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
และสภาพปัญหา โดย ผู้รับคาปรึกษาจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
๕. ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละยอมรั บ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษา ที่ ม าขอรั บ ค าปรึ ก ษาอย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
ไม่ตัดสินไม่ประเมิน และไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือตาหนิผู้รับคาปรึกษา
๔. แนวทางการให้คาปรึกษา
๑. ระดับบุคคล : ปรับเปลี่ยนตนเอง เช่น ความคิด ทัศนคติ ไม่ตัดสินปัญหาโดยการใช้กาลัง
๒. ระดั บ ครอบครั ว : ช่ ว ยกั น ปรั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น บนพื้ น ฐานของความรั ก ความอบอุ่ น
ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อกัน สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมทาความเข้าใจ ปัญหา หาทางคลี่คลาย
แก้ไขปัญหา
๕. คุณสมบัติของผู้ให้คาปรึกษา (Counselor : CO)
๑. สร้างสัมพันธภาพ
๒. รับฟังอย่างตั้งใจท่าทีเป็นกลางไม่ตาหนิ
๓. มองผู้รับคาปรึกษาในแง่บวก มีความหวังในการแก้ไขปัญหา
๔. ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาวิเคราะห์ทางเลือกและแก้ปัญหาเอง
๕. กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหา
๖. หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุและแนวทางแก้ไข
๗. ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา / แจ้งสิทธิที่จะได้รับ
๘. ให้กาลังใจในการแก้ไขปัญหา / รักษาความลับ
ผู้ให้คาปรึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่ดีพอ ควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สงบ อบอุ่น เป็นมิตร
สม่าเสมอ และยืดหยุ่นต่อผู้ประสบปัญหาและครอบครัวได้ตามความเหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มองโลก
ด้านดี อยู่ในความเป็นจริงและไม่อ่อนไหวง่ายถ้าให้คาปรึกษาแนะนาได้ดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความรู้สึกของผู้ประสบ
ปัญหาและครอบครัวที่มีต่อปัญหา จะเกิดการเปลี่ยนแปลง จากความโศกเศร้าเสียใจสูญเสีย การขาดความมั่นใ จ
หรือขาดความภูมิใจในตัวเอง (Self-confidence) ขาดความกระตือรือร้น ท้อแท้ ยอมแพ้ ไม่อยากต่อสู้, ขาดขวัญ
กาลังใจจากบุ คคลรอบตัว ทั้งในและนอกครอบครัว มาเป็นความต้องการที่จะต่อสู้ห าทางแก้ไข มีความรู้สึ ก
ถึงคุณค่าของตนเองต่อสังคม และหาทางเลือกที่เหมาะสมให้กับตนเองได้ สามารถเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับผู้รับคาปรึกษาได้อย่างดีการให้คาปรึกษาแนะนาจะเป็นการกระตุ้นให้ศักยภาพดังกล่าวนี้ถูกนาออกมาใช้

๖๑
๖. จรรยาบรรณในการให้คาปรึกษา
๑. เก็บรักษาความลับของผู้มาขอรับคาปรึกษา
๒. ไม่พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นในแง่ลบ
๓. ไม่ยั่วยุผู้มาขอรับคาปรึกษาทุกกรณี
๔. ไม่ทาให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจว่าเราเป็นที่พึ่งของเขาเท่านั้น
๕. รู้จักและยอมรับขอบเขตความสามารถของตนเอง
๖. หากไม่สามารถทาได้ควรมีการส่งต่อ
๗. ความสัมพันธ์ต้องจากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการให้คาปรึกษา
๘. บันทึกข้อมูลทุกอย่างหากจะเปิดเผย
๙. ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของเสียก่อน
๑๐. ไม่ตัดสินผู้รับคาปรึกษาในเชิงศีลธรรม
๗. ประเภทของการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)
การให้ ค าปรึ ก ษาประเภทนี้ เ ป็ น แบบที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม และถู ก น ามาใช้ ใ นหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
การให้ คาปรึ กษาจะเป็ น การพบกัน ระหว่างผู้ ให้ คาปรึก ษา ๑ คน กับผู้ ขอคาปรึก ษา ๑ คน โดยร่ว มมื อ กั น
การให้ ค าปรึ ก ษาแบบนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ข อรั บ ค าปรึ ก ษาให้ ส ามารถเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจปั ญ หา
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อให้สมาชิกในองค์การ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น ทาให้คนในองค์การได้ตระหนักถึงความรู้สึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาและการแสดงออกของอารมณ์ของตน
และผู้ อื่ น เข้ า ใจความส าคั ญ ของทั ศ นคติ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ของบุ ค คล เข้ า ใจ
ความสาคัญของการเสริมแรงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คนสามารถกาหนดเป้าหมายและการประพฤติปฏิบัติ
ของตนเองได้ เป็นกระบวนการช่วยเหลือโดยมีการพบปะเป็น การส่วนตัว ระหว่างผู้ให้คาปรึกษากับผู้รับบริการ
ซึ่งจะเป็ น การช่วยให้ ผู้รับ บริการ ได้เข้าใจตนเอง และสิ่ งแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถวางโครงการในอนาคตได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ฉพาะจะสามารถแก้ ปั ญ หาที่ ก าลั ง เผชิ ญ อยู่ เ ท่ า นั้ น แต่ จะช่ ว ยให้ มี ทั ก ษะใน
การแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง กระบวนการให้คาปรึกษา อาจสรุปได้ ๕ ขั้นตอนดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เริ่มต้น (opening) ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้คาปรึกษาต้องทาให้ผู้รับคาปรึกษา
เกิดความอบอุ่น สบายใจ และไว้วางใจใช้ภาษาง่ายๆ เป็นกันเองโดยแนะนาตัวว่าเป็นใคร มาจากหน่วยงานไหน
มีขั้น ตอนการทางานอย่ างไรและทาไมจึงต้ องมาพู ดคุย กันและให้ ความมั่น ใจในการรั กษาความลั บ ของเรื่ อ ง
ที่จะปรึกษากัน (confidentiality)
ขั้ น ตอนที่ ๒ เข้ า ใจประเด็ น ปั ญ หา (identification of problems) โดยการถามถึ ง ปั ญ หาต่ า ง ๆ
และทาการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และพูดคุยติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สาคัญอย่างต่อเนื่อง และซักถามลงในรายละเอียด ขณะเดียวกัน มีการทบทวนปัญหาเป็นระยะเพื่อทาความเข้าใจ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ชัดเจนสารวจปัญหา ผู้ให้คาปรึกษาช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาได้สารวจปัญหาและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดปัญหาด้วยตัวของเขาเอง

๖๒
ขั้นตอนที่ ๓ เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ ผู้ให้คาปรึกษาช่วยให้ผู้รับ คาปรึกษาเข้าใจปัญหา
สาเหตุ และความต้องการของตนเองให้ผู้รับคาปรึกษาได้เลือกปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการ ในกรณีผู้รับคาปรึกษา
สั บ สน ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาอาจพู ด ชั ก จู ง เพื่ อ ดึ ง ให้ เ ข้ า สู่ ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ โดยสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ ห็ น ความส าคั ญ
และกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ขั้ น ตอนที่ ๔ การแก้ ปั ญ หา (problem solving) วางแผน แก้ ปั ญ หา ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาช่ ว ยให้ ผู้ รั บ
คาปรึกษาพิจารณาวิธี แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง โดย
๑. ให้ข้อมูลการช่วยเหลือ/ปฏิบัติ ที่เหมาะสม ถูกต้องและทาได้จริง
๒. เสนอทางเลือกที่เหมาะสม กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษามีทางเลือกในการแก้ปัญหามากขึ้น
ตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการเลือกแต่ละทาง มองข้อดีข้อเสีย สามารถพิจารณาเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้น
และรับผิดชอบต่อตนเองได้ โดยผู้ให้คาปรึกษาใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้ความรู้ แนะแนวทาง ชักจูง การชมเชย เมื่อทาดี
การกระตุ้นให้แก้ไข ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
ขั้ น ตอนที่ ๕ การยุ ติ ก ระบวนการให้ ค าปรึ ก ษา (closing) เมื่ อ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาเกิ ด ความกระจ่ า ง
ในปั ญหาของตนเองอย่ างแท้จริงและสามารถหาวิธีแก้ปัญหาของตนเองได้จะทาการยุติการให้คาปรึกษานั้น
โดยการสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยกัน ผู้ให้คาปรึกษาย้าความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่าง ที่ให้คาปรึกษา และช่วยให้ผู้รับ
คาปรึกษามีแรงจูงใจและกาลังใจ ที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่ยังค้างคาใจ แสดง
ความชื่นชมความสามารถ
๒. การให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling)
ผู้ให้บริการปรึกษาพึงรู้หลักการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ทาความเข้าใจ พฤติกรรมและในการช่วยปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ รั บ บริ ก าร เช่ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบ พฤติ ก รรมนิ ย ม แบบการใช้ ค วามคิ ด
ความเข้าใจ และพัฒนาการของบุคคล มีความรู้ทางจิตวิทยา สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังนี้
๑) หลักพื้นฐานของการให้คาปรึกษากลุ่ม : สมาชิกกลุ่มทุกคนมีสิทธิในความรู้สึกของตน จะต้องรู้ ว่าตน
ต้องการจะพัฒ นาอะไรเกี่ย วกับ ตนเองด้ว ยตนเอง สมาชิกกลุ่ มแต่ล ะคน ต้องมุ่งแก้ปัญหาให้ ตนเองไม่ ใ ช่ มุ่ ง
แก้ปัญหาให้คนอื่น เพราะการที่สมาชิกเข้ากลุ่มก็เพราะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นให้กับ ตนเอง
และในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ความรู้สึกของสมาชิกกลุ่มที่มีต่อสถานการณ์ เป็นจุดที่สาคัญยิ่งกว่า สถานการณ์
เพราะความรู้ สึ กที่เกิดขึ้น นั้ น อาจจะเป็นสิ่ งที่ทาให้ เกิดปัญหาได้ เป็นต้น ซึ่งหลั กการที่ส าคั ญอย่างหนึ่งของ
กระบวนการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มคือ “หลักการรักษาความลับ”
๒) ลาดับขั้นของการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มแบ่งออกเป็น
ขั้นที่ ๑ ขั้นก่อตั้งกลุ่ ม ในขั้นนี้สมาชิกที่เข้ากลุ่ มยังไม่กล้ าเปิดเผยตนเอง เพราะยังไม่ไว้ว างใจ
ในกลุ่ม ผู้ให้คาปรึกษาจะต้องชี้แจงวัตถุ ประสงค์ของการให้คาปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มและต้องให้เวลาแก่สมาชิกกลุ่มพอสมควรอย่ารีบเร่ง
ขั้ น ที่ ๒ ขั้ น การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของสมาชิ ก เป็ น ขั้ น ตอนต่ อ จากขั้ น แรกกลุ่ ม เริ่ ม
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการขึ้นบ้าง สมาชิกเริ่มรู้จักไว้วางใจกันแต่ก็ยังมีความวิตกกังวล มีความตึงเครียด
อยู่บ้าง ผู้ให้คาปรึกษาจะต้องพยายามชี้แจงให้สมาชิกกล้าอภิปรายปัญหาตัวเองอย่างเปิดเผย

๖๓
ขั้นที่ ๓ ขั้นดาเนินการ ขั้นนี้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะดีขึ้นมาก กล้าเปิดเผยตนเอง
อภิปรายปัญหาตามความเป็นจริง ร่วมกั นแก้ปัญหาของสมาชิก ทุกคนได้สารวจตัวเอง เข้าใจปัญหาและพร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ขั้นที่ ๔ ขั้นยุติการให้คาปรึกษา เมื่อสมาชิกเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง รู้จักแก้และเลื อกวิธี
ที่เหมาะสมกับตน นาไปปฏิบัติด้วยความพอใจ ไม่มีข้อข้องใจตกค้าง ก็ให้ยุติการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มได้
๓) ขนาดของกลุ่ม ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ขนาดของกลุ่มที่ดีที่สุดจะอยู่ระหว่าง ๔ - ๘ คน
เพราะถ้ า กลุ่ ม มี ข นาดใหญ่ เ กิ น จ านวน ๘ คน การถ่ า ยโยงจะค่ อ ยๆ อ่ อ นลงจนกระทั่ ง สมาชิ ก แทบจะไม่ มี
ความหมายและแทบจะไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น และกั น แต่ ถ้ า กลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ขนาดเล็ ก สมาชิ ก จะมี โ อกาส
สื่อความหมายซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่
๔) เวลาและจานวนครั้งในการให้คาปรึกษากลุ่ม ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ให้คาปรึกษาควร
จัดให้มีการให้คาปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แต่ถ้ามีเวลาอันจากัด อาจจัดให้มีการให้คาปรึกษา สั ปดาห์
ละ ๒ - ๓ ครั้งได้ ส่วนจานวนในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มทั้งหมดควรประมาณ ๖ - ๑๐ ครั้ง ส่วนเวลาที่ใช้
ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มจะเป็นเวลานานเท่าใดนั้น จะแตกต่างกันไปตามวัยผู้มาขอรับคาปรึกษา ถ้าเป็น
นักเรียนระดับประถมศึกษา ควรใช้เวลาครั้งละ ๑ ชั่วโมง ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรใช้เวลา ประมาณ ๑
- ๑ ๑/๒ ชั่ว โมง แต่ถ้าเป็ น นั กศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือผู้ ใหญ่ควรใช้เวลาประมาณ ๑ ๑/๒ – ๒ ชั่ว โมง ทั้งนี้
หมายความว่ า ในการให้ ค าปรึ ก ษาแบบกลุ่ ม นั้ น เวลาที่ ใ ช้ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษาแต่ ล ะครั้ ง อย่ า งมากที่ สุ ด
ไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมง
๕) ลักษณะของกลุ่มในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ม
ควรเป็นกลุ่มแบบปิด (Closed Groups) หมายถึง เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นคนเดิมตั้งแต่เริ่ม ต้น
การให้ คาปรึ กษา จนกระทั่งถึงขั้น ยุ ติการให้ คาปรึกษา ไม่ควรเป็นกลุ่ มแบบเปิด (Opened Groups) เพราะ
กลุ่มลักษณะนี้จะมีการเข้าออกของ สมาชิกกลุ่มอยู่ตลอดเวลา คือสมาชิกเก่าออกไปสมาชิกใหม่เข้ามา แทนที่
ทาให้การให้คาปรึกษาขาดความต่อเนื่อง
๖) สถานที่และอุปกรณ์ในการให้ คาปรึกษาแบบกลุ่ ม การให้คาปรึกษาแบบกลุ่มที่มีประสิ ทธิภ าพ
อาจจัดได้โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์ น้อยที่สุดเพียงให้มีที่กว้างพอสาหรับเก้าอี้ ๙ ตัว จัดเป็นวงกลมในห้อง ซึ่งผู้
มาขอรับคาปรึกษาสามารถพูดได้อย่างอิสระ โดยไม่มีใครนอกห้องได้ยิน ห้องที่ใช้ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม
ที่ดึงดูดความสนใจของสมาชิก ควรเป็นห้องที่มีขนาดกว้างพอสมควร จะช่วยให้ผู้มาขอรับคาปรึกษาแสดงบทบาท
หรือสาธิตพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงจัดว่าเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะการบันทึกภาพและเสียงทาให้ผู้ให้คาปรึกษาสามารถนาเหตุการณ์
มาทบทวนพิจารณาถึงสิ่ง ที่ได้เกิด ขึ้น ในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มช่วยให้สามารถวิจารณ์บทบาทที่แสดงออก
และที่เล่นบทบาท สมมุติของสมาชิก ทั้งยังช่วยให้ผู้มาขอรับคาปรึกษาได้รู้จักพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลดีของตน และ
รู้จักความ ต้องการที่ไม่ได้กล่าวออก มาทางวาจา และช่วยให้สมาชิกกลุ่ม ได้ประเมินอิทธิพลของกันและกันในด้าน
ที่ก่อ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม
๗) พฤติกรรมของผู้ให้คาปรึกษาในการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม จะมีลักษณะของการสร้างความพร้อม
ในการรับคาปรึกษาแบบกลุ่ม แก่ผู้มาขอรับคาปรึกษา ผู้ให้คาปรึกษาควรได้ปฏิบัติเช่น ผู้ให้คาปรึกษา ชี้แจง
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ให้ผู้มาขอรับ คาปรึกษาได้รู้ถึงสิ่งที่ผู้ให้คาปรึกษา ต้องการได้รับจากผู้มาขอรับคาปรึกษา เช่น ความร่ว มมือ
ในการเข้ากลุ่ม การเปิดเผยตนเอง การแสดงความคิดเห็น รู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ การรักษา สัมพันธภาพ
สามารถอธิบายปัญหาอย่างถูกต้อง รู้วิธีการการให้ข้อมูล และ สามารถยุติช่วงเวลาให้คาปรึกษา ได้อย่างเป็นระบบ
(ที่มา : พระครูภาวนาวีรานุสิฐ (ปญฺญาวุฑฺโฒ) พระครูพิพิธปริยัติกิจ (พุทฺธธมฺโม) และสมโภชศรีวิจิตรวรกุล, คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
๘. กระบวนการให้คาปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑. สร้างสัมพันธภาพ
๒. ตกลงบริการ ประเมินระดับแรงจูงใจ
๓. รวบรวมข้อมูล สารวจปัญหา (ค้นหาและสนับสนุนแรงจูงใจ)
๔. ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะแบบมีทางเลือก/ชวนแก้ปัญหา
๕. สรุปและวางแผน ให้กาลังใจ เปิดโอกาสให้มาปรึกษาได้อีก
๙. ทักษะการให้คาปรึกษา
ทักษะการให้คาปรึกษา คือ ความสามารถหรือความชานาญในการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษาท่าทางและภาษาพูด
ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้ให้คาปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์หรือผู้รับคาปรึกษาให้
๑) มีความไว้วางใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้คาปรึกษาและการปรึกษา
๒) เข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของตัวเอง
๓) แสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรู้สึกและการปฏิบัติตนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
นักจิตวิทยาด้านการปรึกษานาเสนอทักษะการให้คาปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วทักษะ
การให้คาปรึกษาที่เป็นทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสารจะประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้
๑. ทักษะการใส่ใจ คือ การใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้คาปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษา
ท่าทาง ซึ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับคาปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็นความสาคัญ
และการให้เกียรติ เพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน วัตถุประสงค์ของทักษะการใส่ใจ คือ
(๑) แสดงความสนใจ เห็นความสาคัญ และให้เกียรติผู้รับคาปรึกษา
(๒) เป็นการแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ
(๓) เพื่อช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้ผู้รับคาปรึกษา
การใส่ใจแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑) การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับคาปรึกษา
ได้พูดให้ฟังในขณะนั้น แสดงการรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับคาปรึกษา
๒) การใส่ ใจโดยการแสดงออกด้ว ยภาษาท่าทาง เป็นการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คาพู ด
แต่มีความหมายซึ่ งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษา ภาษาท่าทาง
มีความหมายและน้าหนักมากกว่าภาษาพูด ภาษาท่าทางที่ผู้ให้คาปรึกษาควรแสดงออกขณะให้คาปรึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ การประสานสายตากับผู้รับคาปรึกษา เป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้มาขอรับคาปรึ กษา
กาลังพูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไปเพราะจะทาให้ผู้รับคาปรึกษารู้สึกอึดอัดได้
๒.๒ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง ได้แก่
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• การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับคาปรึกษา
• การวางตัวที่โน้มตัวเข้าหาผู้รับคาปรึกษา เป็นการแสดงความตั้งใจและใส่ใจ
• การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความสอดคล้อง
• การนั่งหรือยืนให้มีระยะห่างระหว่างผู้ให้และผู้รับคาปรึกษาที่พอเหมาะ คือ ประมาณ ๓ – ๕ ฟุต
๒.๓ น้าเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมีชีวิตชีว า
ของน้าเสียง การเน้นคาต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาได้พูดออกมาแล้ว
นอกจากทั้ง ๓ ข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ให้คาปรึกษาควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับโอกาส และ
ควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในขณะที่ผู้ให้คาปรึกษากาลังฟังผู้รับคาปรึกษาอยู่นั้น ควรประสานสายตากับผู้รับคาปรึกษา
ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
(๒) ผู้ให้คาปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากที่ผู้รับคาปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” หรือพูด
ซ้าประโยคที่ผู้รับคาปรึกษากล่าวไว้
(๓) ใช้คาพูดที่สั ม พัน ธ์ กั บ คาพู ด ของผู้ รับ ค าปรึ กษา โดยไม่มีการขัด จัง หวะ จะช่ว ยให้ ผู้ รั บ
คาปรึกษาได้สารวจเรื่องราวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ให้คาปรึกษากาลังฟังเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
(๔) ลักษณะท่าทางของผู้ให้คาปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด เพราะจะ
ทาให้ผู้รับคาปรึกษาตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควร เว้นระยะห่างประมาณ ๓ ฟุต ลักษณะ
ท่าทีและการนั่งก็เป็นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใส่ต่อผู้รับคาปรึกษา
ประโยชน์ ข องทั ก ษะการใส่ ใ จ จะช่ ว ยให้ ผู้ รั บค าปรึก ษาลดความประหม่ า ความวิ ต กกั งวล
มีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ มั่นใจในการเริ่มเล่าประเด็นปัญหาของตนเอง
๒. ทักษะการนา เป็นการที่ผู้ให้คาปรึกษาพูดนาผู้รับคาปรึกษาไปในทิศทางที่ผู้ให้ คาปรึกษาคิดว่าจะทาให้
ผู้รับคาปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับคาปรึกษา วัตถุประสงค์ของการนา เพื่อ
(๑) กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษากล้าที่จะพูดคุยมากขึ้น
(๒) เปิดประเด็นปัญหาของผู้รับคาปรึกษา
(๓) ให้ผู้รับคาปรึกษาเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษา
(๔) กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาสารวจปัญหาและนาเสนอความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น
ทักษะการนามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กาหนดวัตถุประสงค์ของการนาให้ชัดเจน ว่าต้องการนาโดยให้อิสระแก่ผู้รับคาปรึ กษาในการพูด
ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เขาต้องการ หรือต้องการนาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพาะเจาะจง
(๒) ใช้ประโยคบอกเล่าเพื่อเป็นการนาให้ผู้รับคาปรึกษาพูด
(๓) ใช้การถามเพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
๓. ทักษะการถาม การถามเป็นการให้ผู้รับคาปรึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา รวมทั้งความรู้สึกนึก
คิดตลอดจนความเชื่อของผู้รับคาปรึกษา วัตถุประสงค์ของการถาม คือ
(๑) เพื่อให้โอกาสผู้รับคาปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการจะปรึกษา
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(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้สารวจและคิดคานึงเรื่องราวของตัวเองเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น
(๓) เพื่อให้ได้ข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหาและแผนการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ทักษะการถามมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กาหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับคาปรึกษาแล้วการตั้งคาถาม
ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือการถามเปิดและการถามปิด
การถามเปิด เมื่อต้องการให้ผู้รับคาปรึกษาได้พูดเล่าความรู้สึกหรือเรื่องราวของเขาอย่างอิสระ
มักจะลงท้ายประโยคด้วย “อะไร อย่างไร”
การถามเปิด เมื่อต้องการคาตอบสั้นและเฉพาะเจาะจงมักจะลงท้ายประโยคด้วย “ ไหม เหรอ
หรือไม่ หรือยัง รึเปล่า ”
โดยทั่วไปแล้วผู้ให้คาปรึกษาควรใช้คาถามแบบเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับคาปรึกษาได้ต อบ
ตามที่ต้องการอย่างเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป จากการถามแบบปิด เพราะ
ได้ข้อมูลน้อย ผู้ให้คาปรึกษาต้องถามบ่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
(๒) สังเกตและฟังอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นสรุป/ทวนซ้าประเด็นที่ต้องการรายละเอียดก่อนแล้วจึงตั้งคาถาม
(๓) เมื่อถามแล้วให้ฟังคาตอบของผู้รับคาปรึกษาอย่างใส่ใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้รับคาปรึกษาไว้
(๔) ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจทาให้ผู้รับคาปรึกษาราคาญ และต่อต้านการให้คาปรึกษาได้
(๕) หลีกเลี่ยงการถามด้วยคาถาม “ทาไม” เพราะคาถามที่เริ่มด้วย “ทาไม” จะทาให้ผู้รับคาปรึกษา
รู้สึกว่าตนเองผิด และคิดหาคาตอบที่เป็นการแก้ตัว และคาถาม “ทาไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาได้เล่าระบาย
ความรู้สึกทุกข์/ไม่สบายใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้คาปรึกษาคือ การให้โอกาสในการเล่าระบาย “คุณ
๔. ทักษะการเงียบ การเงียบเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ไม่มีการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้
คากับผู้รับคาปรึกษา แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก วัตถุประสงค์ของการเงียบ คือ
(๑) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และทาความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือรู้สึก
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้หยุดพักหลังจากแสดงอารมณ์โกรธ เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้
(๓) เพื่ อแสดงความใส่ ใจและร่ วมรั บรู้ เข้ าใจในอารมณ์ และความรู้ สึ กของผู้ รั บค าปรึ กษาที่ เกิ ดขึ้ น
ในขณะนั้น
ทักษะการเงียบมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่อผู้รับคาปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้คาปรึกษาประเมินผู้รับคาปรึกษา ว่าเงียบเพราะสาเหตุใด เช่น
• รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้
• เหนื่อยล้าจากการร้องไห้ หรือเล่าระบายความรู้สึกที่รุนแรง
• คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง
• จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้น ๆแล้วหรือกาลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นการเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้คาปรึกษา ดังนั้นผู้ให้คาปรึกษา
ไม่ควรรบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับคาปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย
๕ - ๑๐ วินาที หากผู้รับคาปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อผู้ให้คาปรึกษาอาจดาเนินการดังนี้

๖๗
๑)
๒)
๓)
๔)

พูดให้กาลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ
สะท้อนเนื้อหาและความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่พูดถึงก่อนที่จะมีการเงียบ
ถามถึงความหมายของการเงียบโดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับคาปรึกษาจะเงียบไป
ถามถึงความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับ

คาปรึกษาจะเงียบไป
๕) หากผู้ให้คาปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับคาปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก
- ต่อต้านการมาพบผู้ให้คาปรึกษา เพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้คาปรึกษาควรแสดงความ
เข้าใจ เห็นใจ และพูดถึงความตั้งใจ ความใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ รวมทั้งหลักการ วิธีการและประโยชน์
ของการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการรับ
- ประหม่า หรือหวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ ผู้ให้คาปรึกษาควรชวนพูดคุยเรื่องทั่วไป
และแสดงท่าทางที่อบอุ่นเป็นมิตร เพื่อสร้างความเป็นกันเองให้ผู้รับคาปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย ”
(๒) ไม่ ค วรพู ด เพื่ อ ลดความรู้ สึ ก อึ ด อั ด ของผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาที่ ท นให้ มี ก ารเงี ย บเกิ ด ขึ้ น ในระหว่าง
การสนทนาไม่ได้ ให้อดทนต่ อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการให้คาปรึกษา เพราะการฟัง
ผู้รับคาปรึกษาอย่างสงบ หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบ ๆ เมื่อผู้รับคาปรึกษามีสภาพอารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธ เสียใจ
ร้องไห้ เป็นโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่รบกวนและยังเป็นการแสดงว่าผู้ ให้คาปรึกษาเข้าใจ
ความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดีกับการให้คาปรึกษามากกว่าการปลอบโยน หรือซักถามความรู้สึกในขณะนั้น
๕. ทักษะการสะท้อนกลับ การสะท้อนกลับ เป็นการบอกความเข้าใจของผู้ให้คาปรึกษาที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับ
ค าปรึ ก ษารู้ สึ ก รั บ รู้ ห รื อ สนใจที่ เ ป็ น ปั จจุ บั นขณะให้ ค าปรึ ก ษา การสะท้ อ นกลั บ จะรวมความรู้ สึ ก ของผู้ รับ
ค าปรึ ก ษาและเนื้ อ หาที่ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาพู ด ถึ ง หรื อ สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาสั ง เกตเห็ น จากกริ ย าท่ า ทางของผู้ รับ
คาปรึกษา และเนื้อหาที่ผู้รับคาปรึกษาให้ความสาคัญ โดยใช้คาพูดของผู้ให้คาปรึกษาและที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ของการสะท้อนกลับ คือ
(๑) เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาแสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มากขึ้นหรือชัดเจนขึ้น
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจปัญหา สาเหตุและผลกระทบ ตลอดจนเข้าใจ ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น
(๓) เพื่อแสดงความสนใจและเข้าใจความรู้สึกและเรื่องราวของผู้รับคาปรึกษา
ทักษะการสะท้อนกลับ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) พยายามสังเกตพฤติกรรมของผู้รับคาปรึกษาขณะให้คาปรึกษา เช่น ลักษณะคาพูด น้าเสียง สีหน้า
(๒) หาคาที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษามากที่สุด โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
(๓) จับประเด็นสาคัญของสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูด
(๔) รวมความรู้สึกและเนื้อหาที่ผู้รับคาปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเข้าด้วยกัน แล้วใช้คาพูดที่ชัดเจน
เข้าใจได้ง่าย โดยพูดทันทีเพื่อสะท้อนสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษารู้สึกหรือรับรู้ โดยอาจพูดความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วย
เนื้อหาหรือเริ่มด้วยเนื้อหาก่อนแล้วตามด้วยความรู้สึก ในการสะท้อนความรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คาว่า “รู้สึ ก”
บ่อย
๖. การซ้าความ/การทวนความ การซ้าความ/การทวนความ เป็นการที่ผู้ให้คาปรึกษาพูดซ้าในเรื่องที่ผู้รับ
คาปรึกษาบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคงสาระสาคัญของเนื้อหา หรือความรู้สึกไว้ตามเดิม แต่ใช้คาพูดน้อยลง

๖๘
การทวนความ หมายถึง การที่ผู้ให้คาปรึกษาทวนซ้าในสาระสาคัญที่ผู้รับคาปรึกษาได้พูดไปแล้ว
แต่ไม่ได้หมายถึงการทวนซ้าตลอดเวลาเหมือนนกแก้วนกขุนทอง จุดมุ่งหมายของการทวนความ คือ
• สื่อให้ผู้รับคาปรึกษารู้ว่าผู้ให้คาปรึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เขาพูดได้ถูกต้อง
• การเน้นข้อความที่ควรเน้น
วัตถุประสงค์ของการทวนความ คือ
(๑) เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ความเข้าใจของผู้ให้คาปรึกษาที่มีต่อผู้รับคาปรึกษา
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเปิดเผยตัวเองมากขึ้น
(๓) เพื่อย้าให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง
(๔) ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการพูด
(๕) เพื่อตรวจสอบความเข้าให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับคาปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษากาลังพูดถึง
การทวนความ มีแนวทางปฏิบัติโดย ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูดแล้วพิจารณาว่าคาพูดใดของผู้รับ
คาปรึกษาที่น่าจะเป็นประเด็นสาคัญ ที่ควรเน้น/ย้าเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาได้เล่าอย่างต่อเนื่อง
หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม ให้พูดข้อความ/ประโยค/คาพูดนั้นซ้า โดยอาจจะพูดซ้าความ/ทวนความตามแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ซ้า/ทวนความนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม
(๒) ซ้า/ทวนความเฉพาะประเด็นสาคัญ
(๓) หลีกเลี่ยงการซ้าความ/ทวนความบ่อย ๆ เพราะจะทาให้ผู้รับคาปรึกษารู้สึกอึดอัด หรือเหมือน
ถูกล้อเลียนและไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้คาปรึกษา
(๔) ซ้าความ/ทวนความโดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้ให้คาปรึกษาลงไป
(๕) เมื่อซ้าความ/ทวนความแล้ว ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับคาปรึกษา ถ้าผู้ให้คาปรึกษา
ซ้าความ/ทวนความได้ถูกต้อง ผู้รับคาปรึกษาจะพยักหน้า ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ ในกรณีที่ผู้รับ
คาปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้คาปรึกษาอาจใช้ทักษะการถามเปิดร่วมด้วย
๗. ทักษะการให้กาลังใจ การให้กาลังใจ เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับคาปรึกษาพูดและ
สนับสนุนให้เขาพูดต่อไป โดยใช้คาพูดหรือท่าทาง วัตถุประสงค์ของการให้กาลังใจ เพื่อ
(๑) กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษากระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง ตระหนักในความสามารถและคุณค่าในตัวเอง
(๒) กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษากล้าที่จะคิดและทาในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือทามาก่อน
การให้กาลังใจ มีแนวทางปฏิบัติ คือเมื่อผู้รับคาปรึกษาเสนอความคิด หรือแนวทางแก้ไขปัญ หา
ที่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้รับคาปรึกษามีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ ผู้ให้คาปรึกษา
ก็อาจใช้การให้กาลังใจ โดยใช้แนวทางต่อไปนี้
๑) มองหน้า สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น
๒) ทวนซ้าคาสาคัญๆ ที่ผู้รับคาปรึกษาพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้า สบตาผู้รับคาปรึกษา
๓) ใช้คาพูดกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาเกิดความมั่นใจ มีความหวังและกาลังใจที่จะคิดหรือทา
ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้

๖๙
๔) หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได้ หรือใช้การให้กาลังใจ
เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับคาปรึกษา
๘. ทักษะการสรุปความ การสรุปความ เป็นการรวบรวมใจความสาคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์
ความรู้สึกของผู้รับคาปรึ กษาที่เกิดขึ้นในระหว่างให้คาปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้คาพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจความ
สาคัญทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการสรุปความ คือ
(๑) เพื่อย้าประเด็นสาคัญให้มีความชัดเจนในกรณีที่มีการพูดคุยกันหลายประเด็น
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเอง
(๓) เพื่อให้การให้คาปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน
(๔) เพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่กาลังสนทนาได้อย่างถูกต้องตรงกัน
และได้ใจความที่ชัดเจน
ทักษะการสรุปความ มีแนวทางปฏิบัติ คือ ผู้ให้คาปรึกษาพยายามจับประเด็นสาคัญทั้งเนื้อหาที่ผู้รั บ
คาปรึกษาพูดและความรู้สึกที่ผู้รับคาปรึกษาแสดงแล้วใช้คาพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจความครบ โดยอาจใช้แนวทางต่อไปนี้
(๑) ผู้รับคาปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ หลายประเด็น ผู้ให้คาปรึกษาอาจสรุปแต่ละประเด็น
ก่อนที่ผู้รับคาปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป
(๒) ก่อนจบและเริ่มการให้คาปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง
(๓) ครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้คาปรึกษา
(๔) ขอให้ผู้รับคาปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้คาปรึกษาช่วยเสริมส่วนสาคัญที่มิได้กล่าวถึง หรือขาดหายไป
๙. ทักษะการให้ข้อมูลและคาแนะนา การให้ข้อมูล เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่จาเป็นแก่ผู้รับคาปรึกษาและ การให้คาแนะนาเป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับ
คาปรึกษา วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลและคาแนะนา คือ
(๑) เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จาเป็นแก่ผู้รับคาปรึกษา
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเอง
(๓) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
(๔) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึง
ทักษะการให้ข้อมูลและคาแนะนา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การให้ข้อมูล
- ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ
- ผู้ให้คาปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ ข้อมูล จากผู้ รับ
คาปรึกษาก่อนให้ข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาและเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลังจากให้ข้อมูล แล้วผู้ให้ คาปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูล ที่ให้ นั้น ผู้รับคาปรึก ษา เข้าใจ
ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับคาปรึกษาทวนซ้า

๗๐
(๒) การให้คาแนะนา
- ให้คาแนะนาเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นสาหรับผู้รับคาปรึกษา
ควรจะให้โอกาสผู้รับคาปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจ เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
- หลังจากให้คาแนะนาแล้วผู้ให้คาปรึกษาควรจะให้โอกาสผู้รับคาปรึกษา พิจารณาว่าคาแนะนา
เป็นที่พอใจ เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่ อ
คาแนะนานั้นว่ามีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร
*** ข้อควรระวัง การให้คาแนะนามีข้อเสีย เช่น หากผู้รับคาปรึกษาไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมีทัศนคติ
ทางลบต่อการให้คาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษา หรือถ้าผู้รับคาปรึกษาได้รับคาแนะนาแล้วนาไปปฏิบัติและไม่ได้ผล
ก็จะโทษผู้ให้คาปรึกษา หากได้รับผลดีผู้รับคาปรึกษาก็จะมาใหม่อีก เป็นการสร้างความรู้ สึกผูกพันและพึ่งพิง
นอกจากนี้การให้คาแนะนามีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันได้ แม้ผู้ให้คาปรึกษาจะเป็นผู้มีบทบาทมาก
ในการแนะนา ผู้ให้คาปรึกษาต้องตระหนักไว้เสมอว่าในที่สุดแล้วผู้รับคาปรึกษาจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง
๑๐. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา การชี้ผลที่ตามมา เป็นการชี้ให้ผู้รับคาปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจาก
การคิด การตัดสินใจ การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งทาให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง เช่น
๑) ด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่มั่นใจ ฯลฯ
๒) ด้านร่างกาย เช่น ใจเต้น ปวดศีรษะ ท้องผูก เจ็บป่วย ฯลฯ
๓) ด้านพฤติกรรม การปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ทา
๔) ด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ
๕) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เวลา เหตุการณ์ สถานที่ เงิน ทรัพย์สิน ฯลฯ
๖) ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ทาให้มีปัญหากับเพื่อน ญาติ เพื่อนร่วมงาน
การชี้ผลที่ตามมาอาจทาได้ ๒ ทาง คือ
- การชี้ ผ ลที่ ต ามมาในทางบวก เป็ น การชี้ ใ ห้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษา เห็ น ข้ อ ดี แ ละประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ
เป็นการสนับสนุนให้ผู้รับคาปรึกษากล้าตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
- การชีผ้ ลที่ตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจาการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์การชี้ผลที่ตามมา คือ
(๑) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษารับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการคิด การตัดสินใจ การวางแผนและการ
ปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก
(๒) เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทักษะการชี้ผลที่ตามมา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ทวนซ้าหรือสะท้อนความรู้สึกเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับคาปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
(๒) ให้ผู้รับคาปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของตนเอง
(๓) ผู้ให้คาปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง
(๔) สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ

๗๑
แผนภูมิการให้คาปรึกษา (ครั้งที่ ๑)
การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร

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

- Co กับ Cl รู้จัก / คุ้นเคยกันแล้ว

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นาที
- นาเข้าสูป่ ระเด็นการปรึกษาทา
- ความเข้าใจเรื่องการให้คาปรึกษา

Cl ลังเลที่จะขอรับคาปรึกษา
- ย้าเรื่องการรักษาความลับ
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับคาปรึกษา

-

Cl ปฏิเสธการรับคาปรึกษา
- แสดงความหวังดี และเต็มใจช่วย
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับคาปรึกษา
- ยุตกิ ารให้คาปรึกษา / ส่งต่อ
สารวจและทาความเข้าใจปัญหา
หาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ค้นหาความต้องการของ Cl
กาหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้
ฯลฯ

สรุปและยุติการให้คาปรึกษาครั้งที่ ๑

แผนภูมิการให้คาปรึกษา (ครั้งที่ ๒ – ก่อนสุดท้าย)

หมายเหตุ Co = ผู้ให้คาปรึกษา
Cl = ผู้รับคาปรึกษา

๗๒
แผนภูมิการให้คาปรึกษาครั้งที่ ๒ – ก่อนสุดท้าย
การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร
ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นาที
สรุปเรื่องที่พูดคุยในครั้งที่ผ่านมา

ติดตามงานที่มอบหมายให้ (ถ้ามี)

พิจารณาเป้าหมายการให้คาปรึกษาร่วมกันอีกครั้ง
กระตุ้นให้ Cl คิดแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมาย
สรุปแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละแนวทาง/วิธกี ารให้ชัดเจน
กระตุ้นให้ Cl คิดข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแนวทาง / วิธีการ
ให้ Cl ตัดสินใจเลือกแนวทางเอง
ร่วมกันวางแผนเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
-

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
ระยะเวลาทีจ่ ะใช้ในการปฏิบัติ
วิธีประเมินผลการปฏิบัติ
แนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามแผน
สนับสนุนให้ทาข้อตกลงร่วมกับ Co ว่าจะปฏิบัติตามแผน
ให้กาลังใจและความมั่นใจแก่ Cl ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ติดตามผล

หมายเหตุ Co = ผู้ให้คาปรึกษา
Cl = ผู้รับคาปรึกษา

๗๓
แผนภูมิการให้คาปรึกษาครั้งสุดท้าย
(ก่อนยุติการให้คาปรึกษาแต่ละครัง้ สรุปและให้กาลังใจว่า Cl จะบรรลุตามเป้าหมายได้)
การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร
ชวนคุยเรื่องทั่วไป ๑ - ๒ นาที
สรุปการให้คาปรึกษาทั้งหมดและการติดตามผล
หมายเหตุ Co = ผู้ให้คาปรึกษา
ผู้รับคาปรึกษา

ให้ Cl สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากการรับคาปรึกษา
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม
- ความรู้สึก/การรับรู้

Cl มีพฤติกรรม/การรับรู้ดีขึ้นแล้ว
ให้กาลังใจและความมั่นใจว่า Cl สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ
ได้ด้วยตัวเองแล้ว

Cl ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือในประเด็น
ปัญหาอื่นๆ ถ้า Cl ต้องการ

ยุติการให้คาปรึกษา

๑๐. ข้อไม่ควรปฏิบัติของผู้ให้คาปรึกษา
๑) พูดมาก ถามมาก เจาะรายละเอียดของผู้รับคาปรึกษาเยอะเกินไป
๒) แนะนา/ชี้นาให้ผู้รับบริการทาตามความเห็นของผู้ให้คาปรึกษา
๓) รีบสรุปข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ยังไม่มีข้อมูลมากพอ
๔) ใช้ประสบการณ์การเดิมของผู้ให้คาปรึกษามาตัดสินผู้รับคาปรึกษา

ยุติการให้คาปรึกษา / ส่งต่อ

Cl =

๗๔
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยากรกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมอบรม
๒. วิทยากรนาผู้เข้าร่วมประชุมเล่นเกม “ปรบมือชุดใหญ่” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตื่นตัว และเกิดความสนใจ
รวมทั้งเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุ กสนาน และเป็นกันเองให้เกิดขึ้น ก่อนการรับฟังการบรรยาย ขั้นตอน
กิจกรรม ดังนี้
วิทยากรอธิบายว่าการปรบมือชุดใหญ่นั้นมีอยู่ ๔ รอบ ดังนี้ (ควรมีผู้สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง)
รอบแรก
: ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒/๑
รอบที่สอง : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ ปรบมือแบบไขว้กัน
รอบที่สาม : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ เฮ้ ! ดังๆ พร้อมชูกาปั้นข้างขวาขึ้น
รอบสุดท้าย : ๑๒/๑๒๓/๑๒/๑๒ ส่งรอยยิ้มให้ทุกคนโดยกวาดมือทั้งสองออกจากริมฝีปาก
ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ท าตามผู้ ส าธิ ต ที ล ะรอบ จากนั้ น จึ ง ท าต่ อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง ๔ รอบ โดยวิ ท ยากร
จะพูดประโยคที่ว่า “ปรบมือชุดใหญ่ ๓ ๔” แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมปรบมือพร้อมกันทั้งห้องประชุม
จุดเด่นของเกมนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งใจฟังวิทยากร เกิดความตื่นตัว หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมเริ่ม
คุยกันหรือ ส่งเสียงดัง ที่สาคัญวิทยากรสามารถพูดเชื่อมโยงจากท่าทางในรอบสุดท้ายว่า เราจะส่งมอบรอยยิ้ม
และมิตรภาพให้แก่กันและกัน รวมถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนมีความสุข
๓. วิทยากร ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าการให้คาปรึกษาในความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมคืออะไร และสามารถนามาใช้กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างไร
๔. วิทยากรอธิบายถึงความหมายของการให้คาปรึกษา วัตถุประสงค์ ประเภท จรรยาบรรณ ทักษะ ขั้นตอน
ของการให้ ค าปรึ ก ษา และข้ อ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐาน
ที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยใช้การบรรยายประกอบการฉาย power point
๕. วิทยากรยกตัวอย่างการดาเนินการให้คาปรึกษา Case กรณีความรุนแรงในครอบครัว ที่ดาเนินการสาเร็จ
โดยบรรยายให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติจริง และทักษะที่ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความ
เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น
๖. วิทยากร แจกใบงานจับคู่ทักษะการให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวน
ทักษะที่จาเป็น โดยให้เวลาในการทาใบงาน ๒๐ นาที
๗. วิทยากรเติมเต็มและสรุปการบรรยาย
การประเมินผล
วิทยากร แจกแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเพื่ อประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เข้าร่ว มประชุ ม ตอบ
ในเวลา ๒๐ นาที
เอกสารอ้างอิง
ไม่ ร ะบุ .๒๕๖๑. การให้ ค าปรึ ก ษา(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า: http://www.bangkok.go.th/upload/user
/00000150/proj_dist/friend/friend_2.pdf. สืบค้นเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ.๒๕๕๔. เทคนิคการให้คาปรึกษา : การนาไปใช้.ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา.

๗๕
ใบงาน การให้คาปรึกษาที่แสดงขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา
คาสั่ง จงจับคู่ (โยงเส้น) ทักษะการให้คาปรึกษาให้เข้าคู่กัน
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ

ทักษะการนา
ทักษะการสะท้อนกลับ

เป็นการสื่อสารทางอารมณ์ และความรูส้ ึก เป็นการเปิดโอกาสให้เคสได้
แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน
ขณะให้คาปรึกษามีการประสานสายตา พยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
โดยปราศจากอคติ พูดตอบรับบ้างภายหลังจากที่ผู้รับคาปรึกษาพูดจบ
ขณะใช้ทักษะนี้ให้หลีกเลีย่ งคาว่า “ทาไม” เพราะ มักจะทาให้ผรู้ บั
คาปรึกษารูส้ ึกว่าตนเองผิด และคิดหาคาตอบที่เป็นเหมือนการแก้ตวั
อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยให้เคสได้เล่าระบายความรูส้ ึกทุกข์ใจ ไม่สบายใจ

ทักษะการทวนความ/ซ้าความ

ทักษะการเงียบ

ทักษะการให้กาลังใจ

ทักษะการถาม
(Z4X
ทักษะการชี้ผลทีต่ ามมา
ทักษะการสรุปความ
ทักษะการให้ข้อมูลและคาแนะนา

เป็นการที่ผู้ให้คาปรึกษาพูดกับผู้รบั บริการไปในทิศทางที่คิดว่าจะทาให้
ผู้รับคาปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับคาปรึกษา
เป็นการกระตุ้นให้ผรู้ ับคาปรึกษากล้าที่จะพูดคุยมากยิ่งขึ้น
ผู้ให้คาปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาได้เข้าใจปัญหา รวมทั้ง
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้รับคาปรึกษา
ได้แสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มากขึ้น
ใช้คาพูดกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาเกิดความมั่นใจ มีความหวังและ
พลังที่จะคิดหรือทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้
คือ การที่ให้ผู้รับคาปรึกษาพูดซ้าในสาระสาคัญที่ได้พดู ออกไปแล้ว
แต่ไม่ใช่การพูดเสมือนนกแก้วนกขุนทอง
เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษาเข้าใจเรื่องราว
ที่กาลังสนทนาได้อย่างถูกต้องตรงกันและได้ใจความที่ชัดเจน
เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็นแก่ผู้รบั
คาปรึกษา และชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผรู้ ับ
คาปรึกษา
เป็นการชี้ให้ผู้รับคาปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การตัดสินใจ
การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางบวกและทางลบ

หมายเหตุ แบบฝึกหัดนี้เป็นเพียงแนวทางการแก้ปัญหา เพราะ การให้คาปรึกษา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ปัญหาในแต่
ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยเคสจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

๗๖

เฉลย
การให้คาปรึกษาที่แสดงขั้นตอนและทักษะการให้คาปรึกษา
คาสั่ง จงจับคู่ (โยงเส้น) ทักษะการให้คาปรึกษาให้เข้าคู่กัน
ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (๑)
ทักษะการนา (๒)

ทักษะการสะท้อนกลับ (๓)

ทักษะการทวนความ/ซ้าความ (๔)

ทักษะการเงียบ (๕)

ทักษะการให้กาลังใจ (๖)

ทักษะการถาม (๗)
Z4X
ทักษะการชี้ผลทีต่ ามมา (๘)

ทักษะการสรุปความ (๙)

ทักษะการให้ข้อมูลและคาแนะนา (๑๐)

เป็นการสื่อสารทางอารมณ์ และความรูส้ ึก เป็นการเปิดโอกาสให้เคสได้
แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน (๕)
ขณะให้คาปรึกษามีการประสานสายตา พยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง
โดยปราศจากอคติ พูดตอบรับบ้างภายหลังจากที่ผู้รับคาปรึกษาพูดจบ (๑)
ขณะใช้ทักษะนี้ให้หลีกเลีย่ งคาว่า “ทาไม” เพราะ มักจะทาให้ผรู้ บั
คาปรึกษารูส้ ึกว่าตนเองผิด และคิดหาคาตอบที่เป็นเหมือนการแก้ตวั
อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยให้เคสได้เล่าระบายความรูส้ ึกทุกข์ใจ ไม่สบายใจ (๗)
เป็นการที่ผู้ให้คาปรึกษาพูดกับผู้รบั บริการไปในทิศทางที่คิดว่าจะทาให้
ผู้รับคาปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับคาปรึกษา เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษากล้าที่จะพูดคุยมากยิ่งขึ้น (๒)
ผู้ให้คาปรึกษาจะกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาได้เข้าใจปัญหา รวมทั้ง
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้รับคาปรึกษา
ได้แสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มากขึ้น (๓)
ใช้คาพูดกระตุ้นให้ผู้รับคาปรึกษาเกิดความมั่นใจ มีความหวังและพลัง
ที่จะคิดหรือทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ (๖)
คือ การที่ให้ผู้รับคาปรึกษาพูดซ้าในสาระสาคัญที่ได้พดู ออกไปแล้ว
แต่ไม่ใช่การพูดเสมือนนกแก้วนกขุนทอง (๔)
เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้รับคาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่กาลังสนทนาได้
อย่างถูกต้องตรงกันและได้ใจความที่ชัดเจน (๙)
เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่จาเป็นแก่ผู้รบั คาปรึกษา
และชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับคาปรึกษา (๑๐)
เป็นการชี้ให้ผู้รับคาปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การตัดสินใจ
การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางบวกและทางลบ (๘)

หมายเหตุ แบบฝึกหัดนี้เป็นเพียงแนวทางการแก้ปัญหา เพราะ การให้คาปรึกษา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีจะ
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยเคสจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

๗๗

ชุดความรู้การปรับพฤติกรรม
ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

๗๘

องค์ความรู้เรื่อง การปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
โดยชุมชน
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย
แบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง
แสดงบทบาท
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการหรือการทดลอง
ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. Power point
๒. คลิปวิดีโอที่น่าสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(โฆษณา ของเครื่องสาอางค์ Oriental Princess ชุด "save the moment" version happy และ
version ending)
๓. ใบงานสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแสดงบทบาทสมมุติในการปรับพฤติกรรม
๔. แบบทดสอบ
เนื้อหาประกอบการเรียนรู้
๑) เกริ่นนา
๒) นิยามความหมาย
๓) ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
๔) ลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง
๕) พฤติกรรม/การกระทาของบุคคลที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมรุนแรง
๖) สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
๗) แนวคิดการปรับพฤติกรรม
๘) แนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่
๙) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวโดยมาตรการชุมชน
๑๐) ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พบในชุมชน
๑๑) ตัวอย่าง กรณีศึกษา

๗๙

เกริ่นนา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เป็นเรื่องที่ทาได้ยากมาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่คนได้กระทาซ้า ๆ
จนกลายเป็นความเคยชิน ในการปรับเปลี่ยนต้องอาศัยความตั้งใจ มุ่งมั่น กาลังใจและการสนับสนุนจากคนรอบ
ข้าง ในบรรดาพฤติกรรมต่าง ๆ พบว่าพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุ นแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่สมควรได้รับ
การปรับเปลี่ยนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาและผู้ ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว
แม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่เป็นสิ่งจาเป็นที่ควรทาในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
เนื่องจากผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวหากได้รับแต่บทลงโทษ โดยไม่มีการบาบัดรักษา หรือมาตรการเพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นแล้วย่อมไม่สามารถทาให้ครอบครัวคืนสู่สภาพที่อยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุขได้ และอาจทาให้เกิดการกระทาความรุนแรงซ้าอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกกระทา
ความรุนแรงก็มีความส าคัญเช่น กัน เพราะในบางเหตุการณ์ผู้ ถูกกระทาความรุนแรงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ เ กิด
ความรุนแรงเช่นกัน เช่น การใช้คาด่าทอ ประชด การกระทาที่ยั่วยุ หรือเป็นฝ่ายยอมรับความรุนแรงโดยไม่ต่อต้าน
ขัดขืน เป็นต้น
แต่เนื่องจากกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องยากและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด ประชุมหารือในลักษณะ case conference
เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ว่ า ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งไรกั บ ทั้ ง ผู้ ก ระท าและผู้ ถู ก กระท าความรุ นแรง อา จต้ อ งส่ ง ผู้ ก ระทา
ความรุ น แรงในครอบครั ว เข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษา หรื อ มี ม าตรการเป็ น ข้ อ ก าหนดหรื อ ข้ อ ตกลงให้ ผู้ ก ระท า
ความรุ น แรงกระทาหรื อไม่กระทาอะไรในระหว่างรับการบาบัดรักษา และเมื่อกลั บคืนสู่ ชุมชน คณะทางาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้อ งกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับ
ตาบล(ศปก.ต.) ควรมีความรู้เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลื อสนับสนุนให้ผู้กระทาความรุนแรงได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ข้อกาหนดหรือข้อตกลง อันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เกิดการกระทาซ้าในครอบครัว
นิยาม
การปรับพฤติกรรม หมายถึง การปรั บปรุงและเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยหรือการกระทาที่ไม่เหมาะสม
ให้เป็นที่พึงประสงค์ด้วยการพัฒนาความรู้ ความคิด และความเชื่อ เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ไม่ใช้
ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น
รูปแบบพฤติกรรม แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ
๑. แบบเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้สามารถมองเห็นได้
๒. แบบปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่มองไม่เห็น มีเพียงบุคคลที่เป็นเจ้าของพฤติกรรมรับรู้ได้
ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ของลักษณะพฤติกรรมใหญ่ ๆ ได้ ๖ กลุ่มด้วยกัน ดังนี้
๑. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกวิตก
กังวล ความกลัวหรือความท้อแท้สิ้นหวัง ลักษณะของพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัด คือ ถอยหนี หลีกเลี่ยงที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่อยากพูดหรือถกเถียง เฉื่อยชา ขี้อาย อ่อนไหวง่าย รู้สึกมีปมด้อย ท้อแท้ ขี้กลัว
ฝันกลางวัน และวิตกกังวลจนเกินไป

๘๐
๒. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาการแสดงออก ลักษณะของพฤติกรรมประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับ
การแสดงออกในทางก้าวร้าว ต่อต้านสังคม อันเป็นเหตุทาให้เกิดความขัดแย้ง อาจจะเห็นได้จากการชกต่อย
การไม่เชื่อฟัง การทาลายข้าวของ การเรียกร้องความสนใจ ขี้อิจฉาริษยา ใช้ภาษาที่หยาบคาย ตลอดจนชอบแสดง
ตัวเป็นเจ้านาย ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ตนกาลังทาอยู่นั้น มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น และเป็นการกระทาความผิด
๓. พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนทางอารมณ์ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาอั น เนื่ อ งมาจาก
ความแปรปรวนทางอารมณ์นั้น มีลักษณะการแสดงออกให้ เห็นหลายลักษณะซึ่งเป็นผลมาจากความผิ ด ปกติ
ทางอารมณ์ เช่น มีความคิดสับสน เห็นภาพหลอน แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ที่บุคคลทั่วไปไม่กระทา เดินพูดคน
เดียว คิดว่าตนเป็นผู้มีอานาจ ไม่สามารถรับรู้ความจริงได้ เป็นต้น
๔. พฤติ กรรมที่แ สดงถึงการขาดวุฒิภาวะ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมาะสมกับวัย ลักษณะ
ของพฤติกรรมประเภทนี้ เช่น เด็กอายุ ๖ ขวบ ไม่ยอมเข้าร่วมสังคมกับเพื่อน เด็กอายุเกิน ๕ ขวบ มีช่วงความ
สนใจไม่เกิน ๕ นาที อายุเกิน ๘ ขวบ นอนปัสสาวะรดที่นอน ซึ่งเด็กปกติแล้วเมื่ออายุมากกว่า ๔ ขวบปัญหาการ
ปัสสาวะรดที่นอนจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
๕. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความผิดพลาดในการรับรู้ทางสังคม เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดพลาด
ในการรั บ รู้ สิ่ งเร้ าในสั งคม เห็ น ได้จ ากการที่บุคคลไม่ส ามารถรับรู้และเข้ าใจค าพู ดหรือ การสนทนาของผู้ อื่ น
ไม่รู้ว่าเมื่อไรควรพูด เมื่อไรควรหยุดพูด ไม่เข้าใจภาษาท่าทาง ตลอดจนไม่สามารถแสดงออกในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
๖. พฤติกรรมที่เกิดเนื่องจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่
ทะเลาะกันไม่ปรองดองกัน ด่าทอกันให้เด็กเห็น และได้ยิน อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบขโมยของ บุคคลก็จะเลียนแบบ
พฤติกรรมเหล่านั้น การที่บุคคลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ย่อมเป็นการยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิ ดพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา ดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น
ลักษณะพฤติกรรมความรุนแรง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ความรุนแรงทางกาย ได้แก่ การทุบตีทาร้ายร่างกาย ตบ เตะ ต่อย ผลัก ถีบ ข่วน หยิก กระชาก
กระถืบ บิดบีบ รัด การใช้อาวุธ ปืน มีด ดาบ ขวาน ระเบิด การขว้างปาสิ่งของ การใช้สารพิษ เช่น น้ากรด ยาพิษ
๒. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ ได้แก่ การใช้คาพูด กิริยา หรือการกระทาที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม
ด่าว่า ให้อับอาย การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้าน้าใจ การบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงความคิดเห็น การหึงหวง
การเลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ การตักตวงผลประโยชน์ ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูเมินเฉย เป็นต้น
๓. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดู การจับต้อง
ของสงวน การบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
๔. ความรุนแรงทางสังคม เช่น การถูกละเลย ทอดทิ้ง
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พฤติกรรม/การกระทาของบุคคลที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมความรุนแรง มีดังนี้
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่กระทาซ้า ๆ เหมือนกับเส้นทางเดินของน้าที่มักไปในทิศทางเดิมที่มีร่องน้าอยู่แล้ว
การกระทาบ่อย ๆ ซ้า ๆ เดิมจะทาให้กลายเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งพฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่า จะขยาย
ผลไปสู่การกระทาความรุนแรงต่อกันได้ มีหลากหลายพฤติกรรม ได้แก่
๑. พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นการแสดงออกทางด้านความคิด คาพูดและการกระทาที่รุนแรงขาดความยับยั้งใจ
ไม่เป็นมิตร คุกคามและรุกรานผู้อื่น เพื่อระบายความโกรธ ความคับข้องใจ หรือปกปิดความกลัว ทาให้เสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายต่อตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นคนใจร้อน โกรธง่าย ทาร้ายผู้อื่น ชอบทารุณกรรมสัตว์
๒. พฤติกรรมวางอานาจ ชอบใช้กาลัง เป็นการแสดงอานาจ ข่มขู่ จากความคิดว่าตนเองมีอานาจ
หรือกาลังเหนือผู้อื่น หรือ แสดงความเป็นเจ้าของ เป็นบุคคลที่ชอบคุยโว โอ้อวดว่าเก่ง รวย ชอบบังคับ ควบคุม
ออกค าสั่ ง ไม่ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และชอบกล่ า วโทษผู้ อื่ น ไม่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ผู้ ห ญิ ง เชื่ อ ว่ า ผู้ ห ญิ ง เป็ น เครื่ อง
สนองตอบทางเพศ และใช้กาลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ รวมถึงใช้ความรุนแรงเมื่อมีเพศสัมพันธ์
๓. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด/สุรา เป็นการแสดงออก การกระทาที่รุนแรง เนื่องจากส่งผลมาจาก
การใช้ยาเสพติดหรือดื่มสุรา จนขาดสติสัมปชัญญะ หรือมีการเสพจนสติเสีย มีอาการจิตหลอน หูแว่ว กลัวคนมาทาร้าย
๔. พฤติกรรมเลียนแบบ เป็นการแสดงออกที่มาจากการลอกเลียนแบบ เช่น ในวัยเด็กที่เห็นพ่อแม่
ทะเลาะเบาะแว้ง ตบตีกันอยู่เสมอ จากการดูสื่อที่แฝงความรุนแรง ทั้ง โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกม
๕. พฤติกรรมจากอาการทางจิต เป็นการแสดงออกที่ส่งผลร้ายต่อคนอื่นอันเนื่องจากมีอาการป่วย
ทางจิตใจ ทาให้เกิดความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจาวัน หรือมีอารมณ์แปรปรวน
๖. พฤติ ก รรมความเครี ย ด เป็ น อาการของคนที่ มี ความวิ ต กกั งวล มี ความกดดั นสู ง อาจระบาย
ความเครียดด้วยการทาร้ายผู้อื่นได้
๗. พฤติ ก รรมระแวง หึ ง หวง เป็ น การแสดงอารมณ์ ที่ ก ลั ว การสู ญ เสี ย คนรั ก หากอารมณ์ โ กรธ
อาจกระทาสิ่งที่ส่งผลจนทาร้ายคนรักได้ เป็นคนที่หวาดระแวง แสดงความเป็นเจ้าของผู้อื่น หึงหวง ไม่ให้แฟน
หรือภรรยาหรือสามีคบหากับผู้อื่น
สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา แบ่งออกได้ ๓ สาเหตุ ดังนี้
๑. พัน ธุ กรรม จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ เครือญาติพบว่าลั กษณะพฤติกรรมหลายอย่างถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เช่น อาการชักกระตุกของแขนขาและกล้ามเนื้อบนใบหน้า รวมทั้งการผิดปกติทางจิตใจ หงุดหงิด เจ้า
อารมณ์
๒. ความผิดปกติทางชีวเคมี เช่น จากการศึกษาผู้ที่มีอาการจิตเภท พบว่า ในเลือดของผู้ที่มีอาการจิตเภทมีสาร
กลูตาฮีออนน้อยกว่าในเลือดของผู้ที่ไม่ได้มีอาการ ดังนั้นความผิดปกติทางชีวเคมีจะมีส่วนทาให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ขึ้น
๓. สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และมนุษย์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมได้ ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาขึ้น สิ่งแวดล้อม
ที่มนุ ษย์ ต้องมีป ฏิสั มพัน ธ์ แบ่ งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้แก่ สิ่ งแวดล้ อมทางบ้าน หรือครอบครัว สิ่ งแวดล้ อม
ในโรงเรียน สิ่งแวดล้อมในสังคม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมประเภทบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่มิใช่บุคคล และสื่อมวลชน

๘๒
แนวคิดการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรม ได้นาทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทา ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนา โดย บี.เอฟ.สกินเนอร์
นักจิตวิทยามาใช้ โดยสกินเนอร์เชื่อว่า พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่ างตัวผู้แสดงพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
ในรูปผลกรรม ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งถูกควบคุมโดยผลกรรม แนวคิดที่อยู่บน
พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทา มี ๒ แนวคิด ดังนี้
๑. แนวคิดในการให้แรงเสริม การให้แรงเสริมเป็นวิธีการปรับพฤติกรรม โดยเน้นให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการให้แรงเสริม เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเชื่อว่า “การกระทาใด ๆ ที่ได้รับแรงเสริม
การกระทานั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่การกระทาใด ๆ ที่ไม่ได้รับ แรงเสริมการกระทานั้น ๆ มีแนวโ น้ม
ที่จะลดลงและหายไปในที่สุด” การให้แรงเสริมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ การให้ แ รงเสริ ม บวก หมายถึ ง สิ่ ง ของ ค าพู ด การเปลี่ ย นสถานการณ์ ที่ ท าให้ ค วามถี่
ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อันมาจากผลของการกระทาที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น อาจจะเรียกว่า “รางวัล” เช่น สามี
ช่วยภรรยาทางานบ้านเสร็จแล้ว ภรรยาอนุญาตให้สามีออกไปงานเลี้ยงรุ่นได้ ปรากฏว่าพฤติกรรมช่วยงานของสามีเพิ่มขึ้น นั่น
คือ พฤติกรรมการช่วยงานบ้านของสามีได้รับการเสริมแรงบวก การเสริมแรงทางบวกสามารถแบ่งเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑) แรงเสริมทางสังคม ได้แก่ คาชมเชย การยอมรับ ให้ความสนใจ เช่น พยักหน้า ยิ้ม แรงเสริม
ทางสังคมเป็นแรงเสริมที่ต้องวางเงื่อนไข และสามารถนาไปใช้ในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) แรงเสริมแลกเปลี่ยน หรือ เบี้ยอรรถกร (เป็นการใช้เบี้ย คะแนน หรือดาว) แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ
และเป็นแรงเสริมที่กินได้ จับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ ขนม อาหาร กิจกรรมที่พอใจ และ สิ่งประสงค์
๓) แรงเสริมที่อยู่ภายในตัวบุคคล เป็นแรงเสริมที่เกิดจากที่แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
หรือ ทาสิ่งต่าง ๆ ได้สาเร็จ อาจจะมีการวางสัญญาเงื่อนไขในการแสดงพฤติกรรมเป้าหมายควบคู่ไปด้วย
การทาสัญญาเงื่อนไข คือ การทาข้ อตกลงกันระหว่างผู้ที่ต้องการจะเห็นพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงกับผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สัญญาจะบอกถึงพฤติกรรมที่จะต้องกระทาและผลกรรมที่จะได้รับ
ขั้นตอนการใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
๑) เลือกพฤติกรรมที่ต้องการจะพัฒนา
๒) เลือกตัวเสริมแรง โดยการสังเกตหรือ สอบถามผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากนั้น
จึงเลือกโดยพิจารณาถึงตัวเสริมแรงนั้นจะต้องมีอยู่แล้ว สามารถใช้ได้ทันที ใช้ได้หลายครั้งโดยไม่เกิดการเบื่อ
ไม่เสียเวลาในการใช้และควรให้มีตัวเสริมแรงหลายๆ อย่าง
๓) ควรบอกวัตถุประสงค์ของโปรแกรมปรับพฤติกรรม ใช้คาพูด ที่เจาะถึงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ทุกครั้งก่อนจะให้การเสริมแรง และพยายามให้คาชมเชยหรือการยกย่องบ่อยๆ ครั้ง
๔) การถอดถอนโปรแกรมการปรับพฤติกรรม ควรศึกษาวิธีที่จะใช้ในการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ได้รับ
การพัฒนาหรือปรับแล้ว
๕) การเสริมแรงทางบวกจะต้องให้หลังจากการเกิดพฤติก รรมเป้าหมายเท่านั้น การให้การชมเชย
หรือให้สิ่งของก่อนการเกิดพฤติกรรมไม่ถือว่าเป็นการเสริมแรง

๘๓
๖) การเสริมแรงจะต้องกระทาทันทีที่พฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น จะทาให้ผู้ที่ได้รับการเสริมแรง
เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
๗) การเสริมแรงควรจะให้อย่างสม่าเสมอ ควรให้การเสริมแรงทุกครั้งหรือแทบทุกครั้งที่พฤติกรรม
เป้าหมายเกิดขึ้น การให้การเสริมแรงไม่สม่าเสมอ ทาให้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๘) ควรมีการบอกถึงเงื่อนไขการให้การเสริมแรง และเงื่อนไขไม่ควรสูงเกินไปจนทาให้ผู้ถูกปรับ
พฤติกรรมทาสาเร็จได้ยาก
๙) ตัวเสริมแรงนั้น ควรจะมีปริมาณมากพอที่จะเสริมแรงพฤติกรรม โดยไม่เกิดการหมดสภาพ
การเป็นตัวเสริมแรง แต่ก็ไม่ควรจะให้น้อยเกินไปจนไม่มีพลังพอที่จะทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
๑๐) ตัวเสริมแรงนั้นจะต้องเลือกให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนมีความแตกต่าง บางครั้ง
ตัวเสริมแรงที่เคยเสริมแรงคน ๆ หนึ่งอาจจะไม่เสริมแรงคน ๆ นั้นในเวลาต่อมาก็ได้
๑๑) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ตัวเสริมแรงที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น เช่น การใช้กิจกรรมที่ชอบทามาก
ที่สุด หรือการเสริมแรงทางสังคม เป็นต้น
๑๒) ควรมีการใช้ตัวแบบหรือการชี้แนะควบคู่ไปกับการเสริมแรงด้วย เนื่องจากจะท าให้บุคคลเรียนรู้
ได้เร็วขึ้นว่าควรจะกระทาพฤติกรรมเช่นใดจึงจะได้รับการเสริมแรง
๑๓) ควรมีการวางแผนการใช้ตารางการเสริมแรง หรือยืดเวลาการเสริมแรงเมื่อพฤติกรรมเป้าหมาย
เกิดขึ้นสม่าเสมอแล้ว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหม่ ให้เป็นการใช้ตารางการเสริมแรง แทน
หรืออาจจะใช้การยืดเวลาการเสริมแรงก็ได้เพราะจะทาให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น คงอยู่ได้นานขึ้นแม้ว่าจะ
ไม่ได้รับการเสริมแรงอีกเลยก็ตาม
๑.๒ การให้แรงเสริมลบ หมายถึง การเปลี่ยนสถานการณ์หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เพื่อกระตุ้นให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะการกระทาดังกล่าวจะกาจัดสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างออกไป การเสริมแรงทางลบเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมใน ๒ ลักษณะ คือ พฤติกรรมหลีกหนี และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง ยกตัวอย่าง เช่น สามีเดินกับภรรยา
โดยไม่สนใจมองผู้หญิงที่เดินผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกภรรยาต่อว่า พฤติกรรมการไม่สนใจมองผู้หญิงที่เดินผ่านเป็น
พฤติกรรมที่สามารถทาให้พ้นจากการถูกภรรยาต่อว่า เป็นพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงทางลบ ความสามารถ
ในการหลีกเลี่ยงการถูกภรรยาต่อว่าเป็นตัวเสริมแรงทางลบ แต่วิธีการนี้ควรใช้แต่เท่าที่จาเป็น เนื่องจากเป็นวิธี
ที่ไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าการเสริมแรงทางบวก
แรงเสริ มเชิงลบกับ การลงโทษนั้นคล้ ายกันแต่ ไม่เหมือนกัน การลงโทษเป็นการทาให้ เจ็บปวด
เช่น การเฆี่ยนตี ดุ ด่า ปรับ กักบริเวณ แต่การให้แรงเสริมลบนั้น หมายถึง การที่พยายามขจัดสิ่งที่ทาให้เจ็บปวด
ให้พ้นไป ขจัดสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจออกไปทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
วิธีเสริมแรงแบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี ดังนี้
๑. การเสริมแรงทุกครั้ ง ได้แก่ การให้การเสริมแรงทุกครั้งที่พฤติกรรมเกิดขึ้น อันเป็นผล ทาให้
พฤติกรรมนั้ น เกิ ดขึ้ น คงที่ และอยู่ ในระดั บที่ ส ม่ าเสมอ แต่ว่ามักจะลดลงอย่า งรวดเร็ว ถ้ ายุ ติ การให้ เส ริ ม แรง
การเสริ มแรงแบบนี้ ควรใช้ในการช่ว ยพัฒ นาพฤติกรรมใหม่ ๆ แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นในระดับสม่าเสมอ
ควรเปลี่ยนมาใช้วิธีการเสริมแรงวิธีการที่สอง คือ การเสริมแรงเป็นครั้งคราว หรือการเสริมแรงบางส่วน

๘๔
๒. การเสริ มแรงเป็ น ครั้ งคราว ได้แก่การเสริมแรงพฤติกรรมหนึ่ง เป็นครั้งคราวตามจานวนครั้ ง
หรือระยะเวลาที่พฤติกรรมเกิดขึ้น อันเป็นผลทาให้พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมนั้นเกิดขึ้นคงที่สม่าเสมอ และโอกาส
ที่พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงด้วยวิธีการนี้ จะลดลงภายหลังการถอดถอนการเสริมแรงออกไปมีน้อย วิธีการ
เสริมแรงเป็นครั้งคราว จาแนกเป็นประเภทได้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑) การเสริมแรงตามเวลาแน่นอน โดยกาหนดระยะเวลาที่จะให้การเสริมแรงไว้แน่นอน เช่น
ถ้าเกิดพฤติกรรมหลังจากผ่านไปแล้ว ๓ ชั่วโมง พฤติกรรมนั้นจึงจะได้รับการเสริมแรง หากเกิดก่อน ๓ ชั่วโมงก็จะไม่ได้รับ
๒) การเสริมแรงตามเวลาไม่แน่นอน คล้ายกับเงื่อนไขการเสริมแรงตามเวลาแน่นอน แต่แตกต่าง
กันที่ช่วงเวลาไม่กาหนดแน่นอน เช่น บางทีก็ ๓ ชั่วโมง บางทีก็ ๒ ชั่วโมงครึ่ง บางที จึงมีการเสริมแรงครั้งหนึ่ง เป็นต้น
๓) การเสริมแรงตามอัตราส่วนแน่นอน เป็นการเสริมแรงตามจานวนครั้งของพฤติกรรม เช่น
ถ้าแสดงพฤติกรรม ๕ ครัง้ ก็จะได้รับการเสริมแรง ๑ ครั้ง
๔) การเสริ มแรงตามอัตราส่ ว นไม่แน่นอน เป็นการเสริมแรงตามจานวนครั้งของพฤติ ก รรม
บางทีก็มากครั้ง บางทีก็น้อยครั้ง แต่สามารถประมาณได้คร่าว ๆ ว่ากี่ครั้ง
๕) การเสริมแรงแบบสุ่ม เป็นการเสริมแรงที่ไม่มีแบบแผนแน่นอน บางครั้งก็ได้รับการเสริ มแรง
บางครั้งก็ไม่ได้รับการเสริมแรง และเมื่อได้รับก็ไม่สามารถคาดคะเนได้
หลักการสาคัญของการเสริมแรง
๑. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเสริมแรง การเสริมแรงทางบวกจะดีกว่าทางลบ
๒. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความใกล้ชิดระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง
๓. การเสริมแรงมีหลายวิธี อาจใช้วัตถุสิ่งของ หรือถ้อยคาที่แสดงความรู้สึกก็ได้ ที่สามารถกระตุ้นให้ความ
พอใจให้เกิดความสาเร็จหรือเครื่องบอกผลการกระทาว่าถูกผิด และอาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเสริมแรงต่อ ๆ ไป
๔. การเสริมแรงควรจะต้องให้สม่าเสมอ นอกจากนั้นหลักการเสริมแรงยังทาให้สามารถปรับพฤติกรรมได้
๕. ควรจะให้การเสริมแรงทันที ที่มีการตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งควรจะเกิดขึ้นภายใน ประมาณ ๑๐
วินาที ถ้าหากมีการตอบสนองที่ต้องการซ้าหลายครั้งๆ ก็ควรเลือกให้มีการเสริมแรงเป็นบางคราว แทนที่จะ
เสริมแรงทุกครั้งไป
๖. ควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามลาดับจากง่ายไปยาก และเป็นตอนสั้นๆ ที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เข้ารับการปรับพฤติกรรม

๘๕
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง การควบคุมตนเองเป็นเทคนิคที่บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองด้ว ยการระงับ การแสดงพฤติกรรมบางอย่างซึ่งให้ ผ ลน่าพึงพอใจในปัจจุบัน และแส ดงพฤติกรรม
บางอย่างเพื่อให้ได้รับผลที่น่าพอใจในอนาคต มีกระบวนการที่สาคัญ ๒ กระบวนการ ได้แก่
๑) การควบคุมสิ่งเร้า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ โดยประเมินเงื่อนไข และสถานการณ์ แยกแยะสิ่งเร้า จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลง หรื อจัดระบบ
สถานการณ์สิ่งเร้าใหม่ เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าของบุคคลใหม่นี้
เพื่อที่จะกระตุ้นหรือลดพฤติกรรม เช่น ครอบครัวหนึ่งสามีชอบดูฟุตบอลมาก แต่พบว่ามีการถ่ายทอดสดตรงกับ
ช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งเตรี ย มตั ว น าเสนองานของบริ ษั ท ถ้ า นั่ ง เตรี ย มตั ว ท างานหน้ า จอโทรทั ศ น์ ก็ อ าจจะอยากดู
การถ่ายทอดสดฟุตบอลได้ ดังนั้น เพื่อควบคุมการเตรียมตัวนาเสนองาน ก็จะต้อควบคุมสิ่งเร้า คือ ต้องไม่เตรียม
ตัวนาเสนองานหน้าจอโทรทัศน์ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ถ้าบุคคลควบคุมสิ่งเร้าได้ ก็จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
การควบคุมสิ่งเร้าเป็นการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรม
๒) การควบคุมผลการกระทา หมายถึง การให้หรือระงับสิ่งใด ๆ แก่ตนเองหลังจากที่ได้กระทา
พฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ซึ่งผลกรรมนี้อาจจะเป็นได้ทั้งการเสริมแรงหรือการลงโทษ แต่ การลงโทษตนเอง เป็นสิ่ง
ที่ไม่พึงปรารถนาของบุค คล ดังนั้นจึงเป็นการยากที่บุคคลจะนาไปปฏิบัติกับตนเอง นอกจากนี้ การลงโทษเป็น
วิธีการที่เพียงระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เท่านั้น หาได้เป็นวิธีการที่กาจัด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป
ไม่และยิ่งกว่านั้นการลงโทษ ยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา เช่น เกิด ความเครียด ความกังวล ความกลัว
และความก้าวร้าว เป็นต้น ดังนั้น บุคคลจึงนิยมการเสริมแรงตนเองมากกว่าการลงโทษตนเอง
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการควบคุมตนเอง
ในการควบคุมตนเองจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑) การก าหนดพฤติ ก รรมเป้ า หมายด้ ว ยตนเอง คื อ บุ ค คลจะต้ อ งก าหนดพฤติ ก รรมเป้ า หมาย
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขด้วยตนเองให้ชัดเจน หลักและวิธีการกาหนดพฤติกรรม เป้าหมาย ด้วยตนเอง ก็
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการดาเนินการปรับพฤติกรรมโดยบุคคลอื่น ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว
๒) การสังเกตและมีบันทึกพฤติกรรมตนเอง เป็นขั้นตอนที่สาคัญ ซึ่งบุคคลผู้รับการปรับพฤติกรรม
จะต้องกระทาด้วยตนเอง โดยการสังเกตพฤติกรรม จะต้องกระทาด้วยตนเอง โดยการสังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้แล้วในขั้นที่ ๑ บันทึกไว้เป็นระยะ ๆ โดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะต้องสังเกตและบันทึกเป้าหมายด้วย
ตนเอง ตั้งแต่ก่อนการใช้เทคนิคการควบคุมตนเองและระยะการใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับประเมินผลว่า พฤติกรรมเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ หลังจากการดาเนินการใช้เทคนิคการควบคุม
ตนเอง
๓) การกาหนดเงื่อนไขการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง คือ การกาหนดกฎเกณฑ์ ในการเสริมแรง
และการลงโทษและภายหลังการทาพฤติกรรมเป้าหมาย
๔) ประเมินเงื่อนไขการปรับพฤติกรรมตนเอง คือ การที่ผู้รับการปรับพฤติกรรม พิจารณาเลือกเทคนิค
เพื่อนามาใช้ในการควบคุมตนเอง การเลือกเทคนิคด้วยตนเองนี้มีข้อดีตรงที่ผู้รับการปรับพฤติกรรมความรู้ดีกว่า
บุคคลอื่นว่าเทคนิคใดจะเหมาะสมกับตน แต่อย่างใดก็ตาม บุคคลอื่นอาจเข้ามามีส่วนช่วยเหลือให้คาแนะนา

๘๖
การเลือกเทคนิ คที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะผู้รับการปรับพฤติกรรมที่เป็นเด็กแล้ว การให้คาแนะนาช่วยเหลื อ
จากผู้ใหญ่อาจจะมีความจาเป็น
๕) การดาเนินการใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง ตามวิธีและขั้นตอนของเทคนิคที่พิจารณามาใช้ด้วยตนเอง
๖) การประเมินตนเอง คือการที่ผู้รับการปรับพฤติกรรมประเมิน พฤติกรรมเป้าหมาย
วิธีการควบคมตนเองที่บุคคลสามารถนาไปฝึกใช้ได้
๑. สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการให้การเสริมแรงที่มีอานาจเหนือกว่าตัวเสริมแรงของพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา เพื่อให้บุคคลกระทาพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นมากขึ้น และลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นลง
๒. ให้ ผ ลกรรมที่ ไ ม่ พึ ง พอใจแก่ ต นเองต่ อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หาเพี่ อ ให้ บุ ค คลลดพฤติ ก รรมนั้ น
และเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมนั้น
๓. ลดขนาดหรือปริมาณของการเสริมแรงต่ อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือยื ดเวลาการเสริมแรงออกไป
หรือเปลี่ยนเป็นให้ผลกรรมทางลบหรือให้การเสริมแรงที่มีอานาจน้อยกว่า การเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม
๔. เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อ มโดยการหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เร้ า ที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ปั ญ หา ให้
การเสริมแรงตนเองต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่
๑) มีการบูรณาการเชื่อมโยงการทางานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง ทีมสหวิชาชีพ
ระดับจังหวัด เป็นผู้ให้คาปรึกษา (ที่เป็นการสื่อสารสองทาง) คณะทางานระดับชุมชน (ศพค./ศปก.ต./อปท.)
เป็นพี่เลี้ยงดูแลสนับสนุน และผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒) การจัดตั้งทีมงานดูแลรับผิดชอบเฉพาะ แก่ครอบครัวเป้าหมาย (ทั้งผู้กระทาและผู้ถูกกระทา) ทั้งนี้
อาจขอความร่วมมือเพื่อนบ้านหรือญาติสนิทเข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความตระหนัก แรงจูงใจ ความเชื่อมั่น ว่า
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยการตั้ งเป้าหมายร่วมกัน มีการติดตามเยี่ยมเยียน ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา
และประเมินพฤติกรรมจากบุคคลในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง
๓) ใช้การปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการทางบวกมากกว่าการลงโทษ ที่เป็นเพียงการระงับพฤติกรรม และ
ต้องพึงระลึกว่าไม่ควรใช้คาพูดที่เป็นการตีตราให้เกิดความอับอาย เช่น ขี้เหล้า ชอบใช้ความรุนแรง ไม่ได้เรื่อง ฯลฯ
และเมื่อมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นให้ใช้คาชมเชย หรือการยกย่องบ่อย ๆ หรืออาจให้รางวัล
๔) มีระบบการเตือนหรือแจ้งเหตุ หากยังมีการกระทาความรุนแรงเกิดซ้าอีก เช่น การแจ้งผ่าน โทรศัพท์
ทางไลน์
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้หลักจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมความรุนแรง
๑) การตรวจตรา/ทบทวนตั ว เอง /ประเมิ น ตนเอง ให้ ผู้ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทั้ ง ผู้ ก ระท าและ
ผู้ถูกกระทา คิดทบทวนพฤติกรรมตนเอง ว่ามีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงอย่างไร เกิดจากสาเหตุอะไร
และส่งผลกระทบทางลบอย่างไรต่อครอบครัว ทีมพี่เลี้ยง(ระดับจังหวัด/ระดับชุมชน) ต้องมีความพร้อมที่จะ
ยอมรับและสร้างความเข้าใจในตัวผู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๘๗
ใช้ ค าถาม.....ท่ า นเห็ น ว่ า ความรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น ปั ญ หาที่ ที่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ของตนเองหรือไม่ และจะให้ตัวเองทาอะไรบ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
๒) ตั้งเป้าหมายร่วมกัน ทีมพี่เลี้ยงควรชวนให้ผู้ปรับพฤติกรรมกาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
๓) สร้างแรงจูงใจ /เสริมแรง เป็นการหาแรงจูงใจหรือหาว่าอะไรจะช่วยเสริมให้อยากเปลี่ ยนแปลง
ตนเอง ทั้งนี้ต้องประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง เช่น ให้กาลังใจ พูดชมเชย ไม่สั่งสอนมากเลือกจังหวะ
ในการพูดคุย ทั้งนี้ แรงจูงใจเชิงบวก เกิดจาก ความอยาก ส่วนแรงจูงใจเชิงลบ เกิดจากความกลัว ถ้าไม่ปรับเปลี่ยน
การกระทาของตนเองจะทาให้สูญเสียครอบครัวลูก เมีย อันเป็นที่รักไป กลัวว่าลูกจะเอาเยี่ยงอย่างนิยมความรุนแรง
๔) สร้างความเข้าใจในผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทีมพี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจถึงความยากในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากยังปรับพฤติกรรมไม่ได้ ต้องไม่ต่อว่า หรือ ตาหนิ ไม่กดดัน และทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวโดยมาตรการชุมชน
จากการศึกษาของกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องแนวทาง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ กระทาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน กาฬสินธุ์
ราชบุรี และพัทลุง พบว่า ในพื้นที่ชุมชนมีการใช้มาตรการในการปรับ พฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
โดยการสร้างเงื่อนไขในชุมชนโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่กระทาความรุนแรงมีความเกรงกลัวเป็นผู้กาหนดร่ว มกับ
ผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่
๑. มาตรการเชิงลงโทษ/ควบคุม เช่น การไม่ให้กู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน ถ้าเมาจะไม่ให้อุ้มหลาน ห้ามร้านค้า
จาหน่ายเหล้า สุรา ให้กับผู้กระทาความรุนแรง ถ้าไม่เชื่อฟังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงร้านค้าต้องรับผิดชอบ
ใช้การบีบแตร ส่งสัญญาณว่าชุมชนมีการจับตาดูอยู่ เป็นต้น
๒. มาตรการเชิงบวก/เสริมแรง เช่น ให้ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพการงาน สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่
บุตร การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง ถ้าลดหรือเลิกเหล้า จัดหาวัว/กระบือ ปลา เมล็ดพันธุ์พืช
จัดการแต่งงานให้ใหม่ การให้สัญญาต่อองค์พระประธาน ส่งเสริมกิจกรรมธนาคารความดี จัดให้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การสื่อสารเชิงบวก เป็นต้น
ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พบในชุมชน ได้แก่
๑. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้กระทาความรุนแรง ผู้กระทาไม่สมัครใจในการเข้ารับการรักษา
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ไม่มีกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัย ไม่มีอานาจบังคับให้
ผู้กระทาความรุนแรงเข้ารับการบาบัด เพราะไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์
๓. ทัศนคติและความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่ได้มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ชุมชนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะเห็นว่าไปทาให้เป็นปัญหาใหญ่สักพักเขาก็ดีกัน
๔. สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชน และปั ญ หายาเสพติ ด ภายในพื้ น ที่ เป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ มี อุ ป สรรค
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง ได้แก่ ยาเสพติด ของมืนเมา ทั้งนี้
หากผู้กระทาความรุนแรงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคืนสู่สภาพแวดล้อมเดิม อาจทาให้ผู้ได้รับการบาบัด
กลับมากระทาความรุนแรงซ้าได้อีก

๘๘
๕. ผู้ประสบปัญหาส่วนใหญ่ ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ หรือไม่ประสงค์จะให้ผู้กระทาฯ ได้รับการลงโทษ
ต้องการเพียงให้มีการสร้างมาตรการและข้อกาหนดเพื่อไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาให้ กระบวนการช่วยเหลื อ
ไม่บรรลุความสาเร็จ ผู้ถูกกระทาความรุนแรงถูกกระทาซ้าไม่หลุดออกจากวังวนปัญหาความรุนแรง
๖. การไกล่เกลี่ยทาบันทึกข้อตกลงไม่สามารถป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทาซ้าได้
ตัวอย่าง กรณีศึกษา ตายายชอบดื่มเหล้า มีปากเสียงทะเลากัน ตาใช้มีดข่มขู่
สถานการณ์ ปัญหาความรุ น แรงในครอบครั ว ตา อายุ ๗๔ ปี อาศัยอยู่กับ ยาย อายุ ๗๖ ปี
ตามลาพัง มีลูกด้วยกัน ๖ คน เสียชีวิต ๒ คน ลูก ๔ คน แยกย้ายไปมีครอบครัว จึงอยู่ด้วยกันเพียงลาพัง ๒ คน
เมื่อ ๒ - ๓ ปีก่อน ยายป่วยเป็นโรคกระดูกเนื่องจากตกบันใด ตาและยายมีประวัติดื่มเหล้าขาว ดื่มหนักถึงขั้นกิน
แทนน้า ตากล่าวว่า เมื่อกินเหล้าแล้ว มันสบายใจ แก้เครียด เพื่อนชวนกิน เมื่อกินแล้วก็เมา ทะเลาะกันมันก็ต้อง
มีบ้าง ถ้าไม่มีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ สาเหตุที่ทะเลาะกัน เพราะ เวลายายเมาจะพูดจู้จี้ จนน่าราคาญ มีปากเสียงกัน
บ่อยครั้ง หนักถึงขั้นตาเอามีดข่มขู่ยาย จนผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาพูดคุย ห้ามปราม ไม่ยอมฟัง
การจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการปรับพฤติกรรม ผู้ใหญ่บ้านได้ประสาน พมจ.
ให้ช่วยเหลือ พมจ. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันเข้าช่วยเหลือ พูดคุย นายก
อบต. พาไปให้สัญญาต่อองค์พระประธาน และทาบันทึกข้อตกลงกับตา ให้เลิกดื่มเหล้า ภายใน ๓ เดือน ถ้าทาได้
จะให้ควาย ๑ ตัว โดยประสานจาก ปศุสัตว์อาเภอ พร้อมกับเงินช่วยเหลือ รวมทั้ง แจ้งให้ร้านค้าในหมู่บ้าน
และเพื่ อ นบ้ า นทราบว่ า หากขายเหล้ า หรื อ ชวนตาดื่ ม เหล้ า อี ก จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบถ้ า ตากระท าความรุ น แรง
อีกประกอบกับ ตาประสบอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซต์ล้มขณะเมาเหล้า จึงทาให้ตัดสินใจปฏิบัติตาม คิดว่าถ้าเลิก
เหล้าก็สบายดี ตั้งใจและเต็มใจ ตอนนี้เลิกเหล้ามา ๓ - ๔ เดือนแล้ว สุขภาพก็ดีขึ้น โรคประจาตัวก็ไม่มี
ตัวอย่างการปรับพฤติกรรมดื่มเหล้าโดยชุมชน “บ้านเจดีย์” ชุมชนต้นแบบลดละเลิกเหล้า
ปัจจัยชุมชนเข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง มีส่วนร่วม (ตัวแทนทุกหลังคาเรือนมาพูดคุยหาทางออกร่ว มกัน
ออกมาตรการของหมู่บ้าน เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ เช่น ต้องการให้เลิกเหล้า จัดทาป้ายครอบครัวนี้งดดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ)
“งดเหล้าในวันพระ” ด้วยที่ชาวบ้านเจดีย์ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน แกนนาได้แนวคิดมาจากโฆษณา
ที่ว่า “วันอาทิตย์วันครอบครัว” เป็นโฆษณาที่ดี น่าจะนามาปรับใช้กับการรณรงค์งดเหล้า จึงคิดว่าพุทธศาสนิกชน
น่าจะงดเหล้าในวันพระ อย่างน้อยก็ได้งด ๑ วันต่อสัปดาห์ เป็นการรักษาศีล ๕ ด้วย จึงได้นางบประมาณที่ได้
๕,๐๐๐ บาท จัดทาป้ายว่า “ครอบครัวนี้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันพระ” โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้
งดเหล้าทั้งครอบครัว ในวันประชุมประจาหมู่บ้านจึงได้ชักชวนคนในหมู่บ้านว่าครอบครัวใดจะเข้าร่วมกิจกรรม
งดเหล้าทุกวันพระขอให้มารับป้ายไปติดที่ หน้าบ้าน ไม่มีการบังคับ ปรากฏว่ามีคนมารับป้ายไปจานวน ๑๓๘
หลังคาเรือน จากทั้งหมด ๑๘๒ หลังคาเรือน แต่เมื่อดาเนินไประยะหนึ่งปรากฏว่าคนที่รับป้ายไปยังมีการดื่มเหล้า
ในวันพระ แกนนาจึงจัดทาแบบฟอร์มตรวจสอบให้แก่อสม.ออกตรวจตราทุกวันพระ ปรากฏว่า อสม.เกรงใจ
ไม่กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงบ้าง บ้างก็ไปดื่มเสียเองบ้าง แกนนาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ ด้วยรับสมัคร
เยาวชนมาเป็นอสม.จัดอบรมและให้เยาวชนอสม.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายก่อนวันพระ จัดทา
ปฏิทิน วัน พระแจกให้ แต่ล ะหลั งคาเรื อน และออกตรวจสอบแต่ล ะหลั ง คาเรื อน แล้ ว มีการสร้างแรงจูง ใจให้
แต่ ล ะหมวดบ้ า นว่ า หมวดบ้ า นสามารถงดเหล้ า วั นพระได้ ม ากก็ จ ะมี ร างวั ล ให้ โดยแบ่ ง เป็ น ไตรมาส โดยได้

๘๙
ดาเนินการในช่วงแรกๆ นอกจากนี้แกนนาชุมชนยังได้เข้าไปพูดคุยขอความร่วมมือกับร้านค้าในหมู่บ้านให้งดขาย
เหล้าในวันพระเช่นกัน
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยากรกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมอบรม ให้ผู้ร่วมอบรมแนะนาชื่อ หน้าที่งานที่รับผิดชอบ
๒. วิทยากรแนะนาหัวข้อในการเรียนรู้ และชวนผู้เข้าร่วมอบรม คิดว่า อะไรคือการปรับพฤติกรรม
ทาไมต้องปรับพฤติกรรม และเมื่อปรับพฤติกรรมแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร ให้เวลาแต่ละคนค้นหาข้อมูล ๕ นาที
จากนั้นวิทยากรสุ่มสอบถามผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๓ - ๕ คน หรือจนกว่าจะได้คาตอบที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการ
๓. วิทยากรเฉลยความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้จากการปรับพฤติกรรม และให้ความรู้ เรื่อง
การปรับพฤติกรรมผู้กระทาและผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้สื่อการสอน power point เรื่อง
การปรับพฤติกรรมผู้กระทา/ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว รายละเอียดตามเนื้อหาประกอบการเรียนรู้
๔. ระหว่างวิทยากรบรรยาย ประเด็น ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและสาเหตุ ลักษณะพฤติกรรม
ความรุนแรง วิทยากร เปิดคลิปวิดี ทัศน์ เครื่องสาอาง Oriental Princess ชุด "save the moment" version
ending ให้ผู้เข้าร่วมอบรมชมวิดีทัศน์ และให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันวิเคราะห์ ลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็น
พฤติกรรมความรุนแรง และสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว ตามใบงานที่ ๑
๕. วิทยากรสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม และเฉลย
(เฉลย พฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมความรุนแรง เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และการแสดงออก ได้แก่
การสื่อสารที่ไม่สร้างสรรค์ การทาร้ายจิตใจกันและกัน การทาให้เจ็บช้าน้าใจ การถูกเฉยเมย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การสื่อสาร การทาบทบาทหน้าที่และความคาดหวังระหว่างกันและกัน)
๖. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมจับกลุ่มเพื่อทดลองฝึกการเป็นปรับพฤติกรรม ตามใบงานที่ ๒ โดยให้
เวลาในการดาเนินการ ๓๐ นาที และให้แต่ละกลุ่มนาเสนอการแสดงวิธีการปรับพฤติกรรมและกาหนดให้กลุ่มอื่น ๆ
ทาหน้าที่ในการถามและให้ข้อเสนอแนะ (อาจให้กลุ่มที่ ๒ ถามกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๓ ถามกลุ่มที่ ๒ ตามลาดับ)
๗. วิทยากรยกตัว อย่ า ง ข้อห้ ามต่า ง ๆ เช่น ห้ ามเข้าใกล้ ให้ เลิ กเหล้ า เลิ กการพนั น เลิ กใช้ ค าพู ด
ที่นามาสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่า สิ่งต้องห้ามต่าง ๆ เหล่านี้ คือ มาตรการปรับพฤติกรรม
ผู้กระทา/ผู้ถูกกระทา ที่สามารถพบเห็นได้ในบันทึกข้อตกลงที่ชุมชนจัดทาขึ้นมาเป็นมาตรการบังคับที่ไม่ได้มีผล
ตามกฎหมาย หรือเห็นในหมายศาล บันทึกข้อตกลงที่จัดทาขึ้นโดยพนักงานสอบสวน (คร.๙, คร.๑๐)
๘. วิ ท ยากร อธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ ค นในชุ ม ชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การปรับ
พฤติกรรมผู้กระทาและผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้การบรรยายประกอบการฉาย power point
พร้อมยกตัวอย่างการปรับพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวโดยชุมชน
๙. วิ ท ยากร เปิ ด คลิ ป วิ ดี ทั ศ น์ เครื่ อ งส าอาง Oriental Princess ชุ ด "save the moment"
version happy ให้ผู้เข้าร่วมอบรมชมวิดีทัศน์ ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถ
ทาให้ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงและปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ที่ทาให้ครอบครัวแตกแยก

๙๐
การประเมินผล
วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทางานตามใบงานที่ ๓ จากนั้นให้แบ่งกลุ่ม จานวนกลุ่มละ ๖ คน เพื่อให้
แต่ละคนนาคาตอบที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
ให้เวลาดาเนินการ ๓๐ นาที นาเสนอ ๑๐ นาที/กลุ่ม
เอกสารอ้างอิง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.(๒๕๖๐).รายงานการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ กระทาความรุนแรง
ในครอบครัว.กรุงเทพฯ.
กองจิ ต วิ ท ยาและการน าทหาร.( ๒๕๕๕).หลั ก การปรั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ .(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า :
http://kmlo.crma.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/05/56-904.pdf. สื บค้ นเมื่ อ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๑.
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พ่อน้องซอมพอ.(2552).“บ้านเจดีย์” ชุมชนต้นแบบลดละเลิกเหล้า .(ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.
gotoknow.org/posts/288760. สืบค้นเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
NovaBizz.(-).การปรับพฤติกรรม.(ออนไลน์).แหล่งที่มา:https://www.novabizz.com/NovaAce
/Behavior/behavior-modification.htm. สืบค้นเมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
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๙๑
ใบงานที่ ๑
พฤติกรรมความรุนแรงและปัจจัยสาเหตุ
ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมชมคลิปวิดีทัศน์ เครื่องสาอาง Oriental Princess ชุด "save the moment"
version ending และร่วมกันวิเคราะห์ ดังนี้
๑. ลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมความรุนแรง
............................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................. ....................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
๒. สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว
....................................................................................................................................... ..............................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ......................................
....................................................................................................................................................................

๙๒
ใบงานที่ ๒
การสนับสนุนเสริมแรงจูงใจให้ผู้ปรับพฤติกรรม
ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จับ กลุ่ม ๔ คน โดยแสดงบทบาทเป็นผู้ดาเนินการปรับพฤติกรรม และผู้ต้องการปรับ
พฤติกรรม โดยให้ผู้ต้องการปรับพฤติกรรม เลือกพฤติกรรมที่ไม่ดีที่อยากเปลี่ยนแปลง เช่น โกรธโมโหง่าย หึงหวง
ติดสุ ร า พูดหยาบคายดุ ด่ า เสพยาบ้ า ฯลฯ ๑ พฤติกรรม จากนั้นให้ ฝึ กกระบวนการปรั บเปลี่ ยนพฤติ ก รรม
(ตามหัวข้อการเรียน) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้หลักจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความรุนแรง ให้เวลาในการปรึกษา ๓๐ นาที และนาเสนอการขั้นตอนกระบวนการปรับ
พฤติกรรม ๑๐ นาที/กลุ่ม

๙๓
ใบงานที่ ๓
วิธีการจัดการควบคุม/ปรับพฤติกรรมโดยชุมชน
๑. ท่านเคยพบเห็นว่าในชุมชนมีวิธีการจัดการควบคุมหรือปรับพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว
หรือไม่อย่างไร
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
๒. ท่านเคยพบเห็นว่าในชุมชนมีการช่วยเหลือผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกกระทาซ้า
หรือไม่อย่างไร
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
๓. ท่านคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมสาหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัวคือ
อะไรบ้าง อย่างไร
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
๔. ใครควรมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................

๙๔

ความเสมอภาคในครอบครัว

๙๕
ชุดความรู้เรื่อง ความเสมอภาคในครอบครัว
ความเป็นมา
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่สาคัญอย่างมากต่อการหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ให้แก่
คนในสั ง คม ซึ่ ง หากการหล่ อ หลอมนั้ น มี มุ ม มองความเสมอภาคหญิ ง ชาย ก็ จ ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ
การสร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ เ กิ ด ความสุ ข ทั้ ง ในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ในการท างาน และชี วิ ตครอบครั ว คู่ มื อ
การอบรมเจตคติความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อการดาเนินชีวิต อันนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคที่มีจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว
อนึ่ง คู่มือการอบรมเจตคติความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัวฉบับนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่
โดยใช้ข้อมูลบางส่วนจาก คู่มือสาหรับการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดย ผศ.
นาถฤดี เด่นดวง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ดาเนินการร่วมกับ สานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี ๒๕๔๙
บทนา
ทาไมจึงจาเป็นต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ?
เพราะ...ความเสมอภาคระหว่ า งหญิ ง และชาย คื อ ...ความเท่ า เที ย มในสิ ท ธิ หน้ า ที่ และโอกาส
ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ทั้ ง ของเด็ ก ผู้ ใ หญ่ ช าย หญิ ง ความแตกต่ า งทางเพศ ต้ อ งไม่ เ ป็ น เงื่ อ นไข
ในการกาหนดสิทธิและโอกาสของทั้งหญิงและชายในฐานะการเป็นมนุษย์เหมือนกัน
สังคมต้องตระหนักว่า ความไม่เสมอภาคเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หญิงฝ่ายเดียว
แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม นั่นคือผู้ชายต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้
เข้าใจ และปรับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย ให้เกิดความเสมอภาคอย่างเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
มวลรวมของสังคม
เรามักสับสนว่า…
ความเสมอภาคหมายความว่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องมีบทบาททาหน้าที่เหมือนกัน ทุกประการ เช่น
➢ หากผู้ชายไปรบในสงครามได้ผู้หญิงต้องไปได้เหมือนผู้ชาย
➢ หากผู้ชายต้องไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืน ผู้หญิงก็ต้องไป
➢ หากผู้ชายเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อยได้ ผู้หญิงก็ขี้เมา มีสามีน้อยได้
แท้จริงไม่ใช่…ผู้หญิงและผู้ชายไม่จาเป็นต้องมีพฤติกรรม บทบาทเหมือนๆ กัน เพราะผู้หญิงและ
ผู้ชายต่างก็มีความต้องการส่วนบุคคลและบทบาทที่สังคมมอบให้แตกต่างกัน ทั้งในครอบครัวที่ทางานในชุมชน
และองค์กรต่างๆ เช่น
➢ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อาจไม่ต้องการไปรบในสงคราม
➢ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อาจไม่ต้องการไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืนเหมือนๆ กัน
➢ พฤติกรรมเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อย เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก็ไม่สมควรกระทาทั้งสองฝ่าย
เรามักสับสนว่า...
➢ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นปัญหาเฉพาะผู้หญิง

๙๖
➢ การส่งเสริมความเสมอภาค ทาให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
➢ การส่งเสริมความเสมอภาค ทาให้ผู้หญิงออกมาต่อสู้ ทาให้เกิดการลดบทบาทและอานาจของผู้ชาย
แท้จริงไม่ใช่...แต่การส่งเสริมความเสมอภาค จะทาให้
➢ เกิดการส่งเสริมพลังศักยภาพที่แตกต่างของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
➢ ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ควรกระทา
เฉพาะในงาน สวัสดิการทางสังคม เช่น สุขภาพ การศึกษา และทางสังคมสงเคราะห์เท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการใดๆ ในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบางครั้งก็เข้ าใจกันผิดๆ ว่า การจัดหาทรัพยากรและสิทธิพิเศษ
ต่ า งๆ ให้ กั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ จ ะน ามาซึ่ ง ความเท่ า เที ย มระหว่ า งหญิ ง ชาย ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ความเข้ า ใจเช่ น นี้
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ได้ เพราะความไม่ เ ท่ า เที ย มระหว่ า งเพศนั้ น ฝั ง รากลึ ก อยู่ ใ นทุ ก มิ ติ ข อง
ความสัมพันธ์ในสังคมทุกสังคม โดยเฉพาะในครอบครัว
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย...ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว
เพราะครอบครัว คือ...
• จุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นหญิงและความเป็นชาย
• ครอบครัว เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงอาจมีทั้งสุ ขและทุกข์
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่สมดุลหรือไม่สมดุล รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาพทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• บทบาทและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ไม่สมดุล มักเกิดจากการใช้อานาจ เช่น การเอาเปรียบ
ข่มเหงรังแก ระหว่างคนในครอบครัว เช่น หญิงกับชาย เด็กกับผู้ใหญ่
เริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วย…
• ขจัดบทบาทและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทั้งหญิงและชาย
• ลดอคติทางเพศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว และที่โรงเรียน
• สอนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ไม่กระทาการกดขี่ รังแก ก้าวร้าว ทาร้าย เอาเปรียบ เลือกปฏิบัติ
ทั้งระหว่างหญิงต่อชาย ชายต่อหญิง เด็กกับผู้ใหญ่
• การอบรมเลี้ยงดูลูกให้ตระหนักในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
• การแบ่งเบางานในบ้านระหว่างสามีภรรยา รวมทั้งลูกสาวลูกชาย
• สร้างความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ในเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
• ส่งเสริมความเข้าใจว่า ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม เพื่อก่อ
ประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม
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วัตถุประสงค์
เวลา
วิธีการ

วัสดุ อุปกรณ์

องค์ความรู้เรื่อง เพศ (Sex) และความเป็นหญิงเป็นชาย (Gender)
เพื่อให้เข้าใจความหมายและความแตกต่างของ “เพศ” และ “ความเป็นหญิง
เป็นชาย”
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
การระดมสมอง
การอภิปรายกลุ่ม
การบรรยาย
กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี แบบทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจ

เนื้อหาประกอบการบรรยาย
๑.๑ เพศ (Sex) คือ?
• ความแตกต่างทางสรีระร่างกาย
• ธรรมชาติมอบให้มาแต่กาเนิด
• แปลงเพศได้ แต่เปลี่ยนแปลงบทบาทเพศไม่ได้
• เหมือนกันหมดทุกสังคม ทั่วโลก
เพศ (Sex) เป็นการจาแนกมนุษย์มาตั้งแต่เกิดตามสรีระร่างกายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เช่น ผู้หญิงมี มดลูก ผู้ชาย
ไม่มีมดลูก ผู้ชายมีลูกกระเดือกที่เห็นได้ชัดและเสียงห้าว ผู้หญิงมีเสียงแหลมเล็กกว่าผู้หญิงมีเต้านม กลมนูนเพราะ
มีไขมันมากกว่าเต้านมของผู้ชาย เป็นต้น
บทบาทเพศ (Sex Role) ทั้งหญิงและชายต่างก็มีบทบาทเพศตามเพศสรีระที่มีมาแต่กาเนิด คือ การที่ ผู้หญิง
ตั้งครรภ์เมื่ออสุจิของผู้ชายผสมกับไข่ของผู้หญิง ผู้ชายมีเชื้ออสุจิ ผู้หญิงตั้งครรภ์และคลอดลูก ให้ลูกดูดนม จากเต้า
นมของตน เป็นต้น
๑.๒ ความเป็นหญิงความเป็นชาย (Gender) คือ?
• ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายที่เกิดจากความคาดหวังของสังคม
• เรียนรู้ ถ่ายทอด กันต่อๆ มา เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพสังคม วัฒนธรรม
• สัมพันธ์กับเงื่อนไขทางชนชั้น ชาติพันธุ์ และอายุ
• เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นอยู่ทั่วไป คือ เอาเปรียบ ข่มเหง รังแก พึ่งพา
ช่วยเหลือ คู่คิด ปรองดอง เสมอภาค
นอกเหนื อไปจากความแตกต่างทางสรีระผู้ หญิงกับผู้ ชายมีบทบาทต่างกันออกไปตามค่านิยมต่าง ๆ
เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่สังคมเป็นผู้กาหนดขึ้น ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนในสังคมจะถูกขัดเกลา อบรม สั่งสอนให้
รู้จักบทบาทและปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคมสร้างไว้ (gender) ครอบครัวเป็น
ผู้รับหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายในแต่ละสังคมจะถูกหล่อหลอมออกมาตามลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม
สภาพภู มิ ศ าสตร์ ข องสั ง คมนั้ น ๆ อี ก ด้ ว ย บทบาทและความเป็ น หญิ ง เป็ น ชายทางสั ง คมจึ ง ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และ
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เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยกาลเวลา ทาให้ในบางสังคมแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชายเปลี่ยนแปลง
ได้ยากหรือเปลี่ยนแปลงได้น้อยทาให้ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย บทบาทและความคาดหวังบางอย่างก็ยังฝังแน่นและไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็นาไป
ผูกโยงยึดติดกับบทบาทเพศทางร่างกาย จนหลงลืมกันไปว่าบทบาทความเป็นหญิงชายเหล่านี้ถูกกาหนดโดยสังคม
เช่น ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์และมีเต้านมสามารถให้ลูกดูดกินตามบทบาทเพศ ทาให้สังคมคาดหวังและกาหนดให้
ผู้หญิง มีหน้าที่เลี้ยงลูก ทั้งที่ปัจจุบันเด็กดูดนมสาเร็จจากขวดเป็นส่วนใหญ่ แต่สังคมก็ยังคาดหวังให้แม่เป็นผู้ให้นม
ขวดแก่ ลูกทั้งที่เป็นบทบาทที่หญิงชายทาได้เหมือนๆ กัน
อย่ างไรก็ตาม ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นหญิงความเป็นชายนี้ จะจากัดเฉพาะ
การจาแนกคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่เฉพาะของผู้หญิงและผู้ชายเท่านั้นไม่ได้ เพราะบทบาทความเป็นหญิง
เป็นชายนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ความสัมพันธ์นี้ไม่เท่าเทียม ก็จะต้อง
ปรับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายให้เกิดความสมดุล ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และแม้แต่
ครอบครัวด้วย
เราจึงจาเป็นต้องพิจารณาบทบาทความเป็นหญิงเป็นชายในเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งเราเรียกว่า “บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชาย” เช่น แต่เดิมสังคมไทยมอบบทบาทในการเลี้ยงดูลูกและงานบ้านให้กับผู้หญิง แต่ปัจจุบัน
ผู้หญิงต้องทางานนอกบ้านเพื่อช่วยเหลือหารายได้ให้แก่ครอบครัว ดังนั้น บทบาทความรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
บุตรและงานบ้านจึงต้องให้ผู้ชายเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เพื่อมิให้ผู้ หญิงต้องใช้เวลาในการทางานแต่ละวันยาวนาน
มากเกินไป หรือการที่สังคมไทยเคยคาดหวังให้ผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือมาก เพราะในอดีตผู้หญิงไม่ต้องทางาน
นอกบ้าน ผู้หญิงก็ต้องการเรียนหนังสือมากขึ้นเพื่อให้มีโอกาสในการมีงานทาที่ดี มีเงินเดือนมากขึ้น เป็นต้น
๑.๓ การขัดเกลาบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายในสังคมไทย (Socialization)
กระบวนการทางสั งคมวัฒ นธรรมเป็นตัว “กาหนด” และ “คาดหวัง ” ว่าบทบาทของหญิงและชาย
ควร เป็ น อย่ างไร แตกต่างหรื อเหมือนกันอย่างไร ซึ่งมีความสั มพันธ์กับฐานะ ชนชั้น อายุ เผ่ าพันธุ์ เชื้อชาติ
ผ่านสถาบัน ต่างๆ ที่มีส่วนสร้างเสริมระบบคิด และกระทาให้เรากลายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตามประเพณีนิยม
นั่นเอง อันได้แก่
สถาบันครอบครัว การเลี้ยงดูของคนใกล้ตัว เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ความแตกต่างในเรื่องการเลี้ยงดู
จะ เห็ น ได้ ชั ด เด็ ก ผู้ ช ายมี โ อกาสเล่ น ได้ ใ นทุ ก ที่ แ ละเล่ น นอกบ้ า นเป็ นส่ ว นใหญ่ ของเล่ น ของเด็ ก ผู้ ช ายจะมี
ความ หลากหลายและเกมส์ที่เล่นจะมีกฎเกณฑ์และซับซ้อน มีจุดมุ่งหมาย และเป็นการแข่งขัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
การ เตรียมให้ผู้ชายมีทักษะในการจัดการและความเป็นผู้นา ในขณะที่เด็กผู้หญิงจะถูกจากัดให้เล่นแต่ในบ้าน
ของเล่นมี เพียงไม่กี่ชนิด การเล่นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน เช่น เล่นขายของ เล่นตุ๊กตา ช่วยแม่ทากับข้าว
สถาบันการศึกษา เมื่อเด็กเข้าโรงเรียน เด็กจะพบกับความคาดหวังของครู ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน
ด้มี ส่วนสร้างทักษะที่เชื่อว่าเหมาะกับเพศที่แตกต่างกัน ผู้หญิงถูกเชื่อว่า เหมาะที่จะเรียนทางศิลปศาสตร์ ขณะที่
ผู้ชาย ถูกมองว่าเหมาะที่จะเรียนทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ผู้หญิงไม่ค่อยมีความสนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ เพราะ
เชื่อเสียแล้วว่าตนเองไม่มีทักษะ รวมทั้งผู้หญิงจะถูกจากัดโอกาสในการทางานในบางอาชีพที่ถูกเชื่อว่าเป็นอาชีพ
ของผู้ชาย สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนการกาหนดเส้นทางให้ผู้หญิงผู้ชายเดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา นวนิยาย นิทาน หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสือการ์ตูน ล้วน
กาหนดความเป็นหญิงความเป็นชายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหญิง เจ้าชาย เรื่องคุณค่าของสาวบริสุทธิ์
ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ผู้หญิงกับความสวย ความสาว ในขณะที่ผู้ชายถูกสะท้อนควบคู่กับการทางาน การเป็น
ผู้นา ความเป็นผู้กล้า
อีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาท/หน้าที่/พฤติกรรม/บุคลิกภาพของ
ผู้หญิงและผู้ชายในสังคมไทยได้ชัดเจน ก็คือ สานวนไทย บางสุภาษิต/สานวนอาจคาดหวังจากฝ่ายหญิงหรือฝ่าย
ชาย เท่านั้น แต่บางสุภาษิต/สานวนก็อาจคาดหวังทั้งจากผ้ชายและผู้หญิงไปพร้อมกัน เช่น
“พรหมจรรย์เป็นสิ่งหวงแหนสาหรับลูกผู้หญิง”
“เป็นหญิงต้องรักนวลสงวนตัว”
“ผู้หญิงมีเสน่หปลายจวัก ผัวรักจนวันตาย”
“เป็นผู้หญิงจะเรียนไปทาไม แต่งงานแล้วก็เท่านั้น”
“หญิงไทยมือกไกว ดาบก็แกว่ง” ผู้หญิงไทยทาได้ทั้งหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชาย
“มีลูกสาวจะได้ดูแลพ่อแมยามแก่เฒ่า”
“ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”
“มีลูกชายจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์”
“เป็นชายต้องอดทน อย่าให้ใครเห็นําตา”
น้
“ต้องมีลูกชายไว้เป็นผู้สืบสกุล ”
“ชายอกสามศอก”
“เรื่องการบ้านการเมืองเป็นของผู้ชาย ผู้หญิงเราไม่จาเป็นต้องรู”้
เป็นทั้งความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาท/พฤติกรรมของผู้ชายและผู้หญิง สานวนที่ว่า “เป็นผู้หญิง
จะเรียนไปทาไม แต่งงานแล้วก็เท่านั้น” สังคมคาดหวังว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนมาก เพราะไม่ได้ใช้เมื่อ แต่งงานแล้ว
แท้จริงแล้วทั้งหญิงและชายก็ต้องเรียนเหมือนๆ กัน เนื่องจากแม้แต่งงานผู้หญิงก็ต้องทางานช่วยหา รายได้ให้แก่
ครอบครัว ความคาดหวังในสิทธิทางด้านการศึกษาที่แตกต่างกันท าให้ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิและโอกาสใน การศึกษา
จึงไม่มีโอกาสในการทางาน ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น หรือ “ชายเป็นช้างเท้าหน้า หญิงเป็นช้าง เท้าหลัง”
เป็นบทบาทที่สังคมคาดหวังจากหญิงและชายคือให้ผู้หญิงว่าง่าย โอนอ่อน เชื่อง่ายไม่กล้าแสดงออก ไม่โต้แย้ง ไม่
ต้องการเป็นผู้นา ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อไปทางานหรืออยู่ในสังคมก็ถูกหลอก หรือเอารัดเอาเปรียบได้ ง่าย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาค่าแรงต่ํากว่าแรงงานชาย ปัญหาการจ้าง งานที่เลือก
จ้างแต่ผู้หญิงโสดอายุน้อย ปัญหาการไม่สามารถรวมกลุ่มรวมพลัง หรือ “ต้องมีลูกชายไว้เป็นผู้สืบสกุล ” แม้ใน
สังคมไทยจะไม่คาดหวังรุนแรงมากเท่าสังคมจีนหรืออินเดีย ซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กทารกหญิงถึงขั้น เสียชีวิต แต่
การคาดหวังเช่นนี้ในสังคมไทยก็ทาให้ผู้หญิงขาดสิทธิและโอกาสในการศึกษา ในการได้รับทรัพยากรต่างๆ เช่น
เงิน ที่ดิน ทรัพย์สิน เป็นต้น
ส านวนไทยที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความไม่ ต้ อ งการหรื อ ไม่ ค าดหวั ง ของสั ง คมจากบทบาทบุ ค ลิ ก ภาพ/หน้ า ที่
พฤติกรรมของผู้หญิงหรือผู้ชาย
“สวยแต่รูปจูบไม่หอม” รูปร่างสวยงามแต่กิริยามารยาทความประพฤติไม่ดี

๑๐๐
“ม้าดีดกระโหลก” หญิงที่มีกริ ิยากระโดกกระเดก
“ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้วางใจ”
“แตงเถาตาย” หญิงม่ายที่มีอายุ
“กระดังงาลนไฟ” หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านชายมามาก รู้วิธีทาให้ชายลุ่มหลง
“ไม้งามกระรอกเจาะ” หญิงสวยมักไม่บริสุทธิ์
“ใส่ตะกร้าล้างน้า” ทาให้หมดมลทิน มักใช้กับผู้หญิง
“สามวันจากนารีเป็นอื่น” จิตใจผู้หญิงเปลี่ยนแปลงง่าย
จากสานวนไทยเกือบทั้งหมดเห็นได้ว่าสังคมไทยเข้มงวดในเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายต่างกัน
กล่าวคือ สังคมไม่ยกย่องผู้หญิงที่มีราคี ไม่บริสุทธิ์ และมองว่าผู้หญิงมีจิตใจโลเลเปลี่ยนแปลงง่าย และหากเป็น
หญิงสูงวัย หญิงม่าย ก็จะถูกเข้มงวดหรือต่อต้านจากสังคมเป็นพิเศษ เช่น ไก่แก่แม่ปลาช่อน กระดังงาลนไฟ
ในขณะที่สังคมไม่คาดหวังสิ่งเหล่านี้จากฝ่ายชายเท่าใดนัก ไม่ต่อต้านและเข้มงวดเท่ากับที่กวดขันผู้หญิงในเรื่อง
ของพฤติกรรมทางเพศ ความคาดหวังที่แตกต่างกันนี้ส่งผลต่อการอบรม เลี้ยงดูทั ศนะต่อการมีชีวิตคู่แตกต่างกัน
ความไม่ซื่อสัตย์ของฝ่ายชายมักไม่ได้รับการลงโทษทางสังคมเมื่อเทียบกับที่ลงโทษ ผู้หญิง การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสหรือการมีเพศสั มพันธ์กับผู้ ที่มิใช่คู่ครองสาหรับฝ่ายชาย ถือเป็นสิ่งปกติ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ ทาให้มีการทะเลาะเบาะแว้ง นามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการล่วงละเมิดทาง
เพศในที่ทางาน ปัญหาโรคเอดส์ การทาแท้ง การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศจึงเป็นเรื่องสาคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้สิทธิแก่ฝ่ายหญิ งทาในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับเหมือนฝ่าย
ชาย แต่ต้องมีการปรับความ สัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายเสียใหม่ ไม่ให้ฝ่ายใดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิของอีก
ฝ่ายสังคมควรร่วมกันต่อต้านพฤติกรรมทางเพศต่างๆที่ไม่เหมาะสม เช่น “โคแก่กินหญ้าอ่อน” เป็นต้น
๑.๔ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality)
ตัวอย่างที่นิยมนามาอธิบาย ได้แก่ นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา หากเราเอาอาหารใส่โถทรงสูง ให้
นกกระสากับสุนัขจิ้งจอก ใครจะกินอาหารในภาชนะนั้นได้ แน่นอนคาตอบก็คือ นกกระสาเพราะมันมีปากยาว
สามารถจิกลงไปในโถทรงสูงนั้นได้ ขณะเดียวกันหากเราเอาอาหารใส่จานแบน สุนัขจิ้งจอกก็จะสามารถกินอาหาร
ได้สะดวก แต่นกกระสาจะกินได้ไม่เต็มที่เพราะจิก ลงไปก็กระเด็นไปหมด จะเห็นว่านกกระสากับสุนัขจิ้งจอกมี
โอกาสได้กินอาหารเหมือนกัน แต่ความแตกต่างทาง สรีระของสัตว์ทั้งสองชนิด และภาชนะใส่อาหารก็ทาให้สัตว์
ทั้งสองได้กินอาหารแตกต่างกัน

๑๐๑
นั่นคือ ความเสมอภาค ไม่ได้หมายความว่า แต่ละบุคคลควรได้รับทรัพยากร หรือการปฏิบัติที่เหมือนกัน
ทุกประการ แต่หมายถึง การคานึงถึงความแตกต่างในปัญหา ความต้องการโอกาส และศักยภาพของแต่ละบุคคล
นั่นเอง

คนทั้งสามมีความสูงไม่เท่ากัน การให้ กล่องต่อขาคนทั้งสาม อย่างเท่าๆ กันคนที่เตี้ยที่สุด ก็ยังมองไม่เห็น
เท่ากับคนอื่น วิธีการที่ให้เกิดความเสมอภาคก็คือ การแบ่งกล่องให้สอดคล้องกับข้อจากัดและความต้องการของ
แต่ละคน เช่นเดียวกับเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย หญิงและชายมีความต่างกันทั้งทางร่างกายและทางสั งคม
ซึ่งหญิงมักด้อยโอกาสกว่าชาย เด็กมักด้อยโอกาสกว่าผู้ใหญ่ จึงควรมีมาตรการพิเศษชัว่ คราว เพื่อให้ผู้หญิงหรือ
เด็กสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียม
ความหมายของความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย คือ ความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ และโอกาสทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งของเด็กผู้ใหญ่ ชาย หญิง ซึ่งความแตกต่างทางเพศต้องไม่เป็นเงื่อนไข ในการกาหนด
สิทธิและโอกาสทั้งหญิงชาย
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศเป็นปัญหาของทุกคนในสังคมมีหน้าที่ร่วมกันแก้ไข เราทุกคนในสังคม
ทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายจาเป็นต้องต้องเรียนรู้และปรับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายให้เสมอภาค และไม่เกิดการ
ครอบงา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหญิงฝ่ายเดียว
แต่เป็นหน้าที่ ของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะชายควรเข้ามามีส่วนร่วม ก่อประโยชน์ให้กับทุกคนในสังคม ไม่ใช่
เอาอานาจจากฝ่าย หนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่ส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างให้เท่าเทียม สมประโยชน์ทั้งคู่
เราสับสนว่า ความเสมอภาคหมายความว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องมีบทบาททาหน้าที่เหมือนกันทุกประการ
เช่น
• หากผู้ชายไปรบในสงครามได้ ผู้หญิงต้องไปได้เหมือนผู้ชาย
• หากผู้ชายต้องไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืน ผู้หญิงก็ต้องไป
• หากผู้ชายเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อยได้ ผู้หญิงก็ขี้เมา มีกิ๊กได้
แท้จริงไม่ใช่ ผู้หญิงและผู้ชายไม่จาเป็นต้องมีพฤติกรรม บทบาทเหมือนๆ กัน เพราะผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีความ
ต้องการส่วนบุคคลและบทบาทที่สังคมมอบให้แตกต่ างกัน ทั้งในครอบครัวที่ทางานในชุมชนและองค์กรต่างๆ
ดังนั้น

๑๐๒
• ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจไม่ต้องการไปรบในสงคราม
• ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจไม่ต้องการไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืนเหมือนๆ กัน
• พฤติกรรมเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้ นทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่
จาเป็นต้องมีพฤติกรรมดังกล่าว
เราสับสนว่า
• การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นปัญหาเฉพาะผู้หญิง
• การส่งเสริมความเสมอภาคทาให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
• การส่งเสริมความเสมอภาคจะทาให้ผู้หญิงออกมาต่อสู้ให้เกิดการลดบทบาทและอานาจของผู้ชาย
แท้จริงไม่ใช่ แต่การส่งเสริมความเสมอภาคจะทาให้
• เกิดการส่งเสริมพลังศักยภาพที่แตกต่างของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
• ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่
• การสอดแทรกประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในทุกขั้นตอนของเนื้องาน
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศควรกระทาเฉพาะในงานสวัสดิการทาง
สังคม เช่น สุขภาพ การศึกษา และทางสังคมสงเคราะห์เท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการใดๆ ในเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค และบางครั้งก็เข้าใจกันผิดๆ ว่า การจัดหาทรัพยากรและสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับผู้หญิงที่จะนามาซึ่ง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในทางปฏิบัติแล้ว ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เพราะความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศนั้นฝังรากลึกอยู่ในทุกมิติของความสัมพันธ์ในสังคมทุกสังคม การเสริมสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างเพศต้องจัดทาอย่างเป็นระบบและในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ไข การ
ปฏิบัติตามงานต่างๆ การติดตามและประเมินผล
เราสับสนว่า ความเสมอภาคหมายความว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะต้องมีบทบาททาหน้าที่เหมือนกันทุกประการ
เช่น
•หากผู้ชายไปรบในสงครามได้ ผู้หญิงต้องไปได้เหมือนผู้ชาย
•หากผู้ชายต้องไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืน ผู้หญิงก็ต้องไป
•หากผู้ชายเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อยได้ ผู้หญิงก็ขี้เมา มีกิ๊กได้
แท้จริงไม่ใช่ ผู้หญิงและผู้ชายไม่จาเป็นต้องมีพฤติกรรม บทบาทเหมือนๆ กัน เพราะผู้หญิงและผู้ชาย ต่างก็มีความ
ต้องการส่วนบุคคลและบทบาทที่สังคมมอบให้แตกต่างกัน ทั้งในครอบครัวที่ทางานในชุมชนและ องค์กรต่างๆ
ดังนั้น
•ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจไม่ต้องการไปรบในสงคราม
•ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอาจไม่ต้องการไปทางานในพื้นที่เสี่ยงเวลากลางคืนเหมือนๆ กัน
•พฤติกรรมเที่ยวเตร่ ขี้เมา มีเมียน้อยเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่จาเป็นต้องมี
พฤติกรรมดังกล่าว
เราสับสนว่า
•การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเป็นปัญหาเฉพาะผู้หญิง
•การส่งเสริมความเสมอภาคทาให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน

๑๐๓
•การส่งเสริมความเสมอภาคจะทาให้ผู้หญิงออกมาต่อสู้ให้เกิดการลดบทบาทและอานาจของผู้ชาย
แท้จริงไม่ใช่ แต่การส่งเสริมความเสมอภาคจะทาให้
•เกิดการส่งเสริมพลังศักยภาพที่แตกต่างของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
•ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเต็มที่
•การสอดแทรกประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในทุกขั้นตอนของเนื้องาน
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ว่าการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศควรกระทาเฉพาะในงาน สวัสดิการทาง
สังคม เช่น สุขภาพ การศึกษา และทางสังคมสงเคราะห์เท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการใดๆ ใน เศร ษฐกิจ
ระดับมหภาค และบางครั้งก็เข้าใจกันผิดๆ ว่า การจัดหาทรัพยากรและสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับผู้หญิงที่จะ นามาซึ่ง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในทางปฏิบัติแล้ว ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ เพราะความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศนั้นฝังรากลึกอยู่ ในทุกมิติของความสัมพันธ์ในสังคมทุกสังคม การเสริมสร้าง ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศต้องจัดทาอย่างเป็นระบบและในทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบแนวทาง แก้ไข การ
ปฏิบัติตามงานต่างๆ การติดตามและประเมินผล

๑๐๔
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๑
๑. บอกวัตถุประสงค์ในกิจกรรมนี้ และเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน
๒. แจกแบบทดสอบระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งความเสมอภาคระหว่ า งหญิ ง ชายในครอบครั ว โดยให้
ผู้อบรมทาแบบทดสอบจนเสร็จแล้วให้เก็บไว้เฉลยหลังอบรมเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ ๒
วิทยากรถามผู้เข้าอบรมว่าเคยได้ยินคาว่า “เพศ” และ “บทบาทความสัมพันธ์ หญิงชาย” หรือไม่ และ
แตกต่างกันอย่างไร วิทยากรแนะนาว่า เราจะมาทาความเข้าใจร่วมกัน เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ท จานวน ๒ บอร์ท
และคนช่วยเขียน จากนั้นถามผู้เข้าอบรมว่าคิดถึง หรือนึกถึง “ผู้หญิง” เราจะนึกถึงอะไรบ้าง โดยแนะว่า เช่น
อวัยวะ นิสัย บุคลิกภาพ อาชีพ หรืออะไรก็ได้ ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิง จากนั้นให้แต่ละคนได้พูดทีละคน วิทยากร
พูดคาตอบของผู้เข้ารับการอบรมซ้าเพื่อให้ผู้เขียนได้ยิน จากนั้นเขียนสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมพูดบนกระดาษฟลิ ป
ชาร์ท โดยสุ่มถามไปเรื่อย ๆ และพยายามให้ได้คาตอบที่เป็น “เพศ”
วิทยากรควรแยกเขียนระหว่างสิ่งที่เป็น “Sex” กับ “Gender” คนละข้างของกระดาษฟลิปชาร์
ทตามตัวอย่าง (บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย และเพศ เขียนตอนสรุป)
หญิง
(Gender ความเป็นหญิงเป็นชาย)
สวย
ทางานหนัก
ขี้บ่น
เป็นแม่
จู้จี้จุกจิก
เป็นลูก
อ่อนโยน
ใจดี
เจ้าอารมณ์
รักสวยรักงาม
ผมยาว
ขยัน

แก่ง่าย
เข้มแข็ง
อดทน
ขี้อิจฉา
ขี้งอน
ฯลฯ

(Sex เพศ)
ท้องได้ (ตั้งครรภ์)
มีนม/น้านม
มีอวัยวะเพศหญิง
มีมดลูก
มีช่องคลอด
มีรังไข่

เมื่อถาม “ผู้หญิง” เสร็จแล้ว จึงถามผู้เข้าอบรมนึกต่อไปว่าถ้าคิดถึง “ผู้ชาย” เราจะนึกถึงอะไร
ชาย
(Gender ความเป็นหญิงเป็นชาย)
เข้มแข็ง
ช่วยเลี้ยงลูก
อดทน
กางเกง
ผู้นา
ผมสั้น
เจ้าชู้
มีลูกกระเดือก
ขี้เกียจ
ขยัน
สกปรก
ตื่นสาย
หนักแน่น
ฟุตบอล
เป็นผู้นา
มีหนวด
หล่อ
ฯลฯ

(Sex เพศ)
อวัยวะเพศชาย
อสุจิ
อัณฑะ

๑๐๕
วิทยากร อ่านคาตอบบนฟลิปชาร์ท เริ่มจาก หญิง หรือ ชาย ก่อนก็ได้ โดยถามช่องซ้าย (Gender ความเป็นหญิง
เป็นชาย) ก่อนว่าสิ่งนี้อีกฝ่ายมีได้ เป็นได้ไหม หรือเปลี่ยนแปลงได้ไหม เช่น สวย ผู้หญิงสวย แล้วผู้ชายสวยมีไหม
และถามช่องขวา (Sex เพศ) ว่าสิ่งนี้อีกฝ่าย มีได้ เป็นได้ไหม หรือเปลี่ยนแปลงได้ไหม เช่น อวัยวะเพศหญิง มดลูก
อัณฑะ อสุจิ ซึ่งจะได้คาตอบว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้จากนั้นให้ใช้ปากกาสีแดงวงกลม
เมื่อถามหมดทั้ง ๒ ฟลิปชาร์ท ให้ยาถึงคาที่วงกลมสีแดง (Sex เพศ) ว่าคุณลักษณะดังกล่าวเป็นภาวะ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่หรือไม่ เป็นเรื่องของสรีระร่างกายหรือไม่ เป็นหน้าที่ที่ผู้หญิงผู้ชายแลกกันไม่ได้ใช่
หรือไม่ หากผู้เข้ารับการอบรมยอมรับ ให้เขียนคาว่า Sex เพศ ตามตัวอย่าง และวิทยากรถามว่าคุณลักษณะ
ด้านขวาดังกล่าวเป็นได้ทั้งหญิงหรือชายหรือไม่ แตกต่างกันไปตามวั ฒนธรรม เปลี่ยนแปลงได้ เป็นคุณลักษณะที่
สังคมกาหนดขึ้น ถ้าผู้เข้ารับการอบรมยอมรับก็เขียนคาว่า Gender ความเป็นหญิงเป็นชาย
จากนั้นช่วยกันสรุปว่า เพศหญิง เพศชาย คืออะไร ต่างกับ ความเป็นหญิงเป็นชายอย่างไร อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการเขียนบนกระดาน หรือฉายสไลด์ เพศและความเป็นหญิงเป็นชาย เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมของส่วนนี้

๑๐๖
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เรื่องความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายในครอบครัว
โปรดใส่เครื่องหมาย “✓” ลงในช่องขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
เพศ (SEX) หมายถึง ความแตกต่างทางสรีระ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติกาหนดให้แต่กาเนิด ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender-เจนเดอร์) หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
หญิงชายที่เกิดจากความคาดหวังของสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender-เจนเดอร์) เป็นสิ่งที่เหมือนกันหมดในทุกเชื้อ
ชาติ ชนชั้น และทุกสังคม
ความแตกต่างทางเพศ ต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกาหนดสิทธิและ
โอกาส ทั้งของหญิงและชาย
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Equality) คือ การปฏิบัติที่เหมือนกันและ
เท่ากัน ทั้งต่อหญิงและชาย
พ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกตามค่านิยมและความคาดหวังของสังคม
โฆษณา ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ มีส่วนสาคัญในการถ่ายทอดแนวทางการเลี้ยงดู
ลูกของคนในสังคมไทย
ลูกสาวต้องระมัดระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าลูกชาย เพราะลูกชายตั้งท้องไม่ได้
เด็กผู้หญิงไม่ควรเล่นหุ่นยนต์และปืน เพราะจะทาให้เป็นเด็กก้าวร้าว
ทั้งลูกชายและลูกสาวควรมีความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ โอกาสทางการศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคม
ผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ผู้ชายมีหน้าที่หาเงินเลี้ยงครอบครัว
สามีช่วยภรรยาทางานบ้าน เพราะกลัวภรรยา
ทั้งลูกชายและลูกสาวต้องช่วยกันทางานบ้าน
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่จาเป็นต้องมีเวลาส่วนตัว เพราะควรอุทิศเวลาทั้งหมดในการดูแล
สามีและลูก
การแบ่งงานระหว่างหญิงชายในครอบครัวอย่างเสมอภาค จะช่วยให้ทั้งหญิงและชาย
มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้างความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัว
ภรรยาที่ดีควรสนองตอบความต้องการมีเพศสัมพันธ์ของสามี
สามีไม่ควรให้ภรรยาออกไปทางานนอกบ้าน เพื่อจะได้มีเวลาดูแล
ครอบครัว

ใช่

ไม่ใช่

๑๐๗
๑๘ ครอบครัวที่มีความสุขย่อมเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครอบครัวที่เสมอ
ภาคเท่าเทียม ช่วยเหลือ เกื้อกูล และปราศจากความรุนแรง
๑๙ ถ้าถูกกระทาความรุนแรงโดยคนในครอบครัว ต้องอดทน ควรยึดคติ “ไฟในอย่านาออก
ไฟนอกอย่านาเข้า”
๒๐ ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงภายในครอบครัว
เฉลยคาตอบ
ข้อที่ ๑ ใช่
ข้อที่ ๒ ใช่
ข้อที่ ๓ ไม่ใช่
ข้อที่ ๔ ใช่
ข้อที่ ๕ ไม่ใช่

ข้อที่ ๖ ไม่ใช่
ข้อที่ ๗ ใช่
ข้อที่ ๘ ไม่ใช่
ข้อที่ ๙ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๐ ใช่

ข้อที่ ๑๑ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๒ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๓ ใช่
ข้อที่ ๑๔ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๕ ใช่

ข้อที่ ๑๖ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๗ ไม่ใช่
ข้อที่ ๑๘ ใช่
ข้อที่ ๑๙ ไม่ใช่
ข้อที่ ๒๐ ไม่ใช่

ผลคะแนนในแต่ละระดับของความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว
น้อยกว่า ๑๐ คะแนน
คุณยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายค่ะ...อาจจะเป็นเพราะคุณยังยึดติดกับ
ความเชื่อและทัศนคติดั้งเดิมอยู่ ...ลองเปิดใจและยอมรับความ มคิดและความเชื่อใหม่ๆ ดูนะคะ ความสุขและ
สัมพันธภาพในครอบครัวอาจจะมากขึ้นค่ะ
๑๐ - ๑๔ คะแนน
คุณมีความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย อยู่ในระดับพอใช้ ยังมีบางเรื่องที่คุณอาจคิดไม่ถึงหรือไม่
คิดว่าเป็นความเหลื่อมล้าระหว่างเพศชายหญิง...หรือคุณอาจไม่เคยประสบปัญหาจากความไม่เสมอภาคด้วย
ตนเอง...ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของคุณเลยค่ะ..เพราะยังมีผู้หญิงอีกจานวนนับไม่ถ้วนบนโลกใบนี้ ที่กาลังทุกข์ทนจาก
ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ...
๑๕ - ๑๗ คะแนน
คุณมีความเข้าใจเรื่องความเสมอภาคหญิงชายอยู่ในระดับดี ค่ ะ... นั่นแสดงว่าคุณมีความเข้าใจในเรื่อง
ความเสมอภาคและความแตกต่างระหว่างเพศเป็นอย่างดี... ถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมมีความเข้าใจในระดับ นี้
ครอบครัวและสังคมเราจะน่าอยู่กว่านี้เยอะเลย...จริงไหมคะ
๑๘ – ๒๐ คะแนน คุณมีความรู้ขั้นเทพ...ในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวค่ะ
โอ้โ ห...ความเข้าใจเรื่ องความเสมอภาคหญิ งชายของคุณ อยู่ ในระดั บดีม ากเลยที เดียว..เพราะคุ ณ มี
ความเข้าใจในเรื่ อ งนี้ เ ป็ น อย่ า งดี. ..แต่ เมื่ อเข้า ใจแล้ ว อย่ าลื ม นาไปปฏิบั ติจริ งในครอบครัว ของคุ ณด้ว ยนะคะ
และหากจะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับผู้อื่นต่อ ๆ ไปด้วย ก็จะทาให้ครอบครัวและสังคมมีความสุขด้วยค่ะ

๑๐๘
องค์ความรู้เรื่อง สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว
วัตถุประสงค์
เวลา
วิธีการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจความหมายสามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน
1 ชั่วโมง
การบรรยาย

เนื้อหาประกอบการบรรยาย
ความเสมอภาค คือ ความสุข
เสมอภาค ไม่ใช่ เท่ากัน เสมอภาค ไม่ใช่ การเรียกร้องสิทธิ เสมอภาค ไม่ใช่ การยุยงให้ครอบครั ว
แตกแยก แต่...ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คือ เส้นทางสู่ความสุขของครอบครัว
ความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องไกลตัว...แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนทีเ่ ป็น..พ่อ...แม่...
ลูกชาย...ลูกสาว...สามี...ภรรยา...หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ...เป็นเรื่องของ “คนทุกคน” นั่นเอง
เพราะความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คือ การที่หญิงและชายในครอบครัวต่างเรียนรู้ที่จะยอมรับและ
เข้าใจความแตกต่างของกันและกัน ห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นและไว้วางใจกันและกัน โดยลบอคติ
ต่าง ๆ ออกเสีย
เพียงเราก้าวข้ามความคิด/ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหญิงและชาย รวมทั้งความเป็นหญิง
ความเป็นชายได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาค
ตัวอย่างเช่น ...
เราเชื่อว่า “การทางานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิง”
ครอบครัวของหนึ่งและสอง ต่างก็ทางานประจารับราชการทั้งคู่ แต่ทุกเย็นหลังเลิกงาน สองจะต้อง
กลับมาทากับข้าว กวาดบ้าน ถูบ้าน ในขณะที่หนึ่งไม่ได้ช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของเมีย สอง
เหนื่อยจากงานราชการแล้ ว ยังต้องกลับมาทางานบ้านอีก สองจึงมักหงุดหงิดเสมอๆ และระบายออกมาเป็นการ
บ่น ในที่สุดสองก็กลายเป็นคนขี้บ่น หนึ่งไม่ชอบฟังสองบ่น และไม่เข้าใจว่าสองบ่นเพราะเหนื่อยจากการที่ต้องทา
ทั้งงานราชการและงานบ้าน ส่วนตัวสองเองก็ไม่รู้ตัวว่าที่ตัวเองขี้บ่นก็เพราะตนเองเหนื่ อยที่ต้องทางานบ้านนั่นเอง
ครอบครัวของหนึ่งและสองจึงมีเริ่มมีเสียงทะเลาะเบาะแว้ง และด่าทอกัน เพราะหนึ่งเริ่มทนกับเสียงบ่นของสอง
ไม่ไหวจึ งต่อว่า สองในขณะเดี ยวกัน สองเองก็เหนื่ อ ยจนอดทนไม่ ไหวที่ ถู กหนึ่ งต่ อว่ า จึงเถียงกลั บ
ครอบครัวที่เคยสงบสุข กลายเป็นครอบครัวที่แตกร้าว...
ไม่เพียงแค่นั้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้ นาไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย หนึ่งเริ่มเบื่อหน่ายสอง ไม่
อยากอยู่บ้าน เริ่มไปคบหาผู้หญิงคนอื่น สองเริ่มเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์เกรี้ยวกราดในที่ทางาน เนื่องจากปัญหาใน
ครอบครัวทาให้เพื่อนร่วมงานปฏิเสธที่จะคบหาด้วย ชีวิตของหนึ่งและสองที่เคยสงบสุข ก็กลายเป็นชีวิตที่ยุ่งเหยิง
ปราศจากความสุข...
ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อ “การทางานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนในบ้าน”
ครอบครัวของหนึ่งและสองจะช่วยกันทางานบ้าน เพราะหนึ่งเข้าใจดีว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรช่วยกัน
แบ่งเบาภาระงานของกันและกัน เพื่อที่ใครคนหนึ่งจะไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปจนไม่มีความสุข ส่วนสองก็ไม่กลัว

๑๐๙
หรือเกรงใจที่จะออกปากขอร้องให้หนึ่งช่วยงาน เพราะเข้าใจดีว่าผู้ชายก็สามารถช่วยงานบ้านได้ ครอบครัวของ
หนึ่งและสองก็จะมีความสุข ไร้เสียงบ่น และทะเลาะเบาะแว้ง
เมื่อก้าวข้ามความคิด/ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหญิงและชาย รวมทั้งความเป็นหญิงความเป็น
ชายได้ เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาค
สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว

5. ดูสื่อ

1. รู้สิทธิและกฎหมาย

ให้สร้างสรรค์

1

5
สามสัมพันธ์
“ให้เกียรติและห่วงใย

4

2. รู้เพศศึกษา

ใส่ใจในหน้าที่ สื่อสารอย่างสุนทรี

4. มีหลักประกัน
3. เข้าร่วมเครือข่าย
ของครอบครัว

2

ของหญิงและชาย

ครอบครัวมีสมดุล”
3

5 ภูมิคุ้มกัน

เราจะสร้างความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว...ได้อย่างไร ?
ความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัวสร้างได้ง่ายๆ เพียงมี ๓ สัมพันธ์ และ ๕ ภูมิคุ้มกัน !!!!
๓ สัมพันธ์ ที่จะเชื่อมโยงให้คนในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน บนพื้นฐานความเสมอภาคหญิงชาย
๕ ภูมิคุ้มกัน ที่จะป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวมีปัญหา หรือเกิดความขัดแย้ง อันเป็นผลกระทบมาจาก
การ ไม่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
๓ สัมพันธ์ คืออะไร ???
“ให้เกียรติและห่วงใย ใส่ใจในหน้าที่ สื่อสารอย่างสุนทรีครอบครัวมีสมดุล”

๑๑๐
๑. ให้เกียรติและห่วงใย ทาได้อย่างไร???
๑. ยอมรับซึ่งกันและกัน เช่น
- การพูดคุยและรับฟังกันและกัน
- การยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน
๒. เคารพในการตัดสินใจของกันและกัน
- แบ่งปันความคิดเพื่อสร้างการยอมรับ
- เรียนรู้ที่จะเคารพการตัดสินใจของผู้อื่น
- การเคารพความเป็นส่วนตัว
๓. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
- เชื่อมั่นและไว้วางใจในกันและกัน
- การไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้ฟัง
๔. ห่วงใยคือรั้วกันภัยของครอบครัว
- เพราะความห่วงใยจะช่วยป้องกันปัญหาของครอบครัว
- แต่ต้องห่วงใยโดยไม่ทาให้เกิดความคับข้องใจ
๕. ร่วมแบ่งปันความทุกข์ และร่วมยินดีในความสุข
- ไม่ละเลยความทุกข์ของคนในครอบครัว
- ร่วมแสดงความยินดีแก่คนในครอบครัวเมื่อประสบความสาเร็จ
- การเอาใจใส่และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในชีวิตประจาวัน
- การดูแลเอาใจใส่เมื่อเจ็บป่วย / เมื่อมีปัญหา
- ครอบครัวให้กาลังใจและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
๒. ใส่ใจหน้าที่ ทาได้อย่างไร ???
๑. สมาชิกในครอบครัวรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของสามี ต่อ
ภรรยา / ภรรยาต่อสามี / พ่อแม่ต่อลูก / ลูกต่อพ่อแม่ / พี่น้อง / เครือญาติ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวที่สาคัญ (ตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง) มีดังนี้
- การทาบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายในครอบครัว
- การดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครอบครัวทุกรุ่นวัย
- การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม
- การดูแลความปลอดภัยสมาชิกในครอบครัวอย่างถ้วนหน้า
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในครอบครัว
- การใช้คุณธรรมสาคัญในการดาเนินชีวิต
๒. ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว เช่น
- การแบ่งงานกันทาในครอบครัว
- การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตามสถานการณ์

๑๑๑
- การตัดสินใจในครอบครัว
- การรับผิดรับชอบร่วมกัน
๓. สื่อสารดี
สื่อสารดี มีประโยชน์อย่างไร
๑) การสนทนาอย่างสุนทรีระหว่างสมาชิกเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
๒) การสื่อสารที่ดีเป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการทากิจกรรมและมีการเรียนรู้ของ
สมาชิกในครอบครัว
๓) การสื่อสารเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว
สื่อสารดี ทาได้อย่างไร
๑) การพูดอย่างสร้างสรรค์และการรับฟังอย่างตั้งใจ
๑.๑) การพูดอย่างสร้างสรรค์
- คิดบวก
- คิดก่อนพูด
- พูดทางบวก และให้ถูกกาลเทศะ
๑.๒) การรับฟังอย่างตั้งใจ
- เปิดใจรับฟัง
- ตั้งใจคิดตาม
- ถามบางโอกาส
- พลาดไปจะเสียดาย
๒) การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
๒.๑) การใช้พื้นที่ร่วมกันของคนในครอบครัว
- พื้นที่ในบ้าน เช่น การแบ่งงานในบ้าน
- พื้นที่นอกบ้าน เช่น การไปสวนสาธารณะด้วยกัน การไปศาสนสถานด้วยกัน
๒.๒) การจัดสรรเวลาเพื่อตนเองและครอบครัวอย่างสมดุลในครอบครัว
- การจัดสรรเวลาเพื่อตนเอง
- การพัฒนาตนเองทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา
- การจัดสรรเวลาเพื่อครอบครัว
๒.๓) การทากิจกรรมและมีการเรียนรู้ของสมาชิกในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ เช่น การไปพิพิธภัณฑ์
ร่วมกัน การเข้าร่วมเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายในชุมชน การร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา การช่วยกัน
ทางานบ้าน
๓) การแสดงความรักระหว่างสมาชิกในครอบครัว
๓.๑) การใช้ภาษากาย เช่น ท่าทาง สายตา สัมผัส
๓.๒) การใช้ภาษาพูด เช่น คาพูดที่แสดงถึงความรักความห่วงใยต่อกัน
๓.๓) ภาษาใจ เช่น ความคิด (คิดดี คิดบวก) ความรู้สึก (รู้สึกปรารถนาดี)

๑๑๒
๕ ภูมิคุ้มกัน คืออะไร ???
๑. รู้สิทธิและกฎหมายของหญิงชายที่เท่าเทียม
ประโยชน์
๑) สมาชิกในครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่สาคัญต่อการดารงความสมดุลของครอบครั
๒) สมาชิกในครอบครัวตระหนักว่า หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน
๓) สมาชิกในครอบครัวรู้สิทธิของหญิงและชาย โดยเฉพาะสิทธิในฐานะสมาชิกของครอบครัว
๔) สมาชิกในครอบครัวเคารพในสิทธิและของสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวทั้งหญิงและชาย
ตัวอย่างสิทธิและกฎหมายของหญิงชาย
๑) กฎหมายสร้างสมดุล เช่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐
- กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ได้รับการแก้ไข
- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
- พ.ร.บ. เด็ก
- กฎหมายครอบครัว
๒) สิทธิพึ่งรู้
๒.๑ สิทธิการมีส่วนร่วมในครอบครัว
- ร่วมคิด
- ร่วมตัดสินใจ
- ร่วมทา
๒.๒ สิทธิการเจริญพันธุ์
- สิทธิในการตัดสินใจเป็นแม่โดยอิสระ
- สิทธิในการคุมกาเนิดและการยุติการตั้งครรภ์
- สิทธิการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและไม่ถูกบังคับ
- สิทธิในการรับบริการทางการเจริญพันธุ์จากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒.๓ เคารพสิทธิสร้างสุข
- ความสาคัญของการมีสิทธิของตนเอง
- การยอมรับสิทธิของผู้อื่น
- การเคารพสิทธิสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว
๒. รู้เพศศึกษาของหญิงและชาย
ประโยชน์
๑) สมาชิกในครอบครัวมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงและชาย
๒) สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันและป้องกันตนเองในเรื่องเพศได้
ตัวอย่างเพศศึกษาของหญิงและชาย

๑๑๓
๑) ความแตกต่างของสรีระร่างกายระหว่างหญิงกับชาย
- สรีระหญิง
- สรีระชาย
- ผลจากความแตกต่างของสรีระ
๒) อนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่
- การวางแผนครอบครัว
- การอนามัยแม่และเด็ก
- โรคเอดส์
- มะเร็งระบบสืบพันธุ์
- โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
- การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
- ภาวการณ์มีบุตรยาก
- เพศศึกษา
- อนามัยวัยรุ่น
- ภาวะหลังเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ
๓) การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาระหว่างสมาชิกในครอบครัว
- พ่อแม่จะตอบอย่างไร? (การสอนให้หญิงและชายรู้จักรักนวลสงวนตัว)
๓. เข้าร่วมเครือข่าย
ประโยชน์
สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่ว มเครือข่าย ซึ่งจะมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน
ตัวอย่างการเข้าร่วมเครือข่าย
๑) การเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเอง
๒) เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
๓) เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๔) การดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
๕) ตัวอย่างเครือข่ายและกิจกรรมสาหรับครอบครัว เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับจังหวัด / อาเภอ / ตาบล กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด / โบสถ์ / มัสยิด กิจกรรมค่ายครอบครัว
กิจกรรมพลังครอบครัวร่วมทาความดี ฯลฯ
๖) การขยายเครือข่ายและแนวทางการแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายนอกชุมชน

๑๑๔
๔. มีหลักประกันของครอบครัว
ประโยชน์
๑) สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญของการมีหลักประกันของครอบครัว
๒) สมาชิกในครอบครัวตระหนักว่าทั้งหญิงและชายมีสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันของครอบครัว
ตัวอย่างการสร้างหลักประกันของครอบครัว
๑) กิจกรรมภายในครอบครัว
- การอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวไม่ให้ฟุ่มเฟือย เช่น การออม การจัดทาบัญชีครัวเรือน การ
สอนให้รู้จักใช้จ่ายในเรื่องที่จาเป็น
- การปลูกฝัง ขัดเกลา เลี้ยงดู และฝึกให้เด็กรู้จักการประหยัดตั้งแต่เด็ก
- การสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- การสอนให้รู้เท่าทันในสิ่งยั่วยุจากสื่อต่างๆ
- ระบบเครือญาติที่มีการเกื้อหนุนกัน เช่น ให้คาปรึกษาในปัญหาต่างๆ
- การสอนให้มีทักษะในการดูแลและป้องกันตนเอง เพื่อความอยู่รอดในสังคม
๒) กิจกรรมภายนอกครอบครัว
- การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันครอบครัว เช่น การจัดทาสหกรณ์
ชุมชน เพื่อการออมทรัพย์ การฌาปนกิจสงเคราะห์
- การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันภายในชุมชน เช่น การช่วยเหลือในงานพิธีการต่างๆ
- การสอนให้รู้จักมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
๕. ดูสื่อให้สร้างสรรค์
ประโยชน์
๑) สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
๒) สมาชิกในครอบครัวรู้เท่าทันกระบวนการผลิตซ้าและตอกย้าของสื่อ
๓) สมาชิกในครอบครัวบริโภคและใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างสร้างสรรค์
แนวทางการดูสื่อให้สร้างสรรค์
๑. สามารถแยกแยะลักษณะของสื่อที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ได้
๒. ตัวอย่างสื่อไม่สร้างสรรค์ เช่น สื่อที่ใช้เรือนร่างของผู้หญิงเป็นเครื่องจูงใจ สื่อที่นาเสนอความรุนแรงทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ
๓. การควบคุมเยาวชนในการบริโภคสื่อ
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
วิทยากรนาเสนอความรู้เรื่องสามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน โดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย ส า ม สั ม พั น ธ์
ห้าภูมิคุ้มกัน

๑๑๕

การจัดทาข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)

๑๑๖

องค์ความรู้เรื่องการจัดทาข้อมูลชุมชน “แผนที่เดินดิน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้เรื่องการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องการทาแผนที่เดินดิน
๓. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถท าแผนที่ เ ดิ น ดิ น ในชุ ม ชนได้ และน าไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น
เฝ้าระวัง และเตือนภัยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
รูปแบบกิจกรรม
- การบรรยาย
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการหรือการทดลอง
- ใบงานกิจกรรม
ระยะเวลา
๒ ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์
๑. เอกสารประกอบการบรรยาย / Power Point
๒. ใบงานกิจกรรม
๓. ปากกาเคมีสีต่างๆ/สีเทียน/สีชอร์ค
๔. กระดาษฟลิปชาร์ท
เนื้อหาประกอบการบรรยาย
๑. นิยามความหมาย และความสาคัญการจัดทาข้อมูลชุมชน
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน การจัดทาแผนที่เดินดิน
๓. เครื่องมือสาหรับการจัดทาข้อมูลชุมชน
๔. การจัดทาแผนที่เดินดิน
๕. การสารวจระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
๖. การเชื่อมโยงข้อมูลในชุมชนกับแผนที่เดินดิน
๑. นิยามความหมาย และความสาคัญการจัดทาข้อมูลชุมชน
• นิยามความหมาย
ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เป็น
ต้น โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล ข้อมูลอาจจะได้มาจาก
การสังเกต การรวบรวม การวัด ฯลฯ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น
หาค่าเฉลี่ย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่นาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คาตอบปัญหา

๑๑๗
ต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มuความหมาย
สารสนเทศไม่ใช่จากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ข้อมูลชุมชนมีความสาคัญอย่างมากในการนาไปใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน การจะพัฒนาชุมชน
นั้นต้องเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน สภาพของท้องถิ่น ปัญหาสังคม การจะได้มาซึ่งข้อมูลชุมชน
ต้องดาเนินการศึกษาชุมชน
การศึกษาข้อมูลชุมชน คือ กระบวนการในการเข้า ไปศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจเรื่องราวของชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต และสถานการณ์ปัจจุบันของสภาพแวดล้อมในชุมชน การทา
ความรู้ จั กชุมชน ก่อนที่จ ะลงมือทางานถือ ซึ่ง เป็นหั ว ใจส าคัญและมีผ ลต่อความสาเร็จของการพัฒ นาชุมชน
ตัวอย่างของประเด็นที่ต้องการศึกษา เช่น ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางสังคม การเมือง การปกครอง ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน มี ๒ วิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม
• ความสาคัญของการจัดทาข้อมูลชุมชน
การศึกษาและจัดทาข้อมูลชุมชนมีความสาคัญมาก และเป็นสิ่งแรกที่ต้องทาเสมอ เพราะเป็นวิธีที่จะทาให้
เราเห็นภาพรวมของชุมชน ข้อมูลทางสังคม นาไปใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชนนั้นมีหลายประเภท สามารถแบ่งตาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) ข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลจากเอกสาร) หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลที่มี
ผู้อื่นรวบรวมไว้ และนามาใช้อ้างอิงต่ออีกทอดนึง เช่น ข้อมูลสามะโนประชากร ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัว ข้อมูลการลงทะเบียนคนจน เป็นต้น
๒) การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม หมายถึง รายละเอียด ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากพื้นที่ที่ศึกษา
โดยตรง มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยการบันทึกเหตุการณ์ การสารวจ การทดลองเป็นต้น
๓. เครื่องมือสาหรับการจัดทาข้อมูลชุมชน
การศึกษาข้อมูลชุมชน จาเป็นต้องมีเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะทาให้เห็น
ภาพและเข้าใจถึงชุมชนในสภาวะและลักษณะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เครื่องมือและวิธีการที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องมือแต่ละ
ประเภทมีรายละเอียดดังนี้
๑) แบบสอบถาม
- แบบสอบถามเป็นชุดของคาถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลในด้านต่าง ๆ
โดยตรง เช่น ความรูสึก ความคิดเห็น เจตคติ ข้อเท็จจริง ฯลฯ แบบสอบถามต่างจากแบบสัมภาษณ์ตรงที่ผู้ ให้
ข้อมูลจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม แต่ถ้ าเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งทั้ง ๒ วิธีนี้
จะส่งผลต่อข้อมูลที่ได้แตกต่างกันไป โดยแบบสอบถามจาแนกได้ ๓ ประเภท คือ

๑๑๘
(๑) แบบสอบถามปลายปิด : เป็นแบบสอบถามที่กาหนดคาตอบหลายๆคาตอบไว้ในข้อความหรือ
รายการของคาถามแต่ละข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาตัดสินใจเลือกคาตอบหนึ่งที่กาหนดไว้หรือเลือกได้
มากกว่าหนึ่งคาตอบก็ได้
(๒) แบบสอบถามปลายเปิด : เป็นแบบสอบถามที่กาหนดให้เฉพาะข้อความหรือรายการของคาถาม
ในแต่ละข้อเท่านั้น ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีโอกาสตัดสินใจตอบคาถามแต่ละข้อเหล่านั้นได้อย่างอิสระตาม
ความพอใจของตนเอง
(๓) แบบสอบถามผสมระหว่างปลายปิดกับปลายเปิด : เป็นแบบสอบถามที่กาหนดคาตอบหลายๆ
คาตอบไว้ในข้อความหรือรายการของคาถามแต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาตัดสินใจเลือกคาตอบใด
คาตอบหนี่งที่กาหนดให้ได้เพีย งคาตอบเดียวเท่านั้น หรือสามารถพิจารณาตัดสินใจตอบคาถามของแต่ล ะข้ อ
เหล่านั้นได้อย่างอิสระตามความพอใจของตนเองอีกด้วย
๒) การสังเกต
- การสังเกต หมายถึง การเฝ้าดู หรือศึกษาเหตุการณ์ หรือเรื่องราวโดยละเอียด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ว่าใครเป็นผู้สังเกต สังเกตอะไร ภายใต้สภาพการณ์ใด เพราะความหมายของการสังเกตจะแปรเปลี่ยนไปตาม
บริบท
- การสังเกตเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าใจลักษณะธรรมชาติและ
ขอบเขตของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์
- ประเภทของการสังเกตการณ์ แบ่งได้ ๕ ประเภท คือ
(๑) การสังเกตกายภาพภายนอก เช่น สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะภายนอกที่แสดงออก
(๒) การสังเกตการแสดงออก ของกิริยาท่าทางหรือภาษาท่าทาง
(๓) การสังเกตตาแหน่งแหล่งที่ทางกาย โดยปกติมนุษย์จะสงวนอาณาเขตรอบ ๆ ตนเองไว้เป็น
การส่วนตัว และจะยอมให้บุคคลเข้าใกล้ตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้น ระยะห่างระหว่างบุ คคลทางกายภาพ
จึงสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของบุคคลได้
(๔) การสังเกตการใช้ภาษา การใช้คาพูดในการสนทนา แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ กัน
ระหว่างผู้พูด วิธีการพูด และเวลาพูด
(๕) การสังเกตบริบท เวลา และการใช้เวลา การใช้เวลาของบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในกิจกรรม
ทางสังคม ล้วนแตกต่างกันทั้งระยะเวลาและช่วงเวลา
- รูปแบบของการสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ
(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม : เป็นวิธีที่ผู้ศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หรือ
กลุ่มที่ทาการศึกษา เช่น การศึกษา ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน การสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่อาศัย อยู่ในชุมชน โดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ทาตัวเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนที่ศึกษา ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์
และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม : เป็นวิธีที่ผู้ศึกษาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
หรือกลุ่มที่ทาการศึกษา เป็นเพียงการเฝ้าดูพฤติกรรมทางสังคม เช่น การสังเกตการณ์เด็กกาลังเล่ นเกมส์ต่าง ๆ
โดยเข้าไปดูพฤติกรรมของเด็กที่เล่นเกมส์เหล่านั้น

๑๑๙
๓) การสัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาซักถามอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะช่วยอธิบายสิ่งที่พบเห็นหรือสังเกตได้แต่ยังไม่เข้าใจ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น
- การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นวิธีการสื่อสารสองทาง ซึ่งการสัมภาษณ์จาเป็นต้องมี
โครงสร้างของคาถามและสามารถควบคุมทิศทางโครงสร้างของเนื้อหาให้เป็นเรื่องที่ต้องการทราบ
- หลักการสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ : มีความรู้ลึกรู้กว้างในเรื่องที่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์อย่างมีระบบ
และมีโครงสร้างที่เหมาะสม เปิดกว้างสาหรับทุกเรื่องและทุกประเด็น คุมสถานการณ์ได้ มีความจาดี สามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้ตอบพูดในเวลาต่าง ๆ กัน และตีความได้อย่างถูกต้อง
(๒) การแนะนาตัว : ผู้สัมภาษณ์ต้องแนะนาตัวเอง เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทราบและคุ้นเคย
(๓) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้างความคุ้นเคย มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
(๔) การเข้าใจวัตถุประสงค์ : ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคาถามที่กาหนด
ขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจการซักถาม รวมทั้งผู้สัมภาษณ์ควรบอกวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์แก่ผู้ให้สัมภาษณ์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
(๕) การจดบันทึก : ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมการจดบันทึกในขณะที่จะทาการสัมภาษณ์ลงในสมุด
บันทึกหรือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างที่กาหนดขึ้น
การสัมภาษณ์ : ผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมการล่วงหน้าในการสัมภาษณ์ ต้องได้รับการฝึกฝนเทคนิคและ
วิธีการสัมภาษณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้แก่ การสังเกตการณ์ การฟัง การซักถาม
๔) การสนทนากลุ่ม
- การสนทนากลุ่ม คือการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็น
ในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่าง
กว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ ละกลุ่มประมาณ ๖ - ๑๐ คน ซึ่งเลือกมาจากประชากร
เป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙)
- การสนทนากลุ่มเหมาะสาหรับการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย เช่น การค้นหาประเด็นของ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้มาก่อน การหาคาอธิบายสาหรับปรากฏการณ์บางอย่าง การประเมินสถานการณ์
- ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม
๑) ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม
๒) ใช้ในการกาหนดสมมติฐานใหม่ๆ
๓) ใช้ในการกาหนดคาถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม
๔) ใช้ค้นหาคาตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่ชัด เพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๕) ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ
- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง : โดยทั่วไปจะเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึง

๑๒๐
๔. การจัดทาแผนที่เดินดิน
แผนที่ (Map) คือ สิ่ งที่มนุ ษย์ส ร้างขึ้ น เพื่อแสดงลั ก ษณะของพื้ นผิ ว โลก และสิ่ งต่าง ๆ บนผิ ว โลก
ทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โดยแสดงลงบนผิวราบด้วยการย่อขนาด และใช้สัญลักษณ์แทน
แผนที่ เ ดิ น ดิ น เป็ น แผนที่ ที่ เ กิ ด จากการส ารวจลั ก ษณะทางกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน
ที่เรียกว่าแผนที่เดินดินนั้น เพราะการหาข้อมูลต้องกระทาโดยการลงไปเดินดูไปสัมผัส ไปเห็นรูปลักษณะบ้าน
แต่ละหลัง ทุกหลัง ทั้งชุมชนด้วยสายตาของตนเองเท่านั้นซึ่งต่างจากแผนที่นั่งโต๊ะที่มักคัดลอก หรือหยิบยืมมาจาก
ที่มีอยู่แล้ว
ความสาคัญของแผนที่เ ดินดิน การทาแผนที่เดินดินมีความส าคัญมาก และเป็นสิ่งแรกที่ต้องทาเสมอ
เพราะ - เป็นวิธีที่จะทาให้เราเห็นภาพรวมของชุมชน ได้ดีที่สุด เร็วที่สุด และได้ข้อมูลมากที่สุดในระยะเวลา
ที่สั้นที่สุด
- รู้จักชุมชนอย่างทั่วถึง ทาให้การศึกษาชุมชนมีความละเอียดและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ไม่จากัดอยู่
แต่ในส่วนพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เคยชินหรือเข้าถึงได้ง่าย สิ่งที่เน้นมากก็คือ เราต้องเข้าไปให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บ้านผู้ประสบปัญหาที่อยู่ชายขอบของหมู่บ้าน หรือบ้านที่แยกตัวโดดเดี่ยวอยู่ตามลาพังท้ายหมู่บ้าน
หลักการที่สาคัญ
• ในการทาแผนที่เดินดินนั้น ความสาคัญไม่ได้อยู่ที่การทาแผนที่ทางกายภาพให้สมบูรณ์ครบถ้วน แต่
ส าคัญที่การมองเห็ น และเข้าใจ ความหมาย และหน้าที่ทางสั งคม (Social Meaning และ Social Function)
ของพื้นที่ทางกายภาพเหล่านั้น จะทาให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น
• การเข้าใจความหมายทางสังคมของลักษณะทางกายภาพนี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไปเดินดู เช่น บ่อน้า
หากดูในแผนที่นั่งโต๊ะก็จะทราบเพียงแต่ว่าเป็นบ่อน้า แต่จะรู้ว่าบ่อน้านี้มีคนมาซักผ้ามากหรือน้อยเพียงไร การไปเห็น
ผู้หญิงหรือแม่บ้านมาซักผ้าที่บ่อน้าเป็นการเข้าใจหน้าที่ทางสังคมของบ่อน้า ซึ่งเป็นจุดที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
หมู่บ้าน
ประโยชน์ของแผนที่เดินดิน
• ทาให้เห็นภาพรวมของชุมชนได้อย่างครบถ้วนที่สุด
• ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่จานวนมากในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
• ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะได้มาจากการสังเกตด้วยตัวเอง
• ทาให้เห็นกลุ่มเป้าหมายที่จะทางานต่อได้อย่างครอบคลุม
• ช่วยในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิก ในชุมชนได้เป็นอย่างดี
๕. การสารวจระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทาแบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือให้ชุมชนนาไปใช้ในการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชน และนาข้อมูลไปกาหนด
แนวทางการเฝ้าระวังและเดือนภัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย
ข้อคาถาม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑๒๑
๑) ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อคาถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับชุมชน
๒) ข้ อ มู ล ส าหรั บ การประเมิ น ครอบครั ว ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามเพื่ อ สอบถามลั ก ษณะการใช้ ชี วิ ต
ครอบครัวและความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัว เป็นต้น เป็นคาถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
ระหว่างใช่หรือไม่ใช่
จากข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน จะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ จากจานวนข้อ (หรือจานวนข้อมูล เหตุการณ์หรือการกระทา) ที่กลุ่มเป้าหมาย
เลือกตอบ ว่า “ใช่” โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน A
ความหมาย B
การตีความ
ตอบ “ไม่ใช่”ทุกข้อ

ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง
ความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๑
หรือระดับเขียว

เป็นครอบครัวปกติ ไม่มีปัญหา ไม่มีปัจจัยความเสี่ยง
ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมน้อย เป็นครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีโอกาสกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อกันน้อย
เป็นครัวเรือนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
และมีโอกาสกระทารุนแรงบ้างเป็นครั้งคราว แต่เกิดขึ้นน้อย

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

มีความเสี่ยงเกิดการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในระดับน้อยความเข้มความ
รุนแรงเท่ากับ ๒
หรือแปลงเป็นระดับสีเหลือง เพื่อเตือนภัย

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

มีความเสี่ยงเกิดการกระทาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในระดับปานกลาง
ความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ ๓
หรือแปลงเป็นระดับสีส้ม เพื่อการเตือนภัย

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

ความเสี่ยงเกิดการกระทาความรุนแรงใน
เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย มีการกระทารุนแรง
ครอบครัว ในระดับมาก
ในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วและเสี่ยงจะใช้ความรุนแรง
ความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ ๔
เพิม่ มากขึ้น และมีการกระทารุนแรงซ้า
หรือแปลงเป็นระดับสีแดง เพื่อการเตือนภัย

เป็นครัวเรือนมีปัจจัยเสี่ยงและมีความรุนแรงในครอบครัว
เกิดขึ้นแล้ว และเสี่ยงจะใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

สูตรคานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
สูตรคานวณ A (ระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว) = จานวนข้อที่ตอบ “ใช่” X ๑๐๐
๒๒
ทั้งนี้สามารถนาระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวของครอบครัวนั้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูล
ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว เช่น
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) คณะทางานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน

๑๒๒
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดั บตาบล (ศปก.ต.) หรือนามาใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวที่เหมาะสมได้
สูตรคานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงของชุมชน ในการพิจารณาว่าชุมชนใดมีระดับความรุนแรงมากกว่า
กัน ให้ใช้สูตรคานวณ ดังนี้
ระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หาความรุ น แรงของชุ ม ชน ก = ผลรวมของ (ค่ า ร้ อ ยละของครอบครั ว ที่ มี
ความเข้มข้นของความรุนแรงในแต่ละระดับ x ระดับเข้มข้นของความรุนแรง) หารด้วย ๑๐๐
สูตรคานวณระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงของชุมชน = ∑ (A X B)
๑๐๐
การแปลความหมาย ค่าที่คานวณได้มีค่าตั้งแต่ ๑ - ๔ มีความหมาย ดังนี้
คะแนน ๑.๐๐
ชุมชนมีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๑ (ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง)
คะแนน ๑.๐๑ - ๒
ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๒ (มีความเสี่ยงระดับน้อย)
คะแนน ๒.๐๑ – ๓
ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๓ (มีความเสี่ยงระดับปานกลาง)
คะแนน ๓.๐๑ – ๔
ชุมชน มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๔ (มีความเสี่ยงระดับมาก)
ตัวอย่างการคานวณ
ชุมชน ก มีจานวนครอบครัวที่เก็บแบบทั้งหมด ๑๐๐ ครอบครัว พบว่า
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ ๑ จานวน ๒ ครอบครัว = (๒๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๒๐
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ ๒ จานวน ๕ ครอบครัว = (๕๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๕๐
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ ๓ จานวน ๒ ครอบครัว = (๒๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๒๐
มีครอบครัวที่มีระดับความเข้มของความรุนแรงในระดับ ๔ จานวน ๑ ครอบครัว = (๑๐/๑๐๐) X ๑๐๐ = ร้อยละ ๑๐
ผลรวมของ (ค่าร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มข้นของความรุนแรงในแต่ละระดับ x ระดับเข้มข้นของความรุนแรง
= (๒๐ x ๑) + (๕๐ x ๒) + (๒๐ x ๓) + (๑๐ x ๔) = ๒๒๐
ดังนั้น ระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรงของชุมชน ก (C) = ๒๒๐/๑๐๐ = ๒.๒
ชุมชน ก มีความเข้มความรุนแรง เท่ากับ ๓ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงครอบครัวในชุมชนสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
โดยการนามาใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงในตาบล การเลือกพื้นที่ กิจกรรม และ
กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม
๖. การเชื่อมโยงข้อมูลในชุมชนกับแผนที่เดินดิน
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในชุม ชนเพื่ อ ให้ เกิ ด ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นความรุ นแรงในครอบครั ว ในชุม ชนนั้น
มีความสาคัญมาก เนื่องจากในชุมชนมีข้อมูลมากมาย ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถานการณ์
ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว หรื อ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ เ กิ ด จากการจัด เก็ บ แบบประเมิ นความเสี่ ยงความรุน แรง
ในครอบครัวและชุมชน และ การสารวจสภาพสังคมและภูมิประเทศโดยใช้แผนที่เดินดิน โดยข้อมูลแต่ละประเภท
ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น จานวนสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
(บ่อนไก่, ร้านเกมส์, ร้านเหล้า, บ่อนการพนัน ฯลฯ) ครอบครัวตกเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง หากข้อมูล

๑๒๓
ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของข้อมูล ตาราง ตัวเลข แผนภูมิ อาจจะนามาใช้ในการตีความ การเฝ้าระวังความเสี่ยง
ในครอบครัว หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คาตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ยาก หากนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดทา
เป็นสัญลักษณ์ นาเสนอประกอบกับการทาแผนที่ชุมชนที่เกิดจากการทาแผนที่เดินดิน จะทาให้ชุมชน คณะกรรมการ
อาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เห็นความเปลี่ยนแปลง จุ ดสังเกต และ ปัจจัยที่อาจ
นามาสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ง่าย ทั้งนี้การเชื่อมโยงดังกล่าวอาจดาเนินการโดยการนาแผนที่เดินดินเป็นฐาน
ของการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ ที่แสดงสีต่าง ๆ ของสถานะความเสี่ยงของครอบครัว
บั น ทึกเป็ น สั ญลั ก ษณ์ ในแผนที่เ ดิน ดิน เพื่ อ แสดงต าแหน่ งของครอบครัว ที่ มีร ะดั บความเสี่ ย งต่ อ ความรุ น แรง
ในครอบครั ว ในระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม ภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ ปั จ จั ย เสี่ ย ง ปั จ จั ย หนุ น
ความเข้มแข็งในครอบครั ว น าข้อมูล ดังกล่ าวเป็นพื้นฐานในการวางแผนการทากิจกรรม การคัดเลื อ กพื้ น ที่
กลุม่ เป้าหมาย การทากิจกรรมชุมชน และการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรง และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวได้
ทั้งนี้ ข้อแนะนา เป้าหมายของการทาแผนที่เดินดิน รูปแบบและตัวอย่างแผนที่เดินดิน ปัญหาที่พบในการ
ทางานอันนาไปสู่การใช้แผนที่เดินดิน และวิธีการทาแผนที่เดินดิน สรุปได้ดังแผนภาพ ดังนี้

๑๒๔

๑๒๕
ขั้นตอนการทากิจกรรม
๑. วิทยากรกล่าวต้อนรั บผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นให้ผู้เข้าอบรมร่ว มกิจกรรมเสริมสร้างความสั มพันธ์ กับ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๑๐ คน โดยให้ทาความรู้จักตามประเด็น ได้แก่ ชื่อ ภูมิลาเนาเดิม อาหารที่ชอบ
งานอดิเรก
๒. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลับเข้าที่นั่ง จากนั้นสุ่มเรียกเพื่อสอบถามข้อมูล เพื่อนที่ได้ไปทาความรู้จัก
๓. วิทยากรสอบถามว่า สิ่งที่ผู้เข้าอบรมทากิจกรรมกันนี้เรียกว่าอะไร จนกว่าจะได้คาตอบที่ใกล้เคียงกับคาว่า
“ข้อมูล”
๔. วิทยากรสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่า ข้อมูลสาคัญอย่างไร จากนั้นวิทยากรสรุปและบรรยายให้ข้อมูล
เพิ่มเติมโดยใช้สื่อ power point จนถึงหัวข้อแผนที่เดินดิน วิทยากรนาเสนอตัวอย่างแผนที่เดินดิน
๕. วิทยากร อธิบายลักษณะสาคัญของ แผนที่เดินดิน และประโยชน์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งสอบถาม
ผู้เข้าร่วมอบรมว่ามีใครเห็นประโยชน์ของแผนที่เดินดินมากกว่าที่วิทยากรอธิบายหรือไม่
๖. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสารวจระดับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้สื่อ power
point และนาเสนอแบบสารวจให้ผู้เข้าร่วมอบรมดู พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจ
ความเสี่ยง
๗. วิทยากร บรรยายเรื่ องการวิเคราะห์ ข้อมูล การส ารวจความเสี่ ยง และสาธิตการนาข้อมูล ความเสี่ยง
ของครอบครัว มาประยุค เชื่อมโยงกับแผนที่เดินดิน โดยใช้สื่อ power point
๘. วิทยากรสอบถามความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรม และให้เวลาซักถามเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ก่อนจะแบ่งกลุ่ม
เพื่อทากิจกรรมกลุ่ม ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
๙. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน ศึกษาข้อมูลชุมชนจากใบงานที่ได้รับ จากนั้นนาข้อมูล
ดังกล่าวจัดทาแผนที่เดินดิน วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชม ปัญหาและปัจจัยเกื้อหนุน และออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธ์ภาพครอบครัวและลดความรุนแรงที่ตรงตามสภาพปัญหาโดยให้เวลาทากิจกรรมกลุ่ม ๑ ชั่วโมง และให้
นาเสนอผลงานกลุ่มละ ๑๐ นาที
๑๐. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มอื่น (ใช้วิธีการจับฉลาก) ให้ข้อเสนอแนะ หรือถามคาถามกลุ่มที่นาเสนอ
จากนั้นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การประเมินผล
การทากิจกรรมกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
เอกสารอ้างอิง
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว . (๒๕๖๐). คู่ มื อ มาตรฐานการด าเนิ น งานส าหรั บ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด าเนิ น งานของกลไกในระดั บ พื้ น ที่ ใ นการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และจั ด การแก้ ไ ขปั ญหาความรุ น แรง
ในครอบครัว. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.)
สถาบั นวิจั ยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ม.ป.ป.) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว. กรุงเทพฯ: -อัดสาเนา-

๑๒๖
กรแก้ว จั นทภาษา. (๒๕๕๐). การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion). (ออนไลน์ ). แหล่ งที่มา: https://
home.kku.ac.th/korcha/dis1.html. สืบค้นเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
Kantinee Chewae.(๒๕๕๙).การศึกษาชุมชน.(ออนไลน์ ).แหล่ งที่มา: https://prezi.com/mxwkpy4glsqs/
presentation/. สืบค้นเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.

๑๒๗

แบบประเมินความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว
คาอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
1.1 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในชุมชน
1.2 เพื่อนาข้อมูลไปกาหนดแนวทางการเฝ้าระวังและเตือนภัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
2. แบบฟอร์มนี้มี 2 ส่วน คือ
2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบคาถามและครอบครัว
2.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสาหรับการประเมินครอบครัว
3. ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคคลในครอบครัว ครัวเรือนละ 1 คน
4. จัดเก็บตาบลละ 100 ชุด (ครัวเรือน)

ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบคาถามและครอบครัว
1.1 เพศ
1. หญิง
2. ชาย
1.2 อายุ.............................ปี
1.3 จบการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
4. ปวส. หรือ อนุปริญญา
5. ปริญญาตรี
6. สูงกว่าปริญญาตรี
7. ไม่ได้ศึกษา
8. อื่น ๆ ระบุ.
1.4 สถานภาพการสมรส
1. โสด
2. สมรส-อยู่ด้วยกัน
3. สมรส-แยกกันอยู่
4. หย่าร้าง/หม้าย
1.5 สถานภาพในครอบครัว
1.สามี/พ่อ
2. ภรรยา/แม่
3. ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย
4. ลูก
5. ญาติ/ผู้อาศัย
5. อื่น ๆ ระบุ.....................
1.6 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับรายจ่ายในครอบครัว ข้อใดตรงกับความเป็นจริงในครอบครัวท่านมากที่สุด
1. รายได้มากกว่ารายจ่าย
2. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
3. รายได้เท่ากับรายจ่าย
4. อื่น ๆ ระบุ....................

๑๒๘
ข. ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชน
1.7 สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการพูดคุย/สังสรรค์กับเพื่อนบ้านหรือไม่
1. เป็นประจา
2. เป็นบางครั้ง
3. ไม่เคยทา
1.8 สมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าร่วมงานประเพณีของชุมชนหรือไม่
1. เป็นประจา
2. เป็นบางครั้ง
3. ไม่เคยเข้าร่วมงาน
1.9 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการใช้บริการในชุมชนข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
3. วัด/มัสยิด
4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ)
6. บริการให้คาปรึกษา/ค่ายครอบครัว
7. อื่น ๆ ระบุ.........................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสาหรับการประเมินครอบครัว
ข้อใดเป็นข้อมูล เหตุการณ์ หรือการกระทาใดที่ตรงกับครอบครัวของท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา
1. มีคนในครอบครัวว่างงาน หรือไม่มีรายได้ และสร้างความเดือดร้อนในครอบครัว

ใช่

ไม่ใช่

2. มีคนในครอบครัวดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด และสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว
3. มีคนในครอบครัวติดการพนัน/มีหนี้สิน และสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว
4. คนในครอบครัวมีพฤติกรรมนอกใจ (คู่สมรส) ระแวงหึงหวง
5. มีคนในครอบครัวผูกขาดการตัดสินใจ หรือควบคุมกากับพฤติกรรม จนสมาชิกในครอบครัวรู้สึก
ถูกบีบบังคับ
6. มีคนในครอบครัวที่อารมณ์ร้อน โมโห ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย
7. ในครอบครัวมีเด็กหรือเยาวชนที่เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร จนรูส้ ึกเป็นปัญหา
8. มีคนในครอบครัวมีปญ
ั หาทางจิตที่เห็นได้ชัด หรือมีประวัติเข้ารับการรักษาทางจิตเวช

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

9. เป็นครอบครัวที่พ่อหรือแม่ทตี่ ้องเลี้ยงลูกตามลาพัง (ครอบครัวเลีย้ งเดี่ยว)
10. ในครอบครัวมีพ่อเลี้ยง/แม่เลีย้ ง ลูกเลี้ยง ลูกบุญธรรม
11. ในครอบครัวมีบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ หรือป่วยเรื้อรัง
12. คนในครอบครัวมีปากเสียงกัน หรือทะเลาะกัน เป็นประจา
13. คนในครอบครัวมีการทุบตี ทาร้ายร่างกายกันเป็นประจา
14. มีคนในครอบครัวข่มขู่จะทาร้ายกัน
15. มีการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่เต็มใจ
16. เคยมีประวัติว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ถูกทาร้ายจากคนในครอบครัว
17. คนในครอบครัวเคยมีประวัตทิ าร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย
18. อดีตสามีหรืออดีตภรรยา หรือบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวมีพฤติกรรมคุกคาม
ขมขู่ ทาให้อับอาย/ทาร้าย
19. มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนต้องปรึกษากับคนอื่น หรือหน่วยงาน
20. คนในครอบครัวเคยมีประวัติถกู กระทาความรุนแรงในครอบครัวจนต้องเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาล

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

๑๒๙
21. เคยมีการแจ้งเหตุการณ์กระทาความรุนแรงในครอบครัวต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ/เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง/กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ
22. คนในครอบครัวต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ราชการ หรือเจ้าหน้าทีต่ ารวจมาช่วยเหลือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

บันทึกการสังเกตของผู้เก็บข้อมูล
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๑๓๐
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๑
ชุมชนลาดปลาสวาย อ.หนองหญ้าคา จ.แปดริ้ว
ลักษณะทั่วไป มีครัวเรือน จานวน ๕๐ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้าง ร้อ ย
ละ ๗๓ รองลงมา อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๑ อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๑๐ และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๖ ประชาชน
ร้อยละ ๗๐ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๓๐ นับถือศาสนา อิสลาม ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนดังเดิม อาศัย
อยู่ในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง ๒ สาย ไหลผ่าน อยู่ห่างจากที่ทาการอาเภอ ๓ กิโลเมตร และห่างจาก
อ.เมือง ๑๐ กิโลเมตร
สิ่งอานวยความสะดวก มีสถานที่ราชการในชุมชน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา ๑
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
แห่ง
สถานีอนามัยประจาตาบล ๑
แห่ง
มัสยิส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
สวนสาธารณะ/สุขภาพ ๑
แห่ง
มีสถานประกอบการในชุมชน ดังนี้
ร้านเกมส์
๓
แห่ง
ร้านคาราโอเกะ
๒
แห่ง
สวนอาหาร
๒
แห่ง
ตลาดสด
๑
แห่ง
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยตาม
ล าพั ง เนื่ อ งจากสมาชิ ก ครอบครั ว ย้ า ยถิ่ น ฐานเพื่ อ ไปท างานในกรุ ง เทพ แต่ จ ะกลั บ มาอยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น
ในวันหยุด จากการสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้

๑๓๑
ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้านเศษฐกิจ
๒) ด้านสุขภาพ
๓) ด้านข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

เกณฑ์ค่าดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่าเฉลี่ยดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๖๖.๔๑
๕๙.๗๒

ผ่าน
(%)
๘๖.๙๐
๘๑.๘๗
๓๒.๕๐

ไม่ผา่ 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
จากการสารวจความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จากครอบครัว ๕๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ
๒๘ ครัวเรือน

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๑๒ ครัวเรือน

๗ ครัวเรือน

๓ ครัวเรือน

๑๓๒
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๒
ข้อมูลชุมชนบ้านนา อ.หนองเปรี้ยว จ.แปดริ้ว
ลั กษณะทั่ว ไป มีครั ว เรื อน จ านวน ๖๐ ครัว เรือน ประชากรส่ ว นใหญ่ประกอบอาชี พรับจ้ าง ร้อยละ ๗๐
รองลงมา อาชีพทานา ร้อยละ ๑๑ อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๑๐ และ อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๙ ประชาชน ร้อยละ ๙๐
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาฮินดู ประชากรร้อยละ ๗๐ เป็นคนดังเดิม อาศัยอยู่ในชุมชนมาหลายชั่ว
อายุคน แต่มีประชากรร้อยละ ๓๐ เป็นคนต่างพื้นที่ ย้ายถิ่นฐานบ่อย
ลั กษณะภูมิป ระเทศ เป็ น ที่ร าบลุ่ ม ใกล้ แม่น้าบางประกง ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมบางประกง ประมาณ ๕
กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทาการอาเภอ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากอ.เมือง ๓๐ กิโลเมตร
สิ่งอานวยความสะดวก มีสถานที่ราชการในชุมชน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบล ๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา ๓
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗
แห่ง
สถานีอนามัยประจาตาบล ๑
แห่ง
โรงพยาบาล
๒
แห่ง
โบส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
สวนสาธารณะ/สุขภาพ ๑
แห่ง
มีสถานประกอบการในชุมชน ดังนี้
ร้านเกมส์
๔
แห่ง
ร้านคาราโอเกะ
๑๐ แห่ง
สวนอาหาร
๑๒ แห่ง
ตลาดสด
๓
แห่ง
โรงแรม
๔
แห่ง
ปัม๊ น้ามัน
๓
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรม
๑
แห่ง
ท่าเรือ
๑
แห่ง

๑๓๓
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว วัยแรงงาน ต่างถิ่น
อยู่อาศัยเพื่อการประกอบอาชีพ จากการสารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้
ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้านเศษฐกิจ
๒) ด้านสุขภาพ
๓) ด้านข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

เกณฑ์ค่าดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่าเฉลี่ยดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๕๑.๔๑
๕๙.๗๒

ผ่าน
(%)
๘๖.๙๐
๘๑.๘๗
๓๒.๕๐

ไม่ผา่ 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
จากการสารวจความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จากครอบครัว ๖๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๒๐ ครัวเรือน

๒๐ ครัวเรือน

๑๐ ครัวเรือน

๑๐ ครัวเรือน

๑๓๔
กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมกลุ่ม การทาแผนที่เดินดิน
ชุมชนที่ ๓
ข้อมูลชุมชนหัวฝาย อ.มะขามหลวง จ.แปดริ้ว
ลักษณะทั่วไป มีครัวเรือน จานวน ๘๐ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา ร้อยละ ๘๐
รองลงมา อาชีพค้าขาย/รั บ จ้ าง ร้ อยละ ๑๐ และ อาชีพอื่น ๆ ประชาชนร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุท ธ
ร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาคริส ประชากรร้อยละ ๙๐ เป็นคนดังเดิม อาศัยอยู่ในชุมชนมาหลายชั่วอายุคน
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน ๒ สาย และมีคลองชลประทานไหลผ่าน ๑ สาย
ห่างจากอาเภอ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่างจากอ.เมือง ๕๐ กิโลเมตร
สิ่งอานวยความสะดวก มีสถานที่ราชการในชุมชน ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบล
๑
แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑
แห่ง
สถานีอนามัยประจาตาบล
๑
แห่ง
โบส
๑
แห่ง
วัด
๑
แห่ง
มีสถานประกอบการในชุมชน ดังนี้
ร้านเกมส์
๑
แห่ง
บ่อนไก่
๑
แห่ง
ตลาดสด
๑
แห่ง
สถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ครอบครัวในพื้นที่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่ จากการสารวจ
สถานการณ์ความเข้มแข็งในครอบครัวพบข้อมูลดังนี้
ดัชนีชี้วัด
ความเข้มแข็งในภาพรวม
๑. ด้านสัมพันธภาพ
๑) แสดงความเอาใจใส่ระหว่าง
กัน
๒) ยอมรับเคารพความคิดเห็นกัน
๓) สื่อสารกันอย่างมีคุณภาพ
๔) แก้ความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล
๒. ด้านบทบาทหน้าที่ของครอบครัว

เกณฑ์ค่าดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๖๘.๔๐
๖๗.๐๐
๗๙.๐๐

ค่าเฉลี่ยดัชนีย์
ความเข้มแข็ง
๘๒.๙๙
๘๑.๔๑
๙๐.๗๒

ผ่าน
(%)
๘๖.๙๐
๙๙.๘๗
๘๙.๕๐

ไม่ผา่ 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

๗๔.๐๐

๖๕.๒๒

๘๖.๕๗

๑๓.๔๓

๑๓๕
๓. ด้านการพิ่งพาตนเอง
๑) ด้านเศษฐกิจ
๒) ด้านสุขภาพ
๓) ด้านข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้
๔. ด้านทุนทางสังคม
๕. หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยง

๖๓.๐๐
๕๘.๐๐
๖๓.๐๐
๖๘.๐๐
๖๕.๐๐
๗๓.๐๐

๘๖.๘๐
๘๐.๖๗
๙๙.๗๑
๘๐.๐๒
๘๙.๑๖
๘๙.๓๔

๙๙.๔๔
๙๔.๙๖
๙๙.๗๘
๙๙.๑๔
๙๙.๘๑
๙๙.๘๒

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว
จากการสารวจความเสี่ยงความรุนแรงในครอบครัว จากครอบครัว ๘๐ ครอบครัว มีข้อมูลดังนี้
ระดับคะแนน A
ตอบ “ไม่ใช่” ทุก
ข้อ
๖๐ ครัวเรือน

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑ - ๖ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๗ - ๑๑ ข้อ

ตอบ “ใช่”
จานวน ๑๒ ข้อ ขึ้นไป

๑๐ ครัวเรือน

๙ ครัวเรือน

๑ ครัวเรือน

๐.๕๖
๕.๐๔
๐.๒๒
๐.๘๖
๐.๑๙
๐.๑๘

๑๓๖
ใบงานกิจกรรม “แผนที่เดินดิน”
อุปกรณ์
๑. ปากกา ดินสอ กระดาษ A4
๒. กระดาษโปสเตอร์ / กระดาษ Flip Chart / กระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่
๓. ปากกาเคมี ปากกาเมจิก สีเทียน
วิธีดาเนินกิจกรรม
๑. วิทยากรตั้งคาถามว่าใครเป็นคนพื้นเพเดิมที่นี่บ้าง ใครย้ายถิ่นเข้ามาบ้าง ประวัติศาสตร์ของชุมชนมี
อะไรบ้าง
๒. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันวาดภาพแผนที่ชุมชนลงในกระดาษโปสเตอร์ / กระดาษ Flip Chart / กระดาษ
วาดเขียนแผ่นใหญ่ โดยเริ่มต้นวาดเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนสายต่าง ๆ ของชุมชนก่อน
๓. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันออกไปสารวจสถานที่สาคัญๆ ของชุมชน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน แหล่งน้า เป็นต้น และเติมสถานที่สาคัญเหล่านั้นลงในแผนที่ จากนั้นช่วยกันเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ
เช่น บ้านเรือนแต่ละหลัง โดยแบ่งออกเป็นโซน ตามบ้านของผู้เข้าอบรม
๔. ให้ผู้เข้าอบรมนาเสนอ/บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์
๕. ลงในแผนที่เดินดินตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชนและรู้จักชุมชนมากขึ้น
๖. วิทยากรสรุปให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นประโยชน์ของการทาแผนที่เดินดิน
*****************************************

๑๓๗
ผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
นายสาโรช นักเบศร์

นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง
นางอรียาพร อรุณเนตร

อัยการอาวุโส สานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๖
สานักงานอัยการสูงสุด
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความรุนแรงในครอบครัว
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว.
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลปทุมธานี
ผู้อานวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

คณะผู้จัดทา
นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์
นางสาวฐนันต์ภัค เฟื่อขุนทด
นายกรณรงค์ เหรียนระวี
นางสาวพนิดา หันสวาสดิ์
นายชยกร วิทยาเวช
นางสาวจุฑามาศ วรรณแก้ว
นางสาวบุณฑริก พันธ์น้อย
นางสาววัชนี อัชฌานภาลัย
นายวชภณ อุบลวรรณ
นางสาวศศิพิมล แก่นเมือง
นางสาวนุชนารถ แซ่บ้าง
นายกนกชัย มีสกุล
นางสาวปวีณา อยู่ปฐม
นางสาวภัสสร พัฒนสิงห์

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

รส.ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
นางวรภัทร แสงแก้ว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพฑ์/โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๐
www.dwf.go.th

