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บทคดัย่อ 
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกสังคม รวมทั้งสังคมไทย ผลกระทบของความรุนแรง

ในครอบครัวท าให้เกิดความทุกขท์รมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผูถู้กกระท าความรุนแรง  ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวมีสาเหตุและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ทั้งสาเหตุส่วนบุคคลคือความผิดปกติของจิตและบุคลิกภาพ  
สาเหตุทางภาวะสังคมจิตวทิยา สาเหตุจากสงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะความเช่ือและค่านิยมเก่ียวกบัความแตกต่าง
ระหว่างบทบาทของชายและหญิง การยอมรับความแตกต่างเชิงอ านาจ แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การป้องกันปัญหาในระดับบุคคล โดยการปลูกฝังให้บุคคลใช้เหตุผลอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้บุคคลเรียนรู้ผ่านตวัแบบท่ีเหมาะสม 2) การป้องกนัปัญหาความรุนแรง
ในระดบัครอบครัว เน้นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว การปลูกฝังความเช่ือและค่านิยมท่ีเหมาะสม 3) การ
ป้องกนัปัญหาความรุนแรงในระดบัชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชน
เพ่ือป้องกนัปัญหาความรุนแรง และ 4) การป้องกนัความรุนแรงในระดบัชาติ เนน้การบูรณาการการด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนให้ท างานไปพร้อมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีน าเสนอ
ทั้งหมดน้ีจะส่งเสริมให้สังคมไทยมีความมัน่คงในสถาบนัครอบครัวและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืสืบไป 
 
ค ำส ำคญั: ความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันความรุนแรง 

 
Abstract  

Domestic violence is a common problem worldwide, including in Thailand. The victim is affected either 
physically or mentally or both. The root causes come from several internal and external factors. The internal factor is, 
for example, mental or personality disorders. On the other hand, the external factors are, but not limited to, sociological 
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or cultural problems. One of the major causes is related to beliefs in gender-role difference and power distance. 
Preventive actions can be classified into 4 levels:- 1) Personal level which indoctrinates logical thinking, reasoning, 
moral principles and ethics through appropriate models; 2) Domestic level which fosters relationships within family 
including proper beliefs and values; 3) Community level which needs social participation and non-abusive 
environments; and 4) National level which requires several units to effectively and efficiently work together. Such 
proposed violence preventions would certainly improve domestic security and reduce domestic violence in Thailand. 
 
Keywords: Domestic violence, Violence prevention 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบนัสถาบนัครอบครัวประสบปัญหาท่ีท าให้เกิดความคลอนแคลนหลายประการ ปัญหาท่ีพบทัว่ไปคือ
ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบ ครอบครัวแตกแยก และความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นปัญหาสากลท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกสังคมและวฒันธรรม ทั้งยงัถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน สงัคมไทยพบวา่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนบัวนัจะปรากฏมากข้ึน ส่วนใหญ่พบจากการน าเสนอผา่น
ส่ือต่างๆ ปัญหาดงักล่าวส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นเร่ืองของคนในครอบครัว ไม่ควรน าไปเปิดเผยต่อคนภายนอกให้
รับทราบ หรือเขา้มายุง่เก่ียว เวน้แต่มีความรุนแรงเกิดข้ึน เช่น การเสียชีวติ บาดเจ็บสาหสั หรืออยูใ่นสภาวะท่ีบีบคั้นจน
ทนไม่ได ้เม่ือเกิดเหตุการณ์รุนแรงอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึน ผูถู้กกระท าจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย การช่วยเหลือจากทางมูลนิธิสงักดัภาครัฐหรือเอกชน ฯลฯ (บุญเสริม หุตะแพทย,์ 2545) 
 จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีปรากฏจะเห็นได้ว่าเหยื่อของความรุนแรงมกัเป็นเด็กและผูห้ญิง          
ผู ้กระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ผูใ้กลชิ้ดและเป็นผูท่ี้เหยือ่รู้จกั   ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง
ในครอบครัวท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาเหล่าน้ี เม่ือเติบโตข้ึนอาจสร้างวงจรความรุนแรงในครอบครัวของตนเองต่อไป หาก
เขาไม่ไดรั้บความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม   

ประเด็นการศึกษาในบทความมี 4 ประเด็น ดงัน้ี 
1. ศึกษาปัญหาและสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
3. ศึกษาแนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ พร้อมขอ้เสนอแนะ 
4. ศึกษาแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมในการป้องกนัแกไ้ขความรุนแรงในครอบครัว 
จากการศึกษาน้ีผูเ้ขียนหวงัว่าจะช่วยให้สังคมไทยมีสมาชิกครอบครัวท่ีด าเนินชีวิตในครอบครัวอย่างมี

ความสุข ราบร่ืน ปรับตวัไดดี้ ปราศจากความรุนแรงในครอบครัวหรือลดความรุนแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. รายละเอยีด 

ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการท าหน้าท่ี
อบรมเล้ียงดู ใหก้ารศึกษา การหล่อหลอมและสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ครอบครัวท่ีสมบูรณ์สามารถสร้าง
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ภูมิคุม้กนัส่ิงเลวร้ายให้แก่สมาชิก ท าให้เกิดเป็นพลงัร่วมกนัสร้างสันติสุขข้ึนในสังคม แต่ปัจจุบนัพบวา่ ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนไดทุ้กสังคมและมีความหลากหลาย รวมทั้งทวีความรุนแรงมากข้ึน ความรุนแรงดงักล่าว
สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกระบบยอ่ยในครอบครัว ตั้งแต่ความรุนแรงระหวา่งสามีภรรยา พอ่แม่และลูก ลูกกบัพอ่หรือแม่
ท่ีเป็นผูสู้งอายุ หรือระหว่างพ่ีกบัน้อง และกลุ่มเครือญาติ ความรุนแรงในครอบครัวบางกรณีมกัถูกเก็บเป็นความลบั 
โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ (บุญเสริม หุตะแพทย,์ 2545: 1-2)  

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย (พชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ, 2554:445) 
ขอ้มูลจากส านกักิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยร์ะบุวา่ ในปีพ.ศ. 
2551 มีเด็กและสตรีท่ีประสบปัญหาความรุนแรงเขา้รับบริการในบา้นพกัเด็กและครอบครัวและสถานคุม้ครองและ
พฒันาอาชีพของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยมี์จ านวนเกือบ 2,000 ราย   ขอ้มูลสถิติการถูกท า
ร้ายในเด็กและสตรีท่ีมารับบริการศูนยพ่ึ์งพิงไดท้ัว่ประเทศพบวา่ เพ่ิมข้ึนจาก 19,068 รายในปี 2550 เป็น 23,511 ราย 
ในปี 2552 (กลุ่มเทคนิคบริการและบริการเฉพาะ ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  
นอกจากน้ีส านกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม พบวา่ในช่วงเดือนม.ค. – มี.ค. 2561  สงัคมไทยมีความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดข้ึนกบัเด็กและสตรีสูงถึง 83.6 % เฉล่ียมากข้ึน 5 คนต่อวนั  ส าหรับความรุนแรงในครอบครัวท่ีพบ คือ 
การท าร้ายร่างกายหรือสุขภาพของคนในครอบครัว หรือบงัคบัข่มเหงใหก้ระท าความผิด ส่งผลใหค้รอบครัวขาดความ
อบอุ่น สภาพแวดลอ้มไม่ดี ติดการพนนั ทะเลาะวิวาท ติดสุรา ยาเสพติดและมีความเครียดทางเศรษฐกิจ โดยบุคคลท่ี
พบเจอกบัความรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่ีน้อง ลูกหรือบุตรบุญธรรม ปู่ยา่ ตายาย ญาติและคนใน
ครอบครัว เช่น หลาน ลูกสะใภ ้ลูกเขย (สถิติความรุนแรงในครอบครัว ส านกังานกิจการยติุธรรม, 2561) 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัวขอให้ค  าจ ากดัความ ค าวา่ “ความรุนแรง” และ “ความรุนแรงต่อ
สตรี” พอสงัเขป ดงัน้ี 

“ความรุนแรง” (Violence) หมายถึงพฤติกรรมและการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้ง
ทางร่างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการบงัคบัขู่เขญ็ ท าร้าย ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จ ากดัสิทธิเสรีภาพทั้งในท่ี
สาธารณะและในการด าเนินชีวติส่วนตวั ซ่ึงเป็นผลและอาจจะเป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
แก่ผูถู้กกระท า (อรอนงค ์อินทรจิตรและนรินทร์ กรินชยั, 2542: 3)  

“ความรุนแรงต่อสตรี” (Violence against women) องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้ความหมายของความรุนแรง
ต่อสตรีในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อสตรีวา่หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีเป็นความรุนแรงทางเพศซ่ึง
เป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เขญ็ คุกคาม กีดกนัเสรีภาพและสิทธิทั้งในท่ีสาธารณะและในชีวิต
ส่วนตวั นอกจากนั้นยงัรวมถึงความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจและทางเพศท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว รวมทั้งการทุบตี การ
ทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและสตรีในบ้าน ความรุนแรงอนัมีสาเหตุจากของหมั้นท่ีฝ่ายหญิงให้กบัครอบครัวสามี 
(Murder/dowry/other) การข่มขืนโดยคู่สมรส การขลิบอวยัวะเพศสตรี และขอ้ปฏิบัติตามประเพณีต่างๆ อันเป็น
อนัตรายต่อสตรี ความรุนแรงท่ีไม่ไดเ้กิดจากคู่สมรสและความรุนแรงท่ีเป็นการหาประโยชน์จากสตรี (อรอนงค ์อินทร
จิตรและนรินทร์ กรินชยั, 2542: 3-4)  

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) หมายถึง การกระท าใดๆ โดยมุ่งประสงคใ์ห้เกิดอนัตรายแก่
ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของคนในครอบครัวหรือบงัคบั หรือใชอ้ านาจครอบง า ผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัว
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ตอ้งกระท าการ ไม่กระท าการหรือยอมรับการกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท 
(ธีรวฒิุ นิลเพช็ร์, 2561: 13)  

ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence)  หมายถึงการกระท าใดๆ หรือการละเวน้การกระท าใดๆ ต่อบุคคล
ท่ีผูถู้กกระท าความรุนแรง ท าใหบุ้คคลซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นไดรั้บการบาดเจ็บอยา่งสาหสั (Wallace, 1996) 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มีหลายประการ ดงัน้ี (บุญเสริม หุตะแพทย,์ 2545: 9-10) 

1. การท าร้ายร่างกาย เป็นการท าร้ายโดยการใชก้ าลงั เช่น ตบ ตี เตะ ต่อย รวมถึงการใชอ้าวธุหรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึงจนไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวติ 

2. การท าร้ายจิตใจ เป็นการท าร้ายโดยใชค้  าพดู ใชค้  าพดูท่ีหยาบคาย ดูถูกเหยยีดหยามท าให้ผูถู้กกระท าไดรั้บ
ความอบัอาย เสียหาย ขาดความเช่ือมัน่และการนบัถือตนเอง มีผลเสียทางดา้นจิตใจ 

3. การใช้ความรุนแรงทางสังคมเป็นการปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสนใจ ไม่ให้ความส าคญั ขดัขวาง
ความกา้วหนา้ จ ากดัสิทธิท่ีพึงมีทางสงัคม เช่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบัญาติพ่ีนอ้งหรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว การ
คบเพื่อน 

4. การใชค้วามรุนแรงทางเศรษฐกิจ เป็นการควบคุมและยึดทรัพยสิ์นต่างๆ การจ ากดัค่าใชจ่้าย รวมทั้งการไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในครอบครัว 

5. การท าทารุณกรรมทางเพศ เป็นการกระท าล่วงเกินทางเพศในลกัษณะการอนาจาร ข่มขืนกระท าช าเรา 
บงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ์โดยไม่ยนิยอม รวมทั้งการบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ  

หากจะกล่าวถึงบุคคลผูป้ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด จนอายุ
ไม่เกิน 18 ปี สตรีไดแ้ก่ แม่บ้าน หญิงวยัท างาน และผูสู้งอายทุั้ งเพศชายและหญิง ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ เช่น ผูพ้ิการ 
หรือทุพพลภาพ เราจะเห็นไดว้า่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสากลท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม ไม่วา่จะเป็น
สังคมแบบดั้งเดิม หรือสังคมยคุใหม่ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กระดบัการศึกษา อยา่งไรก็ตามผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาและบุตร หรือเด็กเน่ืองจากเป็นผูท่ี้อ่อนแอกว่า 
(บุญเสริม หุตะแพทย,์2545: 12)  

ส าหรับบทความน้ีขอเนน้เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวเน่ืองจากปัญหาน้ี
พบมากข้ึนในสงัคม และส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูค้นในสงัคมเป็นอยา่งมาก 

สาเหตุของพฤติกรรมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัว แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ (บุญเสริม    
หุตะแพทย,์ 2545: 17-18) 

1. สาเหตุความผิดปกติของจิตและบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ปัญหาทางจิตท่ีท าให้เกิดอารมณ์กา้วร้าว และควบคุม
ตนเองไม่ได ้บุคลิกภาพกา้วร้าว การใชส้ารเสพติด และมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 

2. สาเหตุทางภาวะสงัคมวทิยา บุคคลเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มและส่ิงท่ีไดพ้บเห็น ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ี
มีผลต่อครอบครัว เช่น โครงสร้างครอบครัว ปฏิสัมพนัธ์และพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่
และภาวะวกิฤติท่ีครอบครัวตอ้งเผชิญอยู ่ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได ้
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3. สาเหตุจากสังคมวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรมมีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค่านิยมในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบทบาทชายและหญิง เจตคติท่ีมีต่อสตรีและการยอมรับวา่การ
ใชค้วามรุนแรงเป็นเร่ืองปกติทางสงัคม 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัร่วมบางประการท่ีพบวา่มีส่วนท าใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครัว ไดแ้ก่ ความโดดเด่ียว
ของครอบครัว ความแตกต่างเชิงอ านาจคือ คนท่ีมีอ านาจเหนือกวา่จะใชอ้ านาจบงัคบัเอากบัผูท่ี้อ่อนแอกวา่ ยิ่งอ านาจ
แตกต่างกนัมาก ความรุนแรงก็ยิ่งมาก และยงัพบว่าการใชส้ารเสพติดเป็นปัจจยัร่วมท่ีมีอิทธิพลให้เกิดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดว้ย 

ส าหรับสังคมไทยพบวา่สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีหลายประการ สรุปได ้ดงัน้ี (อรอนงค ์
อินทรจิตรและนรินทร์ กรินชยั, 2542: 7-10)  

1. ขาดความพร้อมในการพฒันาบุคลิกภาพของบุคคล กล่าวคือ การท่ีบุคคลไม่ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูดว้ย
ความรักความเขา้ใจ ความเมตตาและเอ้ืออาทรต่อกนัในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือการท่ีบุคคลเติบโตข้ึนมา
ในครอบครัวท่ีชอบแสดงพฤติกรรมท่ีรุนแรงต่อกนัทั้งทางกาย วาจา และมีเจตคติทางลบต่อเพศตรงขา้มก็จดัเป็นความ
รุนแรงท่ีซ่อนเร้น ท าใหเ้กิดพฤติกรรม การใชว้าจาและความคิดท่ีน าไปสู่การเบียดเบียนและเอาเปรียบทางเพศ 

2. เจตคติ ค่านิยม และความเช่ือท่ีถูกถ่ายทอดมาทางศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีให้
ความส าคญักบัผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ยกให้ผูช้ายเป็นผูน้ าและผูส้ร้างกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใชค้วบคุมสงัคม ผูช้ายเป็น
ผูส้ร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ มีอ านาจต่อรอง มีสิทธิมากกวา่ผูห้ญิงและไดช่ื้อวา่เป็นเจา้ของ ครอบครองผูห้ญิง เป็นตน้ 
ประเด็นน้ีจดัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของคู่สมรสท่ีเป็นระบบสงัคมภายนอก ท่ีเนน้อ านาจหรือค่านิยมชาย
เป็นใหญ่  ค่านิยมในเร่ืองบทบาทางเพศท่ีผิด เช่น ความเช่ือว่าผูช้ายเป็นเพศท่ีแข็งแกร่ง มีอ านาจ พละก าลงัและมี
เหตุผลเหนือกว่าผูห้ญิง ความเช่ือว่าครอบครัวเป็นสถานท่ีส่วนตวั ภายใตก้ารบญัชาการของผูช้าย สามีเป็นเจา้ชีวิต
ภรรยา มีสิทธิท าอะไรก็ได้แม้แต่ทุบตี  คนอ่ืนไม่สมควรเข้าไปยุ่ง และความเช่ือว่าผู ้ชายท่ีมีภรรยาแล้วจะมี
ความสัมพนัธ์ทางเพศกบัหญิงอ่ืนไดเ้ป็นเร่ืองปกติ แต่ถา้เป็นผูห้ญิงท่ีมีสามีแลว้ถือเป็นการคบชู ้ถูกมองเป็นผูห้ญิงไม่ดี 
(ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2550: 210-211) 

3. สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดความรุนแรง เช่น การยอมรับวา่การท่ีสามีภรรยาทะเลาะกนัเป็น
เร่ืองธรรมดา คนอ่ืนไม่ควรเขา้ไปยุ่งเก่ียว หรือการท่ีส่ือน าเสนอภาพและพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวใน
รูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นเร่ืองธรรมดาหรือความเคยชิน  

4. คนส่วนใหญ่ในสังคมยงัไม่เขา้ใจและไม่ตระหนกัถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ความไม่รู้ไม่
เข้าใจจึงท าให้ไม่สามารถปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของตนได้ และไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิบุคคลของ
ผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ช่นกนั ท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีตลอดมา 

5. กฎหมายและขอ้บงัคบัทางสงัคมไม่เอ้ืออ านวยในการลงโทษผูก้ระท าผิดทางเพศอยา่งรุนแรงและเฉียบพลนั 
เน่ืองจากยงัมีช่องวา่งเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีต่อผูท่ี้ท าร้ายท่ีเป็นคนใกลชิ้ด ท าใหคิ้ดวา่ปัญหาความรุนแรงเป็นเร่ือง
ส่วนบุคคล ไม่ใช่ปัญหาของสงัคมโดยส่วนรวม เช่น กรณีท่ีผูห้ญิงถูกสามีหรือคนรักท าร้าย ภรรยาท่ีถูกสามีข่มขืนเป็น
เร่ืองท่ีผูอ่ื้นไม่ควรยุง่เก่ียว ดงันั้นเหตุการณ์เช่นน้ีจึงเป็นการส่งเสริมใหค้วามรุนแรงในครอบครัวด าเนินต่อไป 
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6. ความเจ็บป่วยทางจิต อาการทางจิตและทางประสาท การตกเป็นทาสของสุราหรือสารเสพติดต่างๆ กรณี
ดงักล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีรุนแรงในครอบครัวและสังคมไทยโดยส่วนรวม เช่น การฆ่าหรือท าร้าย
บุตรและภรรยาเป็นประจ าเม่ือบิดาหรือสามีตกอยูใ่นอาการมึนเมา เป็นตน้ 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
วิชุลดา มาตันบุญ (2556: 29-30) เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู ้หญิงใน

ครอบครัว ดงัน้ี 
1. การใชเ้ครือข่ายทางสังคม เช่น เครือญาติในการป้องกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครัว และการใช้

กลไกชุมชน เพื่อควบคุมพฤติกรรมสามีและภรรยา 
2. การแก้ปัญหาโดยรัฐบาลและกลุ่มคนชั้นกลาง การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูห้ญิงตามอาชีพของสามี 

เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของการเป็นแม่ เป็นภรรยา การท างานสังคมสงเคราะห์ งานอาสาสมคัร ตลอดจน
การท าอาชีพเสริมเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวในภาวะเศรษฐกิจท่ีสามีภรรยาตอ้งช่วยกนัหารายไดจุ้นเจือครอบครัว รวมถึง
การจดัตั้งศูนยพิ์ทกัษ์เด็กและสตรีโดยตรง โดยก าหนดให้โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัให้มีศูนย์
ช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติจากความรุนแรง โดยมีคณะท างานเป็นทีมสหวิชาชีพให้บริการช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. การด าเนินคดี ส่วนใหญ่ผูห้ญิงท่ีเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงไม่กลา้ด าเนินการ เพราะถือเป็นเร่ืองอบัอาย 
กลวัครอบครัวแตกแยก กลวัเกิดผลกระทบกับลูกและสมาชิกในครอบครัว แต่ปัจจุบันสังคมไทยมีมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ิมข้ึนในการด าเนินคดีเก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัวแลว้ คือ พ.ร.บ. คุม้ครองและป้องกนั
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  

4. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดบทบาทหญิงชาย เป็นการใหค้วามรู้แก่หญิงชายใหเ้ขา้ใจบทบาทของกนัและ
กนั เห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เพ่ือลดการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

มาตรทางกฎหมายในการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัคุม้ครองและป้องกนัผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กฎหมาย

น้ีมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2550   ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างการด าเนินคดีอาญาและการน า
มาตรการอ่ืนท่ีมิใช่มาตรการทางกฎหมายอาญาหรือบางท่านเรียกวา่ มาตาการทางแพ่งมหาชนมาใชค้วบคู่กนั กฎหมาย
น้ีถือวา่ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเดิมอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนยงัคงมีความผิดตาม
กฎหมายนั้นอยู ่และยงับญัญติัใหค้วามรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอาญาข้ึนใหม่ แต่เป็นความผิดอนัยอมความกนั
ได ้คือผูใ้ดกระท าความผิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัว ผูน้ั้นอาจมีความผิดทั้งกฎหมายอาญาหรือกฎหมาย
อ่ืน และความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวอีกดว้ย (อมรรัตน์ กริยาผล, 2551:66)  

พ.ร.บ. คุม้ครองและป้องกนัผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีประเด็นท่ีน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผูถู้กกกระท าและผูก้ระท า ดงัน้ี (ธนะชยั ผดุงธิติ, 2550: 34-40, สุภทัร แสงประดบั, 2559:108-127 และ
อมรรัตน์ กริยาผล, 2551:64-89)  
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- บทก าหนดความผิดและโทษของผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา 4) ระบุวา่ “ผูใ้ดกระท าการอนั
เป็นความรุนแรงในครอบครัว ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

- การแจง้ความเก่ียวกบัการกระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมาย (มาตรา 5) 
กฎหมายก าหนดใหผู้ถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวหรือผูพ้บเห็นหรือทราบการกระท าความรุนแรงในครอบครัว
มีหนา้ท่ีแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือด าเนินการตามพ.ร.บ. น้ี ผูแ้จง้หากไดก้ระท าโดยสุจริตยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง
และไม่ตอ้งรับผิดทางแพง่ ทางอาญาและทางปกครอง 

- มาตรการพิเศษในการสอบสวนปากค าผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว ในการสอบปากค าผูถู้กกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตอ้งจดัให้มีจิตแพทย ์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลท่ี
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวขอร้อง ขอร่วมอยู่ดว้ยในขณะสอบปากค าเพ่ือให้ค  าปรึกษา แง่ดีคือ ผูถู้ก 
กระท าความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เพียงถูกท าร้ายทางร่างกายแต่จะถูกท าร้ายทางจิตใจมากกวา่ (มาตรา 8) 

- การคุม้ครองความเสียหายต่อช่ือเสียงของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในคดี (มาตรา 9) กฎหมายน้ีใหค้วามคุม้ครองต่อ
ช่ือเสียงของผูถู้กกระท าและผูก้ระท าทั้งสองฝ่าย และหากมีการฝ่าฝืนส่ือท่ีเผยแพร่ถือวา่มีความผิดและตอ้งรับโทษดว้ย  

- มาตรการในการลงโทษและฟ้ืนฟูผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา 12) กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งให้มี
การฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และสามารถกลบัมาอยูร่่วมกบับุคคลในครอบครัวไดต้่อไป
อยา่งปกติสุข แทนการลงโทษตามกฎหมายอาญาทัว่ไป 

- การเปรียบเทียบให้คู่ความไดย้อมความกนั มาตรา 15 (2) กฎหมายน้ีมุ่งถึงความสงบสุขและการอยูร่่วมกนั
ในครอบครัวเป็นส าคญั 

- การตั้งผูป้ระนีประนอมยอมความในคดีการกระท าความรุนแรงในครอบครัว (มาตรา 16) การด าเนินการ
ไกล่เกล่ีย กฎหมายก าหนดให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลอาจตั้งผูป้ระนีประนอมประกอบดว้ยบุคคลหรือคณะบุคคล 
ซ่ึงเป็นบิดา มารดา ผูป้กครอง ญาติของคู่ความหรือบุคคลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือศาลเห็นสมควร 

อดุลย ์ณรงคศ์กัด์ิ (2553: 13-31) ศึกษาการประเมินการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กล่าวถึงปัจจยัสู่ความส าเร็จของการน าพ.ร.บ. ฉบบัน้ีมาใช ้มีหลายประการ คือ  ตอ้ง
ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจพ.ร.บ. ฉบบัน้ีให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน   จดัช่องทางการเขา้ถึงกฎหมายให้
ประชาชนและผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนไดรั้บทราบ  แต่งตั้งบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะใหมี้จ านวนเพียงพอ และมีเจตคติท่ี
ดีในการด าเนินงาน  จัดบุคลากรเพศหญิงท างานด้านน้ีโดยเฉพาะ จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอแก่
พนักงานสอบสวน ส่วนเหยื่อหรือผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวควรไดรั้บสวสัดิการ เยียวยาความเดือดร้อน
และมีการส่งเสริมอาชีพให้พ่ึงตนเองได้  รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ ก าหนดให้ชัดเจนว่าความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส าคญัเร่งด่วน และมีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัน้ีอยา่งเคร่งครัด 

ประเด็นการใช้บุคลากรเพศหญิงท างานด้านน้ีนั้ นผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสมเน่ืองจาก
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวมกัเป็นเด็กและสตรี หากมีพนกังานสอบสวนท่ีเป็นผูห้ญิงจะมีความละเอียดอ่อน
และเขา้ใจปัญหาน้ีมากกวา่พนกังานผูช้าย  
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อยา่งไรก็ตามพนกังานสอบสวน อยัการ ศาลจะตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัเหยือ่หรือผูถู้กกระท าความรุนแรง
และน าผูก้ระท าความรุนแรงมาลงโทษ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Theory) ท่ีว่า
หน้าท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการควบคุมและปราบปรามผูก้ระท าความผิด โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ไดม้าเพ่ือความสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองและของคนในสังคม (อดุลย ์ณรงค์
ศกัด์ิ, 2553: 24) 

มาตรการทางกฎหมายของพระราชบัญญติัฉบับน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่า สอดคลอ้งกบัโครงการท่ีเกิดจากทฤษฎี
ควบคุมทางสังคม เช่น โครงการช่วยเหลือดูแลบุตร (Early Intervention Program) เป็นโครงการท่ีเนน้ให้ผูป้กครองมี
ความสามารถในการส่งเสริมหรือพฒันาการดูแลเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนป้องกนัมิให้ผูป้กครองกระท าการทารุณ
บุตร โดยอาศยัเครือข่ายองคก์รประชาชนในชุมชน (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2555: 384-385) 

แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ พร้อมข้อเสนอแนะ 
ธีรวฒิุ นิลเพช็ร์ (2561: 11-14) เสนอแนวทางการป้องกนัปัญหาเพ่ือมิใหเ้กิดความรุนแรงข้ึนภายในครอบครัว 

หรือมิให้ครอบครัวท่ีเคยเกิดความรุนแรงแลว้ เกิดความรุนแรงซ ้ าอีก ขอ้เสนอดงักล่าวเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวทิยา สงัคมวทิยา สงัคมวฒันธรรม และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี 

1.การป้องกนัความรุนแรงในระดบับุคคล ขอ้เสนอในการป้องกนัท่ีสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์สาเหตุของการ
เกิดความรุนแรงตามแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ อธิบายสาเหตุความรุนแรงวา่ เกิดจากการท่ีบุคคลใชส้ญัชาตญาณแสดง
ความก้าวร้าว โดยท่ี Ego หรือ Superego ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนั้ นยงัมีปัจจัยอ่ืน เช่น การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด ฯลฯ มากระตุน้สัญชาตญาน โดยท่ีบุคคลไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันความ
รุนแรงควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1) สถาบนัครอบครัวควรกล่อมเกลาและปลูกฝังใหเ้ด็กใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ พิจารณาแยกแยะถูกผิดดว้ย
ตนเอง หลีกเล่ียงการลงโทษท่ีไม่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ แลว้ยงัสะสมความกา้วร้าวรุนแรงให้เด็กมากข้ึนไปอีก ส่วน
สถาบนัการศึกษาควรปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเกิดทกัษะในการใชเ้หตุและผลในการตดัสินใจ ฝึกสติ และฝึก
ทกัษะการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม 

2) เน่ืองจากสัญชาตญาณความก้าวร้าวมกัเกิดไดง่้ายเม่ือบุคคลเสพสารเสพติด ส่ิงมวัเมา ดังนั้นครอบครัว 
สถาบนัการ ศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปลูกฝังและรณรงคใ์หบุ้คคลเรียนรู้ถึงพิษภยัของปัจจยัท่ีส่งเสริมความ
รุนแรงดงักล่าว ทั้ง สุรา ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ 

3) องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมและมนุษย ์ควรร่วมมือกบัส่ือสารมวลชนเพ่ือเสนอส่ือท่ีส่งเสริมให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้จากตัวแบบท่ีเหมาะสม (เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมอธิบายสาเหตุความรุนแรงใน
ครอบครัววา่เกิดจากการจดจ าตวัแบบและเลียนแบบตวัแบบแห่งความรุนแรง) ควรรณรงค์เก่ียวกบัการเกิดความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัว เพ่ือใหเ้กิดการเลียนแบบพฤติกรรมแห่งความรัก ความเอาใจใส่ระหวา่งกนัในครอบครัว  

4) ผูใ้หญ่ในครอบครัวและสถาบนัการศึกษาควรช่วยกนัปลูกฝังให้เด็กและวยัรุ่นใชก้ารคิดเชิงเหตุผลในการ
วเิคราะห์ถูกผิด เลือกเสพส่ือ และเลือกเลียนแบบในส่ิงท่ีเหมาะสม 

5) สถาบนัครอบครัวควรดูแลเด็กใหห้ลีกเล่ียงการใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงเพ่ือยติุวงจรแห่งการ
ก่อความรุนแรงทั้งในฐานะท่ีเป็นผูก้ระท าและผูถู้กกระท า 
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2. การป้องกันความรุนแรงในระดับครอบครัว เสนอการป้องกนัท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดจากหลากหลาย
ศาสตร์ ทั้งทางจิตวิทยา สังคมวิทยา สังคมวฒันธรรม และเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่ประยกุตม์าเป็นทฤษฎีครอบครัว 
โดยทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์ของครอบครัวอธิบายสาเหตุความรุนแรงท่ีเกิดจากการใหค้วามหมายบทบาทของ
คนในครอบครัวในเชิงอ านาจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบในเพศชายท่ีสร้างบทบาทความเป็นใหญ่ในครอบครัว สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยมท่ียงัคงแผข่ยายวฒันธรรมใหช้ายเป็นใหญ่ โดยสตรีมกัเป็นฝ่ายเสียเปรียบและถูกกดข่ีทางเพศ  

การป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวทางดงักล่าว ควรด าเนินการดงัน้ี 
1) องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและมนุษย์ควรอาศัยประโยชน์จากส่ือต่างๆ 

โดยเฉพาะจากส่ือออนไลน์ในการเผยแพร่และรณรงคใ์ห้ผูช้ายตระหนักถึงการไม่ถืออ านาจและท ารุนแรงต่อผูห้ญิง
หรือผูท่ี้อ่อนแอกวา่ ช้ีใหเ้ห็นวา่เป็นการกระท าท่ีผิด และส่งเสริมใหบุ้คคลมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความเสมอภาค
ทางเพศของหญิงและชาย 

2) สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษาควรปลูกฝังใหเ้ด็กๆ เรียนรู้ถึงความเสมอภาคของชายหญิง ส่งเสริมให้
แต่ละเพศแสดงบทบาทของตนอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมการแสดงบทบาทท่ีช่วยเหลือและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

นอกจากทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ของครอบครัวยงัเน้นกระบวนการส่ือสารในครอบครัวและการ
อบรมเล้ียงดูในวิถีแห่งความรุนแรงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่นเดียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม และทฤษฎี
วฒันธรรมยอ่ยแห่งความรุนแรงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ครอบครัวเป็นสถาบนัพ้ืนฐานท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมยอ่ยของความรุนแรง
ไปยงัสมาชิกในครอบครัว 

การป้องกนัปัญหาความรุนแรงควรด าเนินการดงัน้ี 
3) สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างของการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อพฤติกรรม

รุนแรงเพ่ือหลีกเล่ียงการเลียนแบบความรุนแรงจากรุ่นต่อรุ่น 
4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมและมนุษยค์วรใชส่ื้อและกิจกรรมรณรงคใ์ห้เห็นภาพลกัษณ์แห่ง

ครอบครัวไร้ความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ การส่งผ่านความคิดความเช่ือเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว
ไม่ใช่เร่ืองปกติ 

ส่วนทฤษฎีพฒันาการครอบครัวช้ีให้เห็นสาเหตุแห่งความรุนแรงท่ีเกิดจากวงจรชีวิตด้านความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีทฤษฎีเก่ียวกบัทรัพยากรกล่าวถึงการให้อ านาจแก่ผูจ้ดัสรรทรัพยากร 
น าไปสู่การใชอ้  านาจในทางรุนแรง รวมไปถึงความตึงเครียดทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวท่ีส่งผลต่อความเครียด 
ความกดดนั และน าไปสู่ความรุนแรง การป้องกนัปัญหาความรุนแรงควรด าเนินการดงัน้ี 

5) หน่วยงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพจิต และดา้นการพฒันาสังคมและมนุษยค์วรท างานร่วมกบัครอบครัว
และชุมชนในการริเร่ิมกิจกรรมหรือช่องทางต่างๆ ท่ีจะปรับเปล่ียนวงจรชีวิตของครอบครัวให้ห่างจากความรุนแรง 
โดยการปลูกฝังความรักและความเขา้ใจกนัภายในครอบครัวให้ค  านึงถึงความตอ้งการของกนัและกนั ไม่ร้ือฟ้ืนหรือ
ตอกย  ้าปัญหาในอดีต ทกัษะการเผชิญและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งมีสติ และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั 

6) หน่วยงานด้านการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจควรท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจให้แก่สามีภรรยาร่วมกันจัดหา และจัดการทรัพยากรภายในครอบครัว โดยไม่มองว่าผูห้าเล้ียง
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ครอบครัวเป็นผูมี้อ านาจภายในครอบครัว และการวางแผนในการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในครอบครัวจะช่วยคล่ีคลาย
ปมปัญหาความขดัแยง้เร่ืองน้ีได ้

7) หน่วยงานดา้นสาธารณสุขเขา้มามีบทบาทร่วมกนักบัครอบครัวและชุมชน เน้นการท างานเชิงรุกในการ
ส่งเสริมป้องกนัความรุนแรงอนัเกิดจากภาวะกดดนัและความคบัขอ้งใจ ส่งเสริมใหบุ้คคลเรียนรู้การระบายความเครียด
และความกดดนัภายในจิตใจ วธีิการควบคุมอารมณ์ รวมทั้งการการพดูคุยปรึกษาปัญหากบับุคคลท่ีตนไวว้างใจได ้

3. การป้องกนัความรุนแรงในระดบัชุมชน ขอ้เสนอท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางจิตวทิยา และสงัคมวฒันธรรม 
ทั้งจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีวฒันธรรมยอ่ยความรุนแรงท่ีมองวา่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจาก
การส่งผ่านค่านิยม และบรรทดัฐานแห่งความรุนแรงจากกลุ่มสังคมของชุมชนนั้น และทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยมท่ี
ปลูกฝังวฒันธรรมใหช้ายเป็นใหญ่แก่คนในสงัคมหรือชุมชน การป้องกนัปัญหาความรุนแรงควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1) สร้างสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้ไร้ตวัแบบความรุนแรง เน้นให้ชุมชนมีความปลอดภยั และสร้างความ
ไวว้างใจใหแ้ก่คนในชุมชน มีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนใหช้ดัเจนเพ่ือร่วมกนัเป็นเครือข่ายป้องกนัปัญหาความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  ส าหรับในต่างประเทศ  เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีการจดัตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือจาก
การกระท าความรุนแรงของคู่สมรสประจ าจงัหวดั (prefectures) มีการมอบอ านาจใหท้ าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษา
และช่วยเหลือจากการกระท าความรุนแรงของคู่สมรส ให้เหยื่อไดรั้บค าแนะน าทางการแพทยห์รือทางจิตวิทยา หรือ
ค าแนะน าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ การให้ความมัน่คงปลอดภยักรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินและให้
ความคุม้ครองชัว่คราวแก่เหยื่อ การให้ขอ้มูล แนะน า ติดต่อและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สุภทัร แสง
ประดบั, 2559: 123) 

2) สร้างครอบครัวแกนน า แสดงบทบาทในการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิควิธีต่างๆ การส่ือสารหรือ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีในครอบครัวใหก้บัคนในชุมชนไดเ้รียนรู้หรือจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชน 

3) ใชกิ้จกรรมของชุมชนในการรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้
ครอบครัวมีขอ้มูลในการตดัสินใจ และมีแนวคิดท่ีจะป้องกนัและยติุความรุนแรง รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างพลงัอ านาจ
และความเขม้แข็งของครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และกิจกรรมรณรงคย์ุติการกดข่ี 
ข่มเหงทางเพศ 

4. การป้องกันความรุนแรงในระดับชาติ เป็นการเสนอการป้องกันความรุนแรงโดยใช้นโยบายและการ
ขบัเคล่ือนในระดบัประเทศ มีขอ้เสนอในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) ควรมีนโยบายในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน ทั้ งหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมหน่วยงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข หน่วยงานดา้นการปกครอง และหน่วยงานดา้นการสงเคราะห์และ
สวสัดิการสงัคม โดยมีหน่วยงานหลกัระดบัชาติก าหนดกรอบนโยบายท่ีจ าเป็น และผลกัดนักลไกสู่การปฏิบติั ใหมี้การ
ประสานงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

2) รัฐควรส่งเสริมและสนบัสนุนเครือข่ายองคก์รระดบัชุมชนในการด าเนินการเฝ้าระวงั ช่วยเหลือ คุม้ครอง 
ฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจิตใจผูต้กเป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว  ประเด็นน้ีพบวา่กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ได้เปิดศูนยป์ฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว เม่ือวนัท่ี 17 ม.ค. 2562         
พลเอกอนนัตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาการสังคมและความมัง่คงของมนุษยไ์ดเ้ป็นประธานเปิด
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ศูนยป์ฏิบติัการเพ่ือป้องกนัการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ต าบลข่วงเปา จงัหวดัเชียงราย ศูนยน้ี์จดัตั้งเม่ือปีพ.ศ. 
2558 มีคณะกรรมการศูนยฯ์ 21 คน สมาชิกเครือข่าย 122 คน ไดจ้ดักิจกรรมค่ายครอบครัวปีละ 1 คร้ัง และกิจกรรมอ่ืน
อยา่งต่อเน่ือง และไดย้กระดบัเป็นศูนยป์ฏิบติัการเพ่ือป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวระดบัต าบล (ศปก. ต.) โดยไดมี้
การด าเนินงานส่งเสริมสัมพนัธภาพของครอบครัวมาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งมีคลินิกครอบครัวเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว
ท่ีประสบปัญหาในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Thainthip Diawkee, 2561) 

3) ควรมีการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมุ่งแกไ้ขและเยียวยา
ปัญหาความรุนแรงอยา่งจริงจงั รวมทั้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง
ในครอบครัว 

4) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนในการด าเนิน
กิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนัแกไ้ขความรุนแรงในครอบครัว 

อยา่งไรก็ตามการด าเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถน าหลกัค าสอนและการ
ปฏิบติัทางศาสนาเขา้มาด าเนินการไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพรตะวนั วชิราคม และฉตัรวรัญช ์องคสิงห (2561) 
ศึกษาการลดทอนความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวถีิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางการลดทอน
ความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี และเพื่อศึกษานวตักรรมการลดทอนความรุนแรงในครอบครัว
ของสังคมไทยเชิงพุทธวิถี ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตวัอย่างคือผูท่ี้เคย
ปฏิบติัสมาธิ จ านวน 15 ราย และพระสงฆ์ 1 รูป ผลการวิจยัพบวา่ วิธีการท าสมาธิในรูปแบบต่างๆ จะท าให้ผูท่ี้ไดรั้บ
ความทุกข์สามารถพฒันาความรู้สึกอนัเป็นปฏิปักษ์ และเปล่ียนความโกรธให้เป็นพลงัด้านบวก ท าให้บุคคลนั้ น
สามารถคล่ีคลายปัญหาของตนไปสู่ความสงบสุข และลดทอนความร้อนลุ่มในใจของตนได ้ ดงันั้นความทุกข ์ความ
โกรธก็จะลดลงภายหลงัการปฏิบติั  บางคนท่ีทอ้แท ้ไม่อยากมีชีวิตอยู ่ก็กลบัมีทศันคติท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เกิดมีพลงั 
รู้สึกแข็งแกร่งและพร้อมท่ีจะต่อสู้กับชีวิตต่อไป ส าหรับนวตักรรมการลดทอนความรุนแรงในครอบครัวของ
สงัคมไทยนั้น พบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไดน้ าพุทธวิถีบางประการ อนัไดแ้ก่ อปัปมญัญา หรือหลกัการให้อภยั มรณานุสติ 
หรือหลกัการระลึกถึงความตาย หลกัการของมงคลสูตร 38 ประการ และโยนิโสมนสิการ คือการคิดพิจารณาตามหลกั
ความเป็นจริงของโลกเข้ามาร่วมพิจารณาธรรมด้วย หลักธรรมดังกล่าวท าให้บุคคลเข้าถึงวิธีการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื สามารถท าใหเ้กิดความสงบสุขต่อบุคคลและสงัคมโดยรวมได ้

แนวทางการปฏิบัตทิีเ่ป็นรูปธรรมในการป้องกนัแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว 
 การศึกษา “การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพ่ือป้องกนัความรุนแรงในครอบครัว” เป็นการวิจยัแบบ
ผสมวิธี (mixed-methods research design) กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีอาศัยในต าบลแห่งหน่ึงในจังหวดันนทบุรี 
กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพ่ือป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ      
1) การประเมินชุมชนและสร้างความตระหนกั ดว้ยการสร้างสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในชุมชนและผูน้ าชุมชน ประเมิน
การรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และคน้หากลุ่มเส่ียง 2) การสร้างเครือข่าย ดว้ยการจดั
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เลือกผูอ้าวโุส (เครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ) เพ่ือเป็นผูไ้กล่เกล่ีย
และใหค้  าปรึกษา 3) การปฏิบติัการป้องกนัความรุนแรงในครอบครัว โดยผูอ้าวโุสแต่ละหมู่บา้นแบ่งกนัรับผิดชอบคน
ละ 15-20 ครัวเรือน ในการสอดส่องโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง ให้การไกล่เกล่ียและค าปรึกษา รวมทั้งมีการส่งต่อในรายท่ีมี
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ปัญหาซบัซอ้น และ 4) การเสริมสร้างความเขม้แข็งของการปฏิบติัการต่างๆ โดยทีมผูว้ิจยัประเมินผลการด าเนินงาน
ของผูอ้าวโุส ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนท่ีร่วมกนัด าเนินงานเขา้ร่วมและน าเสนอผลงานของชุมชนในการประชุม
วชิาการ และใหชุ้มชนร่วมกนัตั้งช่ือ “ชุมชนไร้รุนแรง” ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนในชุมชนตระหนกัเก่ียวกบัความ
รุนแรงในครอบครัวมากข้ึน มีความร่วมมือร่วมใจกนัในการป้องกนัการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
ของตนเอง มีการเฝ้าระวงัการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการในชุมชน เครือข่าย
สามารถปฏิบติังานในชุมชนและประสานงานกบัทีมสุขภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเกิดข้ึนนอ้ยลง (พชัรินทร์ นินทจนัทร์และคณะ, 2554:444-462) 
 อีกกรณีหน่ึงเป็นการศึกษารูปแบบการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
ความร่วมมือของผูน้ าชุมชน จ านวน 10 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครอบครัวเส่ียง จ านวน 60 ครอบครัว ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ชุมชนท่ีศึกษามีสภาพความรุนแรงในครอบครัวทางวาจามากท่ีสุด รองลงมาคือทางกาย ทางจิตใจและทางเพศ 
ตามล าดบั โดยจ านวนครอบครัวท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหามีมากท่ีสุด และพบว่าชุมชนย่อยมีพ้ืนท่ีจ ากัด แออดั และมี
สภาพทางเศรษฐกิจไม่ดีจะมีปัญหาในทุกรูปแบบ โดยสาเหตุเกิดจากสภาพภายในตวับุคคลและสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 2) การพฒันารูปแบบการป้องกนัปัญหา ด าเนินการ 2 วงรอบ ในวงรอบแรกไดพ้ฒันาผูน้ าชุมชนและ
ครอบครัวแกนน า การสงัเกตและสะทอ้นผลพบวา่ ผูน้ าชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์ปัญหา 
และครอบครัวแกนน ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก ในวงรอบท่ี 2 ไดพ้ฒันาครอบครัวเส่ียงและรณรงคใ์น
ชุมชน การสังเกตและสะทอ้นผลพบวา่ คนในชุมชนรับรู้และต่ืนตวัในปัญหา และครอบครัวเส่ียงบางส่วนเขา้ใจปัญหา
และมีแนวโนม้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางป้องกนัปัญหา และ 3) ผลการพฒันารูปแบบการป้องกนัปัญหา เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในตวัผูน้ าชุมชน ครอบครัวแกนน า ครอบครัวเส่ียงและประชาชนในชุมชนบางส่วนและได้
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการป้องกนัปัญหา และรูปแบบการใชชุ้มชนเป็นฐานในการพฒันาเพ่ือป้องกนัปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ผูเ้ขียนเห็นว่างานวิจัยทั้ งสองมีประโยชน์ต่อการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
สามารถน าไปวางแผนและพฒันารูปแบบการด าเนินงานในชุมชนอ่ืนไดด้ว้ย (ยงยทุธ แสนประสิทธ์ิและคณะ,2554:19-36) 
 ต่างประเทศมีการวิจยัเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการให้บริการแก่ผูใ้หญ่และเด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว คือ Domestic Violence Victim Service Programs เพื่อช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของเหยื่อท่ีถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว วตัถุประสงคห์ลกัของการใชโ้ปรแกรมน้ี มี 2 ประการ คือ 1) เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูผูใ้หญ่และเด็กท่ี
รอดจากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  และ 2) ให้ความส าคญัแก่ชุมชนและสังคมว่ามีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตดา้นอารมณ์และสังคมของผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่าการใช้โปรแกรมดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ ท าใหผู้ร้อดจากการถูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความปลอดภยัและคุณภาพชีวติดีข้ึน 
รูปแบบของการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว สรุปได ้ดงัน้ี 
 กิจกรรมของโปรแกรม (Program Activities) ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูลเก่ียวกับสิทธิ ทางเลือก 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าความรุนแรงในครอบครัว และการจดัตั้งหน่วยงานช่วยเหลือเหยื่อ การวางแผนดา้น
ความปลอดภยั การฝึกทกัษะทางอารมณ์ ทกัษะการแกปั้ญหาและอ่ืนๆ การให้ค  าปรึกษา การเพ่ิมแหล่งสนบัสนุนทาง
สงัคมและการช่วยเหลือในชุมชน การเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในชุมชนใหดี้ข้ึน 
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 ผลลพัธ์ของโปรแกรม (Program Outcomes) พบวา่มีการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกของผูถู้กกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว  การเปล่ียนแปลงภายใน คือมีความรู้เร่ืองน้ีเพ่ิมข้ึน ทกัษะต่างๆ ดีข้ึน ลดความตึงเครียด เห็น
คุณค่าในตนเองมากข้ึน และทักษะการจดัการกบัปัญหาดีข้ึน ส่วนการเปล่ียนแปลงภายนอก มีแหล่งช่วยเหลือและ
ทรัพยากรสนบัสนุนในชุมชนมากข้ึน เพ่ิมเครือข่ายการช่วยเหลือในชุมชน และระบบสนบัสนุนอ่ืนๆ 
 วตัถุประสงคข์องโปรแกรมดา้นคุณภาพชีวติทางอารมณ์และสงัคม (Objectives : Social and Emotional Well-
Being) พบวา่ ผูถู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวมีความหวงัมากข้ึน ตระหนกัในความสามารถของตนมากข้ึน สงัคมท่ี
อยูป่ลอดภยัข้ึน เพ่ิมโอกาสการหารายไดข้องตน และมีสุขภาพกาย จิตใจและอารมณ์ดีข้ึน (Sullivan, 2018:123-131) 
  
3. สรุป 

ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กสังคม และระดบัการศึกษา ลกัษณะของความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยมีหลายประการ ไดแ้ก่ ความรุนแรงทางร่างกาย คือผูถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกาย
จากกการถูกกกระท าความรุนแรง ความรุนแรงทางจิตใจคือผูถู้กกระท าเกิดความทุกขท์รมานทางจิตใจจากการก่อความ
รุนแรง ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการท าร้ายร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ เป็นความรุนแรงท่ีผูถู้กกระท าถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ และความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสีย การละเลยและทอดท้ิงกล่าวคือผูถู้กกระท ารู้สึกถึงการสูญเสีย การถูก
ละเลย หรือทอดท้ิงจากผูก่้อความรุนแรง สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีทั้งสาเหตุท่ีเกิดจากความผิดปกติ
ของจิตใจและบุคลิกภาพ สาเหตุจากภาวะทางสงัคมจิตวทิยา สาเหตุจากความเช่ือและค่านิยมทางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
บุคคลไดรั้บการปลูกฝังเรียนรู้จากครอบครัวและสังคม แนวทางการป้องกนัปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถ
กระท าไดทุ้กระดบั ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 1) การป้องกนัความรุนแรงระดบับุคคล เป็นการปลูกฝังใหบุ้คคลใชเ้หตุผล
อยา่งเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ผา่นตวัแบบท่ีเหมาะสม 2) การป้องกนัความรุนแรงในระดบัครอบครัว 
เน้นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีภายในครอบครัว การปลูกฝังความเช่ือและค่านิยมท่ีเหมาะสมแก่ลูกหลาน 3) การ
ป้องกนัความรุนแรงในระดบัชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและจดัสภาพแวดลอ้มในชุมชนเพ่ือป้องกนั
ปัญหาความรุนแรง และ 4) การป้องกนัความรุนแรงในระดบัชาติเนน้การบูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ด าเนินงานไปพร้อมๆ กนั หากเราส่งเสริมและด าเนินการอยา่งจริงจงัทุกระดบัคาดวา่จะท าให้
สงัคมไทยมีความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะลดลงไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
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