
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  
ความรนุแรงต่อเด็กปละสตรีความรนุแรงต่อเด็กปละสตร ี

ความรุนแรงต่อเด็กและสตร ีเป็นปัญหาส าคัญของ
สังคมที่ ต้องเรง่ด าเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และ
ชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจรงิจัง โดยหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน รวมทั้งต้องอาศัยความเข้าใจและรว่มมือ
ของคนในสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน มี
รากเหง้าของปัญหามาจากค่านิยม เจตคติของสังคมที่ก าหนด
ความไม่เทา่เทยีมกันระหว่างหญิงชาย 
            นอกจากนี้ ในระดับสากล ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตร ีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม
และเป็นประเด็นทีต้่องการความรว่มมือจากทกุฝ่ายในการแก้ไข 
ดังปรากฏในกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติหลาย
ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตร ี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรใีนทุกรูปแบบ 
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้ ง ปฏิญญาปักกิ่ง และ
แผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
ความรุนแรง คือ การกระท าให้ เกิดอันตรายต่อ

รา่งกายและการท าให้เกิดความทุกข์ทางจติใจ หรอืการกระท า
ทางเพศ หรอืการทอดทิ้งปล่อยปละละเลย ซึ่งแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงในครอบครวัสามารถท า
ได้โดย 

 สรา้งบรรยากาศภายในบ้าน ให้รูสึ้กอบอุ่น ปลอดภัย 
ปลูกฝังความเมตตากรุณาต่อกัน แก้ปัญหาต่างๆ ในครอบครวั
รว่มกันด้วยความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล สงบสันติ ไม่ก้าวรา้ว
หรอืใชค้ าผรุสวาทด่าทอต่อว่ากัน และไม่ท ารา้ยรา่งกายกัน 

 หาโอกาสพูดคุยกันในครอบครวั ปรกึษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน แต่ถ้าไม่สามารถ
ควบคุมหรอืแก้ปัญหาพฤติกรรมนี้ได้ ควรไปพบจติแพทย์ หรอื
นักจติวิทยาเพื่อรบัฟังค าแนะน าและน ามาปรบัปรุงแก้ไข เช่น 
เรยีนรูก้ารส่ือสารโดยตรงกับคนในครอบครวัด้วยความรัก 
ความเข้าใจและด้วยเหตุผล เรยีนรูเ้ร ือ่งการจัดการอารมณ์ 
รวมถึงการฝึกทักษะการรบัฟังอย่างเข้าใจ คือ เปิดใจรบัฟัง ไม่มี
อคติแอบแฝง เมื่อมีปัญหาขัดแย้งก็รว่มกันแก้ไขอย่างใจสงบ 
สืบหาสาเหตุเพื่อแก้ไขข้อขัดแยง้ได้ตรงจุด 
 
 
 
 
 
 

 หลีกเลี่ยงปัจจยัทีอ่าจท าให้เกิดความรุนแรง เชน่ การ
ด่ืมสุรา เสพสิ่งเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าหากมีการโต้เถียงกัน
ขึ้น ควรมีฝ่ายหนึ่งหยุดและหลีกเลี่ยงค าพูดยั่วยุส่อเสียด ทั้ง
ทางวาจา สายตา เพราะอาจจะท าให้อีกฝ่ายโกรธมากยิง่ขึ้น ถ้า
ถึงขั้นขว้างปาสิ่งของหรอืจะเข้ามาท ารา้ยรา่งกาย ควรหลบหลีก
ออกจากสถานการณ์ตรงน้ันไปก่อน 

 เมื่อเกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครวั ควรพา
ผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาโดยแพทย์ และหากได้รับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจควรพามาพบจติแพทย์เพื่อบ าบัด
ฟ้ืนฟูสภาพจติ ทั้งนี้ผู้ที่ใชค้วามรุนแรงควรพบจติแพทย์เพื่อรบั
การประเมินปัญหาทางจติเวชและได้รบัการบ าบัด เชน่เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

หลายครัง้ที่ความรุนแรงกับเด็กเกิดขึ้นวนเป็นวัฎจกัร 
จาก รุ ่น สู่ รุ ่น  ส่งต่อ กันเพราะแบบอย่างที่ เห็น  และจาก
ประสบการณ์ที่เคยถูกกระท ามาก่อน  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมา
จากหลายปัจจยั หากเรารูเ้ท่าทันและสามารถปรบัเปลี่ยนแก้ไข 
ความรุนแรงก็จะหมดไป ความรุนแรงต่อเด็ก หยุดได้ เร ิม่ที ่
“เรา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจัจยัทีก่ระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก 
ตัวเด็ก  เป็นเด็กเลี้ยงยาก  ป่วยเป็นโรคบางอย่าง  

เชน่ สมาธส้ัิน บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ฯลฯ ผู้ปกครองไม่เข้าใจ
คิดว่าเด็กด้ือ ซน ไม่เชื่อฟัง จึงเกิดการท ารา้ยทางรา่งกาย ใช้
ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก 

ครอบครวั  พ่อแม่ผู้ปกครองเคยถูกเลี้ยงดูด้วยความ
รุนแรงมาก่อน   ผู้ปกครองมีความเครยีด กังวล   ทะเลาะกัน   
ผู้ปกครองเด็กมีปัญหาสุขภาพจติ  ใชส้ารเสพติด  ควบคุมและ
จดัการอารมณ์ของตนเองไม่ได้  ขาดทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก 

โรงเรยีน   มีการกลั่นแกล้งกันระหว่างเด็กกับเด็ก 
ผู้ใหญ่ กับเด็ก   คุณครูไม่เข้าใจพฤติกรรมเด็ก ครูจัดการ
อารมณ์ตนเองไม่ได้ 

สังคม ส่ือมีการผลิตซ้าเร ือ่งของความรุนแรง เผยแพร่
ในวงกว้าง ทัง้ในส่ือทวีี  อินเตอรเ์น็ต 

ชว่ยลดความรุนแรงต่อเด็กได้อยา่งไร? 
ตัวเรา  ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ จะ

เป็นพ่อแม่ หรอืจะเป็นคนที่ไม่ใช่พ่อแม่  เร ิม่ต้นด้วยการไม่
แสดงออกความรุนแรง และไม่ยอมรบัรูปแบบของความรุนแรง
ทกุรูปแบบ 



ครอบครวั  พยายามหลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรงทั้ง
ด้านรา่งกายและการใช้ค าพูดที่รุนแรงต่อกัน พูดคุยกันด้วย
ความมีสติและเหตุผล ส่ือสารเชิงบวก  พยายามหาวิธีการ
จดัการกับอารมณ์  ใชว้ินัยเชงิบวกในการเลี้ยงดูเด็ก  มีความรกั 
ความผูกพันกันในครอบครวั   เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก สิ่ง
ส าคัญที่เด็กต้องการพื้นฐาน  นอกจากปัจจัยส่ีที่ให้มีชีวิตอยู่
รอดแล้ว  มีสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือความต้องการทางด้านจิตใจ 
ความรูสึ้กที่เด็กๆ จะรูสึ้กมั่นคงว่ามีคนดูแล เด็กจะรูสึ้กได้ว่า
ตนเองจะมีคนให้พึ่งพา  และชวีิตจะด าเนินไปได้ด้วยความสุข
และความปลอดภัย นี่เป็นสิง่ส าคัญในชวีิตเด็กๆ 

โรงเรยีน  มีนโยบายหรอืแนวทางการป้องกันความ
รุนแรงในโรงเรยีน มีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเด็กกับเด็ก และระหว่างครูกับเด็ก  ใชว้ินัยเชงิบวก
เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก 

สังคม  ไม่เผยแพรส่ื่อที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง 
หรอืไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการเผยแพรค่วามรุนแรง   ไม่นิ่ง
เฉย เป็นหูเป็นตา เมื่อพบเห็นการใช้ความรุนแรงกับเด็ก โทร.
แจง้ศูนยช์ว่ยเหลือสังคม 1300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อกล่าวถึงความรุนแรงต่อสตร ีภาพที่คนส่วนใหญ่

จะนึกถึงคือเหตุการณ์การท ารา้ยรา่งกาย หรอืการข่มขืน แต่
ความจรงิแล้วยังพบว่ามีรูปแบบการใช้ความรุนแรงอีกหลาย
รูปแบบ เช่น การใช้ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อจิตใจและ
อารมณ์  การกระท าความรุนแรงด้วยวาจา รวมไปถึงการบังคับ 
กักขัง และหน่วงเหนี่ยว... 

ความรุนแรงต่อเด็กและสตร ีเป็นปัญหาส าคัญของ
สังคมที่ ต้องเรง่ด าเนินการทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และ
ชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจรงิจัง โดยหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน รวมทั้งต้องอาศัยความเข้าใจและรว่มมือ
ของคนในสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน มี
รากเหง้าของปัญหามาจากค่านิยม เจตคติของสังคมที่ก าหนด
ความไม่เทา่เทยีมกันระหว่างหญิงชาย 
            นอกจากนี้ ในระดับสากล ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตร ีได้รบัการยอมรบัว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม
และเป็นประเด็นทีต้่องการความรว่มมือจากทกุฝ่ายในการแก้ไข 
ดังปรากฏในกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติหลาย
ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตร ี
อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรใีนทุกรูปแบบ 
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมทั้ ง ปฏิญญาปักกิ่ง และ
แผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตร ี

“5 ขอ้ควรปฏิบัติ  เพือ่ป้องกันความรุนแรง” 
ได้แก่  

1. ต้ังสติ อยา่ใชอ้ารมณ์  
2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง  
3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นทีเ่กิดเหตุ  
4. แจง้เหตุ ขอรบัการชว่ยเหลือโดยสามารถแจง้ศูนย์

ช่วยเหลือสังคม เด็ก สตรี ผู้ สูงอายุ  และคนพิการ ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท ์1300 และ  

5. อยา่เก็บเร ือ่งไว้คนเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ ์ 
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ความรุนแรงความรุนแรง  
ต่อเด็กแต่อเด็กและสตรีละสตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

  

โดยโดย  
  
  

องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่องค์การบรหิารส่วนต าบลล าใหม่  
หมูท่ี ่หมูท่ี ่66  ต าบลล าใหม ่อ าเภอต าบลล าใหม ่อ าเภอเมอืงยะลาเมอืงยะลา  

จงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา 9955116600  
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