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การศึกษานี ้มีว ัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวที่กระทําตอเด็ก โดยดําเนินการวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
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มีสวนรวม มีการใชแบบสํารวจการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก  

ผูมีสวนรวมในการวิจัย ไดแก ผูปกครอง จํานวน 15 ครัวเรือน และเด็กอายุ 10-

12 ป จํานวน 14 คน ที่อาศัยในพื้นที่ช ุมชนจันทรวิโรจน อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป สามารถสื ่อสารภาษาไทยได และ

ผูปกครองยินยอมใหเขารวม 

ผลการศึกษาพบวา ความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็กในพื ้นที่

ช ุมชนจันทรวิโรจน ประกอบดวย 1) การกระทําความรุนแรงดานรางกาย  

2) การกระทําความรุนแรงดานจิตใจ และ 3) การละเลย/ทอดทิ้ง ทําใหเกิดผล

กระทบดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต เด็กไมไดรับการดูแลเมื่อเจ็บปวย ใช 

สารเสพติด เลนการพนัน ติดเกม ไมไดเร ียนหนังสือ ไมสามารถควบคุม

พฤติกรรม/อารมณของตัวเองได ทํารายผูอื ่น ไมทําบัตรประจําตัวประชาชน 

เป นต น ข อเสนอแนะที ่ส ําค ัญจากการศึกษา คือ แนวทางการปองกัน 

ความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็กนั้น ควรใชกระบวนการมีสวนรวมของ

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ทํางานรวมมือกันในการดูแล แกไขปญหา และ

ปกปองคุมครองเด็กในชุมชน เพราะปญหาความรุนแรงในครอบครัวไมใชเปน

หนาที่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แตเปนหนาที่ของทุกคน 

คําสําคัญ: ความรุนแรง, ความรุนแรงในครอบครวั, เด็กเปนผูถูกกระทํา 

 

Abstract 

This study aims to investigate problems regarding family 

violence against children. Conducted as participatory action 

research (PAR), it applies participative observation and in-depth 

interviews. Targets are parents from 15 households and 14 children 
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aged between 10 and 12 years old who have lived in Chan Wirot 

Community in Hat Yai District, Songkhla Province for at least five 

years, can communicate in Thai, and whose parents consent to let 

them participate. 

Results of the study show that forms of violence against 

children in Chan Wirote community include physical abuse, mental 

abuse, and negligence/abandonment. These affect both the 

children's bodies and minds. When they fall ill, they are left without 

care. They start using drugs, take part in gambling, develop game 

addictions, quit school, fail to behave themselves or to keep their 

emotions under control, physically attack others, refuse to register 

for an identification card, and so on. Based on this study, it is 

recommended to deal with the aforementioned issues through the 

participation of family, school, and community. These groups should 

work together to tackle the problems and to protect the children in 

the community. The family unit is not obliged to carry the burden 

of this responsibility alone but rather everyone should take this 

responsibility together. 

Keywords: Violence, Family violence, Child abuse 

 

บทนํา 

ความรุนแรงในครอบครวัเกิดขึ้นคูสังคมไทยมาเปนเวลานานและนบัวัน

ยิ่งทวีความรุนแรงมีความซอนเรนของปญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปญหาดังกลาว 
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ถูกมองวาเปนเรื่องสวนตัว เปนปญหาเฉพาะสมาชิกในครอบครัว บุคคลภายนอก

ไมควรเขายุ งเกี ่ยว และการขาดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว ในฐานะอาชญากรรมประเภทหนึ่ง (สํานักเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร, 2558) ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไมใชเปนเพียงปญหาภายในตัว

บุคคลเทานั้น แตเปนปญหาระดับความสัมพันธที่สงผลกระทบตอชุมชน หากมี

การใชความรุนแรงขึ ้นครอบครัวในชุมชนใด โอกาสที ่สมาชิกในครอบครัว

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะตกเปนเหยื่อจะสูงกวาเปนอาชญากรรมอื่น ๆ 

และในขณะเดียวกัน การใชความรุนแรงในครอบครัวเปนพฤติกรรมทางอาชญา

กรที่ใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด โดยเด็กเล็กและเยาวชนตามชุมชน 

สามารถเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวไดงายกวาพฤติกรรมทางอาชญากรรมประเภท

อื่น ๆ โดยเฉพาะปจจุบันประเทศไทย กําลังประสบปญหาทางอาชญากรรม 

ซึ่งไดทวีความรนุแรงมากขึ้น อันเปนดัชนีที่บงบอกถึงความเสื่อมโทรมของสังคม

ในอีกมุมหนึ่งของสังคมไทยไดเปนอยางดี คือ ปญหาการกระทําผิดของเด็กและ

เยาวชนที่มีอายุระหวาง 7-18 ป ที่มีพฤติกรรมการใชความรนุแรงในการกระทํา

ผิดอันไมแตกตางจากพฤติกรรมของผูใหญในชุมชน ซึ ่งผลจากการใชความ

รุนแรงกระทบตอทัศนคติของเด็กที่มีตอสังคม รวมทั้งพัฒนาการดานสติปญญา 

อารมณ จิตใจ และสังคม (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, กฤตยา อาชวนิจกุล, และ

วาสนา อ่ิมเอม, 2542) และเมื่อเติบโตเปนผูใหญเด็กเหลานี้จะมีความโนมเอียงที่

จะกระทําความรุนแรงคลายกับประสบการณในอดีตที ่เคยพบเห็นหรือเคย 

ถูกทําราย เปนการถายทอดความรุนแรงจากรุนสูรุน (อําพล สูอําพัน, 2542) ซึ่ง

สภาพแวดลอมและชุมชน จึงมีสวนเกี่ยวของกับการถายทอดความรุนแรง และ

ปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวประกอบดวย ปจจัย

ภายในตัวบุคคล ประสบการณความรุนแรงที ่เคยไดรับในอดีต และปจจัย
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สภาพแวดลอมทางสังคมที่สงผลใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะ

ปจจัยเสี่ยงสําคัญ คือ ผูกระทําดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท หึงหวง และโอกาสเอ้ืออํานวย 

(บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธ์ิ, 2558) 

สถิติขอมูลและสถานการณดานเด็กและเยาวชน ประจําป 2563 

รายงานโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย ความรนุแรงในครอบครัวโดยเด็กเปนผูถูกกระทํา จํานวน 

1,007 คน คิดเปนรอยละ 4.48 และจากขอมูลสาเหตุเด็กที่เขารับบริการใน

บานพักเด็กและครอบครัว ในป 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563) เด็กเขารับ

บริการในบานพักเด็กและครอบครวัดวยสาเหตุความรนุแรงในครอบครวั จํานวน 

858 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มากที่สุด รองลงมาเกิดจากสาเหตุเด็กถูกทารุณกรรม

กาย/เพศ/จิตใจ ไมมีที่พักอาศัย ปญหาพฤติกรรม และนอยที่สุด คือผูปกครอง

ไม  ส ามารถด ู แล ได   จ ากข  อม ู ลสถ ิต ิ ด ั งกล  าวจะ เห ็น ได  ว  า  ป ญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวที่สงผลกระทบตอเด็ก เปนปญหาที่เด็กเผชิญมากที่สุด 

ทําใหเด็กตองเขารับการดูแล คุมครอง ในบานพักเด็กและครอบครัวเปนเวลา

ชั ่วคราว เด็กบางรายตองแยกออกจากครอบครัวมาอยู ท ี ่บานพักเด็กและ

ครอบครัว เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตไมใหเกิดความรนุแรงเกิดขึ้น  

สถานการณความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ ้นในทุกพื้นที่ทั ่วประเทศ 

จังหวัดสงขลาเปนอีกพื้นที่ในภาคใตที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนมากที่สุด จาก

ขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธันวาคม 2562 จังหวัด

สงขลามีจํานวนประชากรเด็กและเยาวชน จํานวน 512,591 คน สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย จ ังหวัดสงขลา (2564) รายงาน

สถานการณปญหาทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจําป 2564 พบวา เด็กที่

อยูในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จํานวน 2,094 คน เด็กที่ถูกทํารุณกรรมทางรางกาย 
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จิตใจ และทางเพศมีการดําเนินคดี จํานวน 54 คดี เด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

จํานวน 36 คน เด็กที่ตั้งครรภไมพรอมกอนวัยอันควรและไมพรอมในการเลี้ยงดู 

จํานวน 10 คน เยาวชนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม จํานวน 127 คน เยาวชนที่ถูก

ทํารุณกรรมทางรางกายจิตใจและทางเพศ จํานวน 87 คน 

จากรายงานสถานการณขางตน จะเห็นไดวา พื้นที่จังหวัดสงขลา เปน

หนึ่งพื้นที่ที ่กําลังเผชิญปญหาพื้นที่ที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่สงผล

กระทบตอเด็ก เพื ่อใหทราบถึงสาเหตุที ่แทจริงของการเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัวโดยเด็กเปนผูถูกกระทํา คณะผู วิจัยจึงสนในการศึกษาสาเหตุแหง

ปจจัยตาง ๆ ที่เปนตนเหตุของการเกิดขึ้นความรุนแรงในครอบครัว โดยเด็กเปน

ผูถูกกระทําของความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเลือกศึกษาในพื้นที่ชุมชนแออัดริมทาง

รถไฟหาดใหญ คือ ชุมชนจันทรวิโรจน ซึ่งเปนชุมชนเครือขายในการทํางานดาน

เด็กและเยาวชนของคณะผูวิจัยมายาวนาน คณะผูวิจัยในพบเห็นสถานการณ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชนในชุมชน หนึ่งนั้นคือ ปญหาความรุนแรง

ในครอบครัว จึงไดเลือกพื้นที่ชุมชนดังกลาวในการศึกษาในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบตอเด็กที่เผชิญปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัวในชุมชนจันทรวิโรจน  

 

นิยามศัพทในการศึกษา 

ความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็ก หมายถึง ความรุนแรงที่พอ/

แม/ผู ปกครอง เปนผู กระทําตอเด็ก ไมวาจะเปนความรุนแรงดานรางกาย  

ความรุนแรงดานจิตใจ ความรนุแรงทางเพศ และการทอดทิ้ง/ละเลย 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนตอเด็ก: เด็กไดทราบและเขาใจถึงสถานการณความรุนแรง

มากขึ้น และสามารถแยกแยะ ไดวาสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญนัน้ คอืความ

รุนแรงหรืออื่นใด 

ประโยชนตอครอบครัว: ครอบครัวไดทราบถึงวาสาเหตุอะไรบางที่ทํา

ใหเกิดความรุนแรงในครอบครวั และความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดผลกระทบอยางไร

บาง เมื่อครอบครัวทราบสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจนําสูการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนในครอบครัว และชวยกันปองกันความรนุแรงนั้น ๆ  

ประโยชนต อส ังคม: ข อม ูลจากการศ ึกษาประเด็นสาเหตุและ

ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัวสามารถนําไปใชในการหาแนวทางแนวทาง

ในการปองกันความรนุแรงในครอบครัว 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

สาเหตุและผลกระทบปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) ถือเปนการกระทํา

รุนแรงที่เกิดขึ้นจากความไมพอใจและอารมณในเชิงลบ (Negative feeling) 

ของบุคคลในครอบครัวที่กระทําตอกัน ซึ ่งจะมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม  

อารมณ และกระบวนการคิดในสภาพแวดลอมตาง ๆ ที ่เปนปจจัยใหเกิด 

ความร ุนแรงข ึ ้น (Malley-Morriso, 2004) ท ั ้งน ี ้  รณช ัย คงสกนธ  (2549  

อางถึงใน ยงยุทธ แสนประสิทธ์ิ, 2554) ไดกลาวถึง ความหมายของความรุนแรง

ในครอบครัวไวอยางครอบคลุมวา หมายถึง ลักษณะการทํารายรางกาย การลวง

ละเมิดทางเพศ และทํารายจิตใจ ระหวางสมาชิกที่มีความสัมพันธฉันครอบครัว

เดียวกัน ไมวาจะเปน สามีภรรยา บุตร หรือญาติผูใหญความรุนแรงในครอบครวั
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ที่เกิดจากการทํารายมีหลายกรณี เชน สามีทํารายภรรยา ผูหญิงถูกทํารายจาก 

คูรักของตนเอง บิดาหรือมารดาทํารายบุตร ผูที่แข็งแรงกวาทํารายบุพการีที่มี

ความชราภาพหรือญาติผู ใหญที่มีความออนแอทางสรีระ รวมทั้งผูที่ตองพึ่งพา

ทางเศรษฐกิจสังคม โดยภรรยาที่ทํารายสามีนั้นมีเพียงสวนนอย ซึ่งสามารถ

จําแนกประเภทความรนุแรงในครอบครัวไดออกเปน 3 ลักษณะตามผูถูกกระทํา

คือ ความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก คูสมรส และผูสูงอายุ สําหรับกระทรวงสาธารณสุข 

(2547) ไดระบุถึงลักษณะและขอบขายของความรุนแรงในครอบครัว ตามที่ 

หนวยงานและองคกรที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับปญหานี้ไดระบุไวดังนี้  

1) การทํารายรางกาย (Physiological assault) เปนการทํารายกัน

โดยใชกําลัง เชน ตบ ตี เตะ ตอย รวมทั้งการใชอาวุธจนไดรับบาดเจ็บ และ 

การฆาตกรรม 

2) การทํารายจิตใจ (Psychological / Emotional /Verbal abuse) 

เปนการทํารายโดยการใชคําพูดหรือภาษาพูดที ่หยาบคาย ดูถูกเหยียดหยาม 

ทําใหผูถูกกระทําขาดความเชื่อมั่นและนับถือในตนเอง การกระทําดังกลาว มี 

ผลทางดานจิตใจ และมีผลเสียตอการอบรมดูแลเด็กในครอบครัว ทั้งนี้ องคการ

อนามัยโลก (WHO, 2002 อางถึงใน ยงยุทธ แสนประสิทธิ์, 2554) ไดใหความหมาย

ของการทํารายจิตใจในคูสมรส วารวมไปถึงการละเลยไมสนใจ เปนการละทิ้งคู

สมรส ซึ่งสงผลตอความรูสึกและจิตใจอยางสําคัญ 

3) การใช ความร ุนแรงในด านส ังคม (Social abuse) หมายถึง  

การปลอยปละละเลย ไมใหความสําคัญหรือความสนใจ การขัดขวางความ 

กาวหนา การจํากัดสิทธิทางสังคมที ่พึงมีเชน การปฏิสัมพันธกับสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน เพื่อนรวมงาน เปนตน ทั้งนี้รวมถึงการจํากัดบริเวณดวย 
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4) การใชความรุนแรงดานเศรษฐกิจ (Economical abuse) เปนการ 

ควบคุมและยึดครองทรัพยสินตาง ๆ ของครอบครัว รวมทั้งการจํากัดใชจาย 

5) การกระทําทารุณทางเพศ (Sexual assault) การกระทําทารุณทาง

เพศถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การขมขืน หรือการกระทําอนาจารที่

ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย 

จากขอมูลสถิติเด็กถูกทารุณกรรม รายงานโดย กรมกิจการเด็กและ

เยาวชนระหวาง ปพ.ศ. 2556-2563 ทั้งหมด 1,739 ราย พบวา เด็กถูกทารุณ

กรรมทางเพศมากที่สุด 1,244 ราย คิดเปนรอยละ 72 ลําดับที่ 2 เด็กถูกทารุณ

กรรมทางรางกาย 428 ราย คิดเปนรอยละ 25 และลําดับสุดทายเด็กถูกทารุณ

กรรมทางจิตใจ 67 ราย คิดเปนรอยละ 4 และขอมูลสถิติเด็กถูกกระทํา 

ความรุนแรงในครอบครัว รายงานโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนระหวาง  

ป พ.ศ. 2556-2563 ทั้งหมด 1,950 ราย พบวา เด็กถูกกระทําความรุนแรงทาง

รางกายมากที่สุด 1,089 ราย คิดเปนรอยละ 63 ลําดับที ่ 2 เด็กถูกกระทํา 

ความรุนแรงทางเพศ 756 ราย คิดเปนรอยละ 43 และลําดับสุดทายเด็กถูก

กระทําความรนุแรงทางจิตใจ 105 ราย คิดเปนรอยละ 6  

จากที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาความรุนแรงในครอบครัวที่เด็ก

เปนผูถูกกระทํามีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนความรุนแรงดานรางกาย 

ความรุนแรงดานจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ เปนตน ซึ่งความรุนแรงเหลานี้

สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต พัฒนาการ และคุณภาพชีวิตของเด็กเปนอยางย่ิง 

ปพนธีร ธีระพันธ (2559) ความรุนแรงในครอบครัวในเขตพื้นที่ลุมนํ้า

ทะเลสาบสงขลาฝงตะวันตก ไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 394 ครัวเรือน 

จากประชาการ 25,232 ครัวเรือน ใน 11 ตําบล จํานวน 5 อําเภอ มีวัตถุประสงค 

(1) เพื่อสํารวจและวิเคราะหถึงการมีอยูและสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 
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(2) เพื่อสํารวจและวิเคราะหลักษณะของความรนุแรงในครอบครัว และ (3) เพื่อ

สํารวจและวิเคราะหกระบวนการจัดการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน

เขตพื้นที่ลุ มนํ้าทะเลสาบสงขลาฝงตะวันตก ผลการศึกษา สาเหตุของการใช

ความรุนแรงในครอบครัว 3 อันดับแรก ไดแก การดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด  

คิดเปนรอยละ 24.4 ความเครียดจากการทํางาน คิดเปนรอยละ 13.1 และ 

การขาดความรักความเขาใจกันในครอบครัว คิดเปนรอยละ 12.6 ผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัวสวนใหญ ไดแก ภรรยา รองลงมาคือ สามี โดยมี

อัตราการเกิดความรุนแรงเฉลี่ย 18 ครั้งตอป ลักษณะของความรุนแรง รอยละ 

69.3 เปนการดาทออยางรุนแรง รอยละ 27 เปนการทํารายรางกายทั้งที่ไมเปน

และเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และรอยละ 3.7 เปนการบังคับ

ใหกระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยกฎหมาย กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

(1) เมื่อเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทําหรือผูพบเห็นเลือกที่จะ

ไมดําเนินการอยางใด ๆ  คิดเปนรอยละ47 แจงปญหาการเกิดขึ้นของความรุนแรง

ตอผูใหญบานหรือกํานัน คิดเปนรอยละ 26.4 

รักยิ้ม ปทมสิงห ณ อยุธยา และคณะ (2553) ไดศึกษาการมีสวนรวม

ของชุมชนในการแกปญหาความรุนแรงในครอบครัว: กรณีศึกษา 3 ชุมชนใน

จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาความรุนแรงในครอบครัวและ 

การมีสวนรวมของชุมชนในแนวทางการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ประชากรที่ศึกษาคือ ผูที่พํานักอยูใน 3 ชุมชนจังหวัดสระบุรี จํานวน 600 คน 

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษางานวิจัยพบวา สาเหตุที่ทําให

เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด คือ ความใจรอน เจาอารมณของคนใด

คนหนึ่ง รอยละ 85.3 ความจูจี้ ขี้บนรอยละ 81.0 และความขัดแยงเรื่องการเงิน

รอยละ 77.4 ประเภทความรุนแรงในครอบครัว คือทางดานจิตใจ โดยเฉพาะ
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การถูกดาวาพบเห็นไดมากที่สุดรอยละ 86.2 รองลงมาความรนุแรงทางดานกาย 

ไดแก การตบ ตี เตะ ตอย รอยละ 72.8 และเกิดขึ ้นสมํ่าเสมอรอยละ 19.3  

แนวทางการแก ไขปญหาความร ุนแรงในครอบคร ัว กล ุ มต ัวอย างมี  

ความคิดเห็นใหองคกรชุมชนควรเขาไปมีสวนรวมกับภาครัฐในการประเมนิและ

ร ับทราบป ญหา อ ุปสรรค และช วยในการหาแนวทางการแกไขปญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน และควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ 

การรณรงค การสรางความสมานฉันทใหแกคนในชุมชน ตลอดจนมีการเชิญ

วิทยากรใหความรูแกชุมชนในเรื ่องปญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึง 

การสรางครอบครวัเปนสุขไรความรุนแรงในครอบครวั 

จินตนา วัชรสินธุ และคณะ (2561) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

ความรุนแรงในครอบครวัของเด็กวัยเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยครอบครัวกับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียน ไดแก

ประวัติความรุนแรงดานวาจา ประวัติการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ความสัมพันธ

ในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว ความเครียดของการเปนบิดามารดา  

โดยศึกษาจากครอบครัวเด็กวัยเรียนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 269 ครอบครัว 

แบบสอบถามเป นเครื ่องม ือท ี ่ ใช  ในการเก ็บรวบรวม ผลการศ ึกษาพบวา  

1) ครอบครัวที่เคยมีประวัติความรุนแรงดานวาจาหรือการกระทําที่ทํารายจติใจ 

และมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นภายในครอบครัวมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัว บุตรที่เติบโตมาจะเกิดการเรียนรูพฤติกรรมเหลานั ้นและนํามาใช

ต อไป 2) ครอบครัวที ่บ ิดาหรือมารดามีความเครียดสูงจะมีโอกาสเกิด 

ความรุนแรงในครอบครัวไดสูงกวาเนื่องจากภาวะตึงเครียดในการแสดงบทบาท

ของตนเองหรือความยุงยากในการเลี้ยงดูบุตร ทําใหบิดามารดามีปฏิสัมพันธ 

ที่ไมดีกับเด็ก และสงผลใหมีการแสดงออกในทางที่ไมดีตอเด็กและบุคคลใน
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ครอบครัวได 3) ครอบครัวที ่มีการสื ่อสารที ่ดีมีโอกาสเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัวนอย เปนการสื่อสารที่แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน โดยมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกปญหาชวยใหสมาชิกในครอบครัว 

มีสวนรวมในการแกปญหา 4) การสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเปนปจจัย

สําคัญในการที่จะทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขหรือความทุกข และจะสงผลให

บิดามารดาแสดงบทบาทหนาที่ไดเหมาะสม มีการแสดงออกทางอารมณและ

การตอบสนองตอความตองการของสมาชิกครอบครัวในทางบวก สําหรับบิดา

มารดาที่ขาดทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับบุตร จะนํามาซึ่งความรุนแรงใน

ครอบครัวได 

รณชัย คงสกนธ (2549) ไดระบุถึง ผลกระทบของปญหาการกระทํา

รุนแรงในครอบครัววาจะสงผลตอ 1) ทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยคารักษา

โดยตรงและค าร ักษาทางออมเป นจ ํานวนมหาศาล เช น ค าใช จ ายใน 

การรักษาพยาบาลตน การไมสามารถประกอบอาชีพไดปกติ ประสิทธิภาพใน

การทํางานลดลง ถูกออกจากงาน หรือลาออกเอง รวมทั ้งการไมมีงานทํา  

2) ทางดานสังคม ผลกระทบคือการมีพฤติกรรมความเสื ่อมเส ียศีลธรรม  

กระทบตอสิทธิมนุษยชน ความผิดตอกฎหมายบานเมือง จากผลวิจัยชี้ชัดวาเด็ก

ในครอบคร ัวท ี ่ม ีความร ุนแรง จะม ีป ญหาทางด านพฤต ิกรรม โรคจิต  

โรคประสาท วิตกกังวล ความกาวราว รวมถึงการใชสารเสพติดในอนาคต  

3) ทางดานสาธารณสุข ผลกระทบในดานนี้คือ ความเจ็บปวยทางดานรางกาย

จนนําสู การรักษา ความพิการทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต โรคทางจิต  

โรคประสาท โรคซึมเศรา การฆาตัวตายและการทํารายคนใกลชิด และการกอให

เกิดปญหาทางจิตใจของลูกในครอบครัว และ 4) ทางดานความมัน่คง ผลกระทบ

ค ือการล มสลายของครอบคร ัว  การอย าร  าง  การท ําร  ายถ ึ งแก ช ี วิต  
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การเปนคดีความ และการกระทบตอความเปนอยู ของสังคมโดยรวมทั ้งนี้

ผลกระทบโดยภาพรวมตอสังคม ก็คือความเปนอยูในสังคมแยลงสวนทางกับ 

การเต ิบโตทางดานเศรษฐกิจ เยาวชนรุ นต อไปที ่ม ีป ญหา รวมทั ้งการใช  

ความรุนแรงมากขึ้น ความเจ็บปวยทางจิตพบสูงข้ึน และสังคมไทยจะออนแอลง  

ปญหาความรนุแรงในครอบครัวในระดับของชุมชนนี้ จากผลการศึกษา

ที ่ผานมา พบวา อิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่ผลทําใหเกิดความรุนแรงใน

ครอบครัวขึ้นได เชน ผลการวิจัยที่พบวา กลุมภรรยาที่ถูกกระทํารุนแรงจากสามี

คือภรรยาที่ไดรับการศึกษานอย มีรายไดตํ่า สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับตํ่า 

และปญหารายไดไมเพียงพอ และชุมชนที่ยากจนนั้นจะมีสถิติความรุนแรงใน

ครอบครัวสูงมาก เชน มีการศึกษาพบวา ผูหญิงที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดในเขต

กรุงเทพมหานครรอยละ 50 บอกวาถูกสามีตบตี (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 

2546) และชุมชนเมืองที่อยูกันอยางแออัด หรือเปนชุมชนที่มีลักษณะซับซอน

เพราะประชากรมีความหลากหลาย เชน จากการศึกษาของ รุงรัตน เพิ่มเกียรติขจร 

และ รณชัย คงสกนธ (2549) ที ่ช ุมชนแหงหนึ ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที ่พบมากที ่ส ุดคือชวงอายุ 38-47 ป และ 

สวนใหญมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เปนตนหากพิจารณาบริบทของ

ชุมชนในลักษณะของถิ่นที่อยูอาศัยของพลเมืองแลว ครอบครัวถือเปนหนวย 

เล็ก ๆ ที่ประกอบกันเปนชุมชนขนาดใหญขึ้นมา ซึ่งจะตองมีกิจกรรมการผลิตมีส

วนรวมและมีกลไกในการควบคุมทางสังคม (สุรพล พยอมแยม, 2545) จึง 

กลาวไดวา ชุมชนเปนสังคมหนึ่งที่มีโครงสราง เชนเดียวกับสังคมใหญ ดังนั้น

สถานการณความรุนแรงในชุมชน จึงสามารถอธิบายไดจากความรุนแรงใน 

ระดับสังคม ซึ่ง กฤตยา อาชวนิจกูล และคณะ (2546) ไดพิจารณาเชื ่อมโยง 

การกระทํารุนแรงกับปจจัยตาง ๆ ของสังคมและบุคคลที่มีความสลับซับซอน  
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จะเห็นไดวา จากการทบทวนงานวิจัยขางตน พบวา สถานการณ 

ความรุนแรงในครอบครัวมีในหลากหลายรูปแบบ เชน การตบ ตี เตะ ตอย  

เคยถูกลงโทษในวัยเด็กอยางรุนแรง เคยเห็นพอแมทะเลาะ ตบตี ทํารายกันใน

วัยเด็กจนกลายเปนประสบการณฝงใจ ดาทอ เปนตน ในสวนของสาเหตุนั้นเกิด

จากหลายสาเหตุดวยกัน เช น ความใจรอน เจาอารมณ ความจู จ ี ้ ขี ้บน  

ความขัดแยงเรื่องการเงิน ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตร การดื่มสุราหรือเสพสิ่ง

เสพติด ความเครียดจากการทํางาน และการขาดความรักความเขาใจกันใน

ครอบครัว เปนตน 

 

ระเบียบวิธีการศึกษาวิธีการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครวั

ของชุมชน ดวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม มีวิธีการวิจัยดังนี ้

1. พื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย 

 ชุมชนจันทรวิโรจน (ชุมชนแออัดริมทางรถไฟ) เทศบาลนครหาดใหญ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

2. ผูมีสวนรวมในการวิจัย 

 2.1 กลุมตัวอยางเด็กอายุ 10-12 ป จํานวน 14 คน ที่มีที่พํานักอยู

ในเขตพื้นที่ศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป สามารถสื่อสารภาษาไทยได และ

ผูปกครองยินยอมใหเขารวมในการวิจัย 

 2.2 กลุมตัวอยางพอแม หรือผูปกครอง จํานวน 15 คน คือ ผูปกครอง

ของกลุมตัวอยางเด็ก 10-12 ป 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร

และขอมูลทุติยภูมิอื ่น ๆ ที่ปรากฏในศูนยสุขภาพชุมชน ไดแก เอกสารเกี่ยวกับ

ประวัติชุมชน ขอมูลทะเบียนราษฎรของชุมชน และขอมูลดานสาธารณสุข 

สําหรับขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก 

และการใชแบบสอบถาม 

4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ไดแก ตัวผูวิจัย บัณฑิต

อาสาในพื้นที่ เทปบันทึกเสียงและสมุดจดบันทึก กลองถายภาพ กลองถาย

วิดีทัศน แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม และ

แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับเหตุปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอความรุนแรงใน

ครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสํารวจความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็กในชุมชน 

(สําหรับพอ แม หรือผูปกครอง) 

2. แบบสํารวจความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็ก (สําหรับ

เด็ก) ผูวิจัยไดปรับจากแบบคัดกรองเด็กเพื่อสนับสนุนกลไกการเฝาระวังการ

ทารุณกรรมเด็กของหนวยงานดานสาธารณสุข  

3. แนวคําถามสัมภาษณเชิงลึกในเดก็ (In-dept Interview) 

4. แนวคําถามสัมภาษณเชิงลึกพอ แม ผูปกครอง (In-dept Interview) 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

โดยการจัดขอมูลเปนหมวดหมูและวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อมุงตอบโจทย

งานวิจัยที่กําหนดการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงใน
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ครอบครัว และผลที่เกิดขึ้น ผู วิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูลมีการรวบรวม

ขอมูล นําขอมูลมาจัดกระทําโดยการพิจารณาเหตุการณ สถานการณ ที่เกิดขึ้น

ทั ้งก ับบุคคลและช ุมชนแลวจัดแยกประเภทออกเปนหมวดหมู   โดยให

ความสําคัญไปถึงสภาพการณที่เก่ียวของกับปญหาการวิจัย 

6. จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย 

การศ ึกษาว ิจ ัยครั ้งน ี ้  เป นการศ ึกษากับกล ุ มเป าหมายที ่มี 

ความเปราะบาง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งตองขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

โดยผู ว ิจัยไดดําเนินการทําเอกสารชี ้แจงตอคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กอนดําเนินการเก็บขอมูลผูวิจัยไดชี้แจงแนวทาง

การศึกษา การสัมภาษณ วิธีการเก็บขอมูล และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนระหวาง

การสัมภาษณ ตลอดจนแนวทางการถอนตัวของผูมีสวนรวมในการวิจัย ทั้งนี้ได

ใหความสําคัญและเนนยํ้าในการเก็บรักษาความลับขอมูลของผูรวมวิจัย ให 

ผูรวมวิจัยรับทราบกอนการเก็บขอมูล 

 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษาสภาพปญหาความรนุแรงในครอบครวัที่กระทําตอเด็กใน

ชุมชนจันทรวิโรจน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยวิธีการสัมภาษณ และ

สํารวจกลุมเปาหมายเด็กอายุ 10-12 ป จํานวน 14 คน และกลุมตัวอยางพอ แม 

หรือผูปกครอง จํานวน 15 คน มีผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปผูมีสวนรวมในการวิจัย จากที่กําหนดศึกษาครอบครวั

ทั้งหมดที่มีเด็กอายุ 10-12 ป จํานวนทั้งหมด 16 ครอบครัว พบวา ไมสามารถ

ใหสัมภาษณได 1 ครอบครัวเนื่องจากปวยเปนอีสุกอีใสในชวงการเก็บขอมูล 

สรุปผูมีสวนรวมวิจัย ประกอบดวย  
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 1) พอแม ผูปกครอง จํานวน 15 คน ผูใหขอมูลสวนใหญเปนแม 

อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 93.33 และเพศชาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

6.67 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 อายุ

มากกวา 50 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และอายุระหวาง 21- 

30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพสม

รม/อยูดวยกัน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาหยารางหรือ

หมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20 โสด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

13.33 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 

8 คน คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมา ระดับการศึกษามัธยมตน จํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 20 ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. จํานวน 2 คน คิดเปน 

รอยละ 13.33 และไมไดศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.33 มีอาชีพ

รับบจางทั่วไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40 แมบาน (ที่ไมมีรายได) จํานวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ไมมีอาชีพ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 20 และ

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 6.67 

 2) เด็ก มีจํานวนรวม 16 คน ใหสัมภาษณได 14 คน ไมสามารถให

สัมภาษณได 2 คน เนื่องจากเปน อีสุกอีใส 1 คน และอีก 1 คนยายออกจาก

พื้นที ่ชุมชนจันทรวิโรจนในชวงการเก็บขอมูล เปนเพศหญิง จํานวน 7 คน  

คิดเปนรอยละ 50 และเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50 มีอายุ 10 ป 

และ 12 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71 และอายุ 11 ป จํานวน 4 คน 

คิดเป นรอยละ 28.57 ศึกษาอยู ในระดับชั ้นป. 4 และ ป. 5 จํานวน 4 คน  

คิดเปนรอยละ 28.57 ป.6 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 21.43 ป.3 จํานวน  

1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 และมีเด็กที่ไมไดรับการศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปน
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รอยละ 14.29 นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100 เด็กอาศัย

อยูกับพอแม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71 ปู ยา จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 28.57 แม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 14.29 พอ จํานวน 1 คน  

คิดเปนรอยละ 7.14 และอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.57 

2. สถานการณความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็กในชุมชน

จันทรวิโรจน 

 ชุมชนจันทรวิโรจน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ลักษณะชุมชน

เปนชุมชนแออัด ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของการรถไฟแหงประเทศไทย ประชากร

ทั ้งหมดนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญมีอาชีพรับจาง สภาพบานที ่อยู อาศัย

บางสวนเปนเพิงสังกะสีที ่ทําขึ้นเอง ไมมีหองเปนสัดสวน การใชไฟฟา และ

นํ ้าประปาสวนใหญใชระบบตอพวงจากบานที ่อยู ติดกันนอกเขตการรถไฟ  

มีปญหาสุขอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ จะพบเห็นขยะ

บริเวณรอบบานและบนถนนหนทาง ไมมีครูะบายนํ้า เมื่อมีฝนตกจะมีนํ้าทวมขัง

อยูทั่วไป จากการสํารวจผูใหขอมูลที่เปนเด็กอายุ 10-12 ป ในพื้นที่ จํานวน 14 

คน พบวา เดก็ที่ตองไดรับการดูแล มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50 เด็กที่ตอง

เฝาระวังหรือกลุมเสี่ยง มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และเด็กปกติ  

มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 21.43 โดยมีรูปแบบความรุนแรงในครอบครัว

กระทําตอเด็ก ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 

สถานการณความรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็ก (จํานวน 14 คน)  

ขอมูล จํานวน รอยละ 

 ใช ไมใช ใช ไมใช 

1) ดานสุขภาพทางกายและทางจิตของเด็ก 

มีความพิการ และ/หรือ โรคประจําตัว 

หรือความเจ็บปวยที่ไดรบัการดแูลอยาง

สมํ่าเสมอ 

8 

 

 

6 

 

 

57.14 

 

 

42.86 

 

 

เมื่อมีการบาดเจ็บสามารถอธิบายสาเหตุได 

(เชนกระดูกหัก กระทบกระเทือนภายใน  

ฟกชํ้า รอยกัด บุหรี่จี้แผลไฟไหม นํ้ารอน

ลวก) 

13 

 

 

1 

 

 

92.86 

 

 

7.14 

 

 

สามารถกิน นอน เลน ตามวัย และ 

ทํากิจกรรมไดตามเวลา 

13 

 

1 

 

92.86 

 

7.14 

 

เคยใชสารเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล

เปนคร้ังคราวหรือเคยลอง 

5 

 

9 

 

35.71 

 

64.29 

 

เคยเลนการพนันเปนครั้งคราว/ประจํา 3 11 21.43 78.57 

ติดเกมสจนไปรบกวนตอกิจวัตร

ประจําวนั 3 11 21.43 78.57 

มีเพศสัมพันธโดยไมปองกันเปนประจํา 0 13 0.00 92.86 

เคยมีใครสัมผัสรางกาย/อวัยวะที่หน ู

ไมยินยอม 

2 

 

11 

 

14.29 

 

78.57 
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ขอมูล จํานวน รอยละ 

 ใช ไมใช ใช ไมใช 

ไมเคยไดรับวัคซีนเลย (อายุมากกวา 6 

เดือนข้ึนไป) 

3 

 

11 

 

21.43 

 

78.57 

 

ไมไดเรียนหนังสอื 2 11 14.29 78.57 

สามารถกิน นอน และ ทํากิจกรรมได

ตามเวลา 

12 

 

1 

 

85.71 

 

7.14 

 

ควบคุมพฤติกรรมและอารมณของตัวเอง

ไมไดเปนประจํา 

4 

 

9 

 

28.57 

 

64.29 

 

ทํารายตนเอง 0 13 0.00 92.86 

ทํารายผูอ่ืนเปนประจํา 3 10 21.43 71.43 

ถูกทํารายหรือถูกรังแกบอยครั้ง 5 8 35.71 57.14 

เด็กไมมีความสุขขณะอยูกับครอบครวั 3 10 21.43 71.43 

ไมมีพอแม หรือผูปกครองที่พึ่งพาได 0 13 0.00 92.86 

ไมระวังอันตราย และพาตัวเองไปเสี่ยง

อันตรายบอยครั้ง 

3 

 

10 

 

21.43 

 

71.43 

 

แสดงอารมณ และ/หรือพฤติกรรมที ่

ไมเหมาะสมกับเวลา บุคคล และสถานที่

เปนประจาํ 

2 

 

 

11 

 

 

14.29 

 

 

78.57 

 

 

ไมเห็นขอดีของตนเองเลย 1 12 7.14 85.71 

ไมมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น 0 13 0.00 92.86 

2) ดานกฎหมาย 

ไมมีการจดทะเบยีนแจงเกิด 0 13 0.00 92.86 



วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร ปที ่30 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2565 

 

198 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

 ใช ไมใช ใช ไมใช 

ไมมีการทําบัตรประจาํประชาชน 1 12 7.14 85.71 

จากตารางขางตน ผลการสํารวจ ผูใหขอมูลที่เปนเด็กอายุ 10-12 ป 

จํานวน 14 คน สามารถอธิบายผลการศกึษา ดังนี้ 

1) การเลี้ยงดูลูกของพอ แม หรือผูปกครอง  

 การกิน การดูแลของพอ แม หรือผูปกครอง พบวา สวนใหญจะ

ซื้ออาหารในชุมชนสําหรับมื้อเชา แมจะทําอาหารสําหรับมื้อเที่ยง หรือมื้อเย็น  

บางครอบครัวพอจะเปนคนทําอาหารใหกับเด็ก และเด็กสวนใหญจะกินอาหาร

วันละ 3 มื้อ จํานวน 11 ราย ไมกินอาหารเท่ียงโดยใหเหตุผลวาไมหิว จํานวน 1 

ราย และไมกินมื้อเชา จํานวน 1 ราย การเรียน การเรยีนเด็กจะที่กําลังศึกษาใน

ชั ้นประถมศึกษา จํานวน 12 ราย และไมไดร ับการศึกษา จํานวน 2 ราย 

เนื่องจากผูปกครองทําเอกสารใบแจงเกิดสูญหายจึงไมสามารถไปโรงเรียนได 

และมีความพิการทางรางกาย เมื่อกลับจากโรงเรียนแมจะเตือนหรือชวยสอน

การบานเด็ก จํานวน 5 ราย ทําการบานดวยตนเอง จํานวน 3 ราย พี่ชวยสอน

การบาน จํานวน 2 ราย พอชวยสอนการบาน จํานวน 2 ราย และครูสอนที่

โรงเรียน 1 ราย การเลน พบวา เด็กสวนใหญจะเลนเกมสหรือโทรศัพท จํานวน 

9 ราย เลนกีฬา จํานวน 4 ราย ไดแก ฟุตบอล และเลนแบดมินตัน เลนดินนํ้ามนั 

จํานวน 3 ราย ดูทีวี จํานวน 2 ราย กระโดดยาง ปนจักรยาน ปาจรวด เลนมอ 

วิ่งไลจับ และตีกลอง จํานวน 1 ราย โดยเลนละแวกบาน จํานวน 7 ราย ใน

โรงเรียน จํานวน 2 ราย สนามเลี้ยงวัว จํานวน 2 ราย และรานเกมส จํานวน 1 

ราย การอบรม สวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของการอยูรวมกันกับผูอื่น เชน 

ไมพูดคําหยาบ ไมทํารายเพื่อน และไมยืมและขอเงินเพื่อน และอบรมเรื่องการ
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พูดจากับผูใหญ ใหมีความกตัญู การดูแลของพอแมหรือผูปกครอง เวลาลูก

ไมสบาย สวนใหญพบวาคนที่คอยดูแลเด็ก เมื่อไมสบาย มีแมคอยดูแล จํานวน 

6 ราย ยา/ยายคอยดูแล จํานวน 2 ราย พอคอยดูแล จํานวน 1 ราย และเพื่อน

บานชวยดูแล จํานวน 1 ราย โดยการซื ้อยาใหก ิน จํานวน 7 ราย พาไป

โรงพยาบาล/คลินิก/หมอ จํานวน 5 ราย เช็ดตัว จํานวน 5 ราย และแมไมทํา

อะไร จํานวน 1 ราย การชวยครอบครัว เด็กสวนใหญจะมีหนาที่ในการแบงเบา

ภาระในครอบครัวของตนเอง สิ่งที่ตองทํา ไดแก กวาดบาน เก็บขยะ หรือถูกพื้น 

จํานวน 6 ราย ลางจาน จํานวน 6 ราย ซักผา จํานวน 3 ราย หุงขาว จํานวน 2 

ราย เลี้ยงนอง เก็บที่นอน เติมนํ้า ลางหองนํ้า กรณีละ 1 ราย 

2) วิธีการปฏิบัติของพอ แม หรือผูปกครองเมื่อลูกไมทําตามที่บอก 

หรือสั่ง 

 (1) มีการใชความรนุแรงดวยวาจา ไดแก ดา ตัวอยางคําดา เชน 

“แม” “สัตว” “ชาติเปรต” ขู ตัวอยางคําขู “ถาไปเลนไกล ๆ อีกแมจะทุบ” 

“ถากลับชาอีกจะโดนอีก” “จะใหไปอยูกับพอ” (พอแมหยากันแลว) ดุ และบน 

เมื่อลูกไมทําตามที่บอก พอแม หรือผูปกครองมักมีการใชคํารุนแรงดวยวาจา 

ไดแก ดุ จํานวน 9 ราย บน จํานวน 4 ราย ดา จํานวน 4 ราย เชน “เปรต ไมรูเรื่อง” 

พูด/อธ ิบาย/เต ือน จ ํานวน 3 ราย ข ู   จ ํานวน 3 ราย เช น “จะไม ม ีแม  

แมจะไปคายา และจะติดคุก”, “ระวังจะตีทุกคนเลย”, “ดื้ออีกแลวนะ เดี๋ยวจะ

โดนตี” เปนตน  

 (2) มีการทํารายรางกาย สวนใหญเด็กจะโดนตี จะตีบริเวณ 

หลัง และกน อุปกรณที่ใชสวนใหญจะเปนไมแขวนเสื้อ ไม/กานมะยม มือ ไม

กวาด สายยาง เข็มขัด ทอ PVC และสายไฟ และมี 1 คนที่พอแมไมใหลูกออก

จากบาน การกระทําความรุนแรงดานรางกาย โดยวิธีการตี จํานวน 13 ราย 
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วัตถุประสงคของการตี สวนใหญเพื่อสั่งสอน เนื่องจากชอบทะเลาะระหวางพี่

น อง และออกไปเลนแลวกลับบานไมเปนเวลา ผู ปกครองมองวากลัวเกิด

อันตรายกับเด็ก สิ่งที่ใชตีไดแก ไมเรียว ไม หรือไมไผ 5 ราย และมือ 3 ราย 

บริเวณที่ตี ไดแก ขา 3 ราย กน 3 ราย สะโพก 1 ราย แขน 1 ราย และ ไหล 1 

ราย 

3. ประเภทรุนแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็ก  

 จากการศึกษา พบวาเด็กในชุมชนจันทรวิโรจน เปนผู กระทํา 

ความรุนแรงในครอบครวัสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

 1) การกระทําความรุนแรงดานรางกาย พบวา เด็กโดนกระทํา

ความรุนแรงในครอบครวัโดยพอแม ผูปกครองเปนผูกระทํา ใชวิธีการลงโทษเด็ก

ดวยการตี อุปกรณสวนใหญใชสิ่งที่อยูใกลมือ เชน ไมแขวนเสื้อ ไมเรียว ไมกวาด 

บางรายมีรอยแผลฟกชํ้า 2-3 วันหาย มี 1 ราย ใชทอพีวีซี ซึ่งทําใหเกิดแผล 

มีเลือดออกมาก  

 2) การกระทําความรุนแรงดานจิตใจ พบวา เปนความรนุแรงดานนี้

เปนความรุนแรงที่เด็กเผชิญมากที่สุด โดยการบน ดุ ขู ดาดวยถอยคําหยาบคาย 

ไดแก ดา ตัวอยางคําดา เชน “แม” “สัตว” “ชาติเปรต” ขู ตัวอยางคําขู “ถาไป

เลนไกล ๆ อีกแมจะทุบ” “ถากลับชาอีกจะโดนอีก” “จะใหไปอยูกับพอ” (พอ

แมหยากันแลว) ดุ และบน  

  จะเห็นไดวาความรุนแรงทางจิตใจ มีในรูปแบบของคําพูด วาจา

เชิงลบ ดวยการตอวา ตําหนิ ขู ซึ่งคําพูดเหลานี้ เปนการทํารายจิตใจแกผูรับสาร

เปนอยางยิ่ง ทําใหเกิดแผลทางใจที่ไมอาจมองเห็นได นอกจากนี้เปนการลด

ความเปนมนุษยและการตีตราใหเด็กเจ็บปวดทางจิตใจ  

 3) การละเลย/ทอดทิ้ง 
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  3.1 ดานสุขภาพ จากขอมูลการสํารวจในเด็ก พบวา มีเด็ก 

จํานวน 2 คน ไมไดร ับวัคซีน และจากขอมูลการสัมภาษณเช ิงล ึก เรื ่อง 

การรับประทานอาหารเช าส วนใหญเป นขาวเหนียวไกทอดเกือบทุกวัน 

(สังเกตเห็นนํ้ามันที ่แมคาใชทอดมีสีดํา เปนนํ้ามันทอดซํ ้าหลายครั้ง) และ

บางสวนรับประทานบะหมี่กึ ่งสําเร็จรูปบอยครั้ง และสังเกตเด็กบางคนผอม

แคระแกร็น  

  3.2 การละเลยดานการศึกษา พบวา มีเดก็ จํานวน 2 ราย ที่พอ

แม ผูปกครอง ไมสงเด็กเขาโรงเรียน รายแรกอยูในครอบครัวพอเลี้ยงเดี่ยว เด็ก

ไมมีเอกสารใบแจงเกิด อีกรายเปนเด็กพิการแตสามารถใชมือได เคลื่อนไหวโดย

มือใชพยุงตัว เพื่อใหเคลื่อนที่ไปได  

  3.3 การละเลยดานกฎหมาย มีเด็ก จํานวน 1 คน ไมมีบัตร

ประจําตัวประชาชน  

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรง  

 จากการกระทําดังกลาวของพอแม หรือผู ปกครอง สงผลดาน

อารมณหรือดานจิตใจของลูก ไดแก รองไห เสียใจ นอยใจ งอน โกรธ และ

เครียดหรือไมมีความสุข มีเด็กบางคนหัวเราะกับการกระทําดังกลาวและมีเพียง 

1 คนเทานั้น ที่ไมไดรูสึกอะไร ผลตอความรูสึกทางกายจากการทํารายรางกาย 

ไดแก เจ็บ นอกจากนี ้ ยังสงผลตอรางกายของเด็ก มีแผลหรือรอยฟกชํ ้า 

บนรางกาย 2-3 วัน จากการกระทําดังกลาวของพอแม หรือผูปกครอง ผลทาง

อารมณ/ความคิดของเด็ก ไดแก รองไห จํานวน 7 ราย หนาบูด/ชักสีหนา/งอน 

จํานวน 3 ราย คิดวาพอไมรัก จํานวน 1 ราย เสียใจ จํานวน 1 ราย นอกจากนี้ 

ยังสงผลทางรางกาย เลือดออก จํานวน 1 ราย มีรอย (แผล) จํานวน 1 ราย ไมมี

รอยฟกชํ้า จํานวน 1 ราย และเกิดปฏิกิร ิยาโตตอบ เฉย ๆ /ไมเถียง/เงียบ 
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จํานวน 4 ราย เถียง จํานวน 1 ราย ไมกินขาว จํานวน 1 ราย ไปหานาขางบาน 

จํานวน 1 ราย ขอรอง “ยา อยาตีไดไหม” จํานวน 1 ราย ดาแม จํานวน 1 ราย 

ใชสายตามองอยากใหแมปลอบจํานวน 1 ราย ใหมือปกปองตัวเอง จํานวน 1 

ราย พูดวา “ไมเอาแลว รักแม” จํานวน 1 ราย 

 จะเห็นไดว าผลกระทบที ่ เก ิดขึ ้นกับเด ็กจากความรุนแรงใน

ครอบครัวนั้น สงผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะความเจ็บปวย

ทางจิตใจจะติดคางในใจเปนเวลานาน และอาจสงผลใหเกิดบาดแผลทางจิตใจ

หรือความทรงจําเกี่ยวกับความสัมพันธที่เปราะบาง หวาดกลัว เกลียดชังตามมา 

ซึ่งแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นมีผลตอพฤติกรรมของเด็กอีกดวย เด็กไดซึมซับ หรือ

เก็บความทรงจําที่ไมดีเหลานี้ สูการแสดงออกพฤติกรรมที่กาวราว พฤติกรรม

เลียนแบบ นําไปใชกับตนเองหรือคนอ่ืน ๆ ตอไปได 

5. การรับรูดานการชวยเหลือ 

 การรับรูแหลงชวยเหลือและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของยังมี

นอย จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดการความรุนแรงที่กระทําตอเด็กในชุมชน 

พบวา ไมมีการจัดการปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น มองวาเปนเรื่องสวนตัวของ

ครอบครัว นั้น ๆ จํานวน 10 คน (รอยละ 66.67) เมื่อสถานการณความรุนแรง

เกิดขึ้น ไมทราบวาหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ/บุคคลที่ชวยเหลือ ตองแจง

ใคร หรือหนวยงานใด จํานวน 12 คน (รอยละ 80) ไมมีการรับรูขอมูลแหลง

ขอรับการชวยเหลือ พบวา สวนใหญไมทราบ 10 คน (รอยละ 66.7) ความสนใจ

เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 

2550 พบวา สวนใหญไมทราบแตสนใจ 6 คน (รอยละ 40) รองลงมา พอทราบ

บาง 5 คน (รอยละ 33.33) และไมเคยไดยินไมสนใจ 4 คน (รอยละ 26.67) 
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แสดงใหเห็นถึงการรบัรูหรือความใสใจตอการใหความชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทํา

ความรุนแรงยังมีนอยมาก 

จากขอมูลการรับรูดานการชวยเหลือ สวนใหญยังไมทราบถึงหนวยงาน 

ที่เกี ่ยวของ กระบวนการชวยเหลือ แมกระทั่งเรื ่องกฎหมายที่เกี่ยวของสวนใหญ 

ไมทราบในรายละเอียดสวนนี้ ทําใหความรุนแรงที่เกิดขึ้นไมไดรับการชวยเหลือ 

ตามกระบวนการ เมื่อปญหาไมถูกแกไข หรอืไมไดรับความชวยเหลือ ปญหาเหลานี้

ถูกสะสมเปนปมในใจของเด็ก เกิดความเคยชินในความรุนแรงนั้น ๆ มองวาเปนเรื่อง

ปกติ ซึ่งในความเปนจริงไมใชเรื่องปกติและเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงอันตรายตอเด็ก

เปนอยางยิ่ง อาจเปนจุดกําเนิดของการเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามอีกดวย  

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่โดยเด็กเปนผูถูกกระทํา 

ในพื้นที่ชุมชนจันทรวิโรจน(ชุมชนแออัดริมทางรถไฟ) อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 

ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนจันทรวิโรจน โดยเด็ก

เปนผูถูกกระทําจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น จากการศึกษาพบวา ความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นมีหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน 1. ความรุนแรงทางรางกาย พบวา 

พอแม ผูปกครอง ใชวิธีการลงโทษเด็กดวยการตี อุปกรณสวนใหญใชสิ่งที่อยูใกล

มือ เชน ไมแขวนเสื้อ ไมเรียว ไมกวาด ใชทอพีวีซี ซึ่งทําใหเกิดแผลตามรางกาย

ของเด็ก 2. ความรุนแรงทางจิตใจ พบวา พอแม ผู ปกครอง ไดกระทํา 

ความรุนแรงดวยวาจา เชน บน ดุ ขู ดาดวยถอยคําหยาบคาย เปนตน เปน

ประเภทความรุนแรงที ่เกิดขึ้นเก็บเด็กในพื ้นที่ชุมชนจันทรวิโรจนมากที ่สุด  

3. การละเลยในการเล ี ้ ยงดู  จากข อม ูลการส ัมภาษณ  เช ิ งล ึก เร ื ่ อง 
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การรับประทานอาหารเชาสวนใหญเปนขาวเหนียวไกทอดเกือบทุกวัน และ

บางสวนรับประทานบะหมี่กึ ่งสําเร็จรูปเกือบทุกมื ้อ จะเห็นวาการดูแลเรื่อง

อาหารมีความเสี่ยงที่เด็กจะขาดสารอาหาร มีภาวะโภชนาการบกพรอง และ

สังเกตเด็กบางคนผอมแคระแกร็น ขาดการดูแลเอาใจใสและไมเห็นความสําคัญ

ในเรื่องโภชนาการ ซึ่งปรากฏการณนี ้เด็กกําลังเผชิญกับความรุนแรงในมิติ 

ของการละเลยในการเลี้ยงดู นอกจากนี้ มีเด็กถูกละเลยดานการศึกษา พบวา  

มีจํานวน 2 ราย ที ่พอแม ผู ปกครอง ไมสงเด็กเขาโรงเรียน รายแรกอยูใน

ครอบครัวพอเลี้ยงเดี่ยว เด็กไมมีเอกสารใบแจงเกิด อีกรายเปนเด็กพิการดาน

รางกายหรือการเคลื่อนไหวแตสามารถใชมือได เคลื่อนไหวโดยใชมือพยุงตัวให

เคลื่อนที่ไปได แตแมไมไดสนับสนุนใหเด็กเขารับการศึกษาในหองสมุดของ

ชุมชนที่ทางเทศบาลนครหาดใหญจัดเปนสถานที่เรยีนสําหรับเด็กนอกระบบ 

จากการศกึษาขางตน จะเห็นไดวา ความรุนแรงนั้นไมใชแคการใชกําลัง 

อาวุธ ในการทํารายรางกายของอีกฝาย ทําใหอีกฝายไดรับบาดเจ็บแผลตาม

รางกายเพียงเทานั้น แตในความเปนจริงแลวความรุนแรงนั้นมีหลายประเภท 

มีทั้งความรุนแรงทางรางกาย โดยการ ตี ตบ เตะ ตอย ใชกําลังในการจัดการ

สงผลใหผูถูกกระทําไดรับบาดมีแผลตามรางกาย ประจักษเห็นไดงายแกผูพบ

เห็นถึงความผิดปกติเหลานี้ อีกหนึ่งความรุนแรงที่คนมักมองขาม หรืออาจ 

ไมทราบวาการกระทําเหลานี้คือความรนุแรง นั่นคือ ความรุนแรงทางจิตใจ ดวย

คําพูด วาจาเชิงลบ ในลักษณะคําพูดที่ดาตอวากัน คําหยาบคาย คําขู เปนตน 

ซึ่งคําพูดเหลานี้ที ่เปลงออกมานั้นเปนความรุนแรงชนิดหนึ่งกระทบตอสภาพ

จิตใจของผูรับสารเปนอยางยิ่ง บางครั้งคนที่พูดออกไปนั้นไปทราบวานั้น คือ

ความรุนแรง อาจมองวาคือคําพูดที่ใชในการสื่อสารทั่วไปหรือเปนการสั่งสอน 

แตเด็กที่ไดรับสารคําพูดวาจาเชิงลบเหลานี ้จะสะสมความรู สึกแลวเกิดเปน 
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ปมแผลในใจตอไป เปนแผลที ่ไมสามารถประจักษเห็นได ซ ึ ่งแตกตางกับ 

ความรุนแรงทางรางกายที่สามารถมองเห็นแผลตามรางกายได แตทั้งนี้ทั้งนั้น

เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงดานรางกายยอมสงผลกระทบตอสภาพจิตใจดวย

เชนกัน เกิดเปนแผลในใจของเด็กอาจนําสูการเลียนแบบพฤติกรรมเกิดขึ้น หรือ

อาจเปนฉนวนในการกอเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกดวย และอีกหนึ่ง 

ความรุนแรงที่ไมไดเกิดจากการใชกําลังทํารายรางกาย หรือใชคําพูดวาจาเชิงลบ

ทํารายจิตใจ คือการปลอยปละละเลย ทอดทิ้งไมเลี ้ยงดูลูก/เด็ก ขัดขวาง 

การเจริญเติบโตของลูก/เดก็ ไมสงเสรมิสนับสนุนใหลูก/เด็กไดรับการพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ตามวัยที่ลูก/เด็กควรไดรับ ซึ่งการที่พอแม ผูปกครอง ไดกระทําการ

เชนนี้ เทากับวาพอแม ผูปกครองเหลานี้กําลังใชความรุนแรงตอลูกของตนเอง 

ความรุนแรงประเภทนี้ไมใชกําลังในการทําราย และไมใชคําพูดทํารายดวย

เชนกัน แตเกิดจากพฤติกรรม หรือการบกพรองในบทบาทหนาที ่ของพอแม 

ผูปกครอง นําพาใหลูก/เด็กเขาสูวงจรของความรุนแรงในครอบครัวไดในที่สุด 

จะเห็นไดวา การกระทําความรุนแรงในลักษณะนี้จัดอยูในประเภทความรุนแรง

สอดคลองกับขอมูลของ กระทรวงสาธารณสุข (2547) ไดระบุถึงลักษณะและ

ขอบขายของความรุนแรงในครอบครัว ตามที่หนวยงานและองคกรที่ปฏิบัตงิาน

เกี ่ยวของกับ กระทรวงสาธารณสุข ไดระบุถ ึงลักษณะและขอบขายของ 

ความรุนแรงในครอบครัว ตามที่หนวยงานและองคกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ

ปญหานี้ ไดระบุไว ดังนี้ 1) การทํารายรางกาย (Physiological assault) เปน

การทํารายกันโดยใชกําลัง เชน ตบ ตี เตะ ตอย รวมทั้งการใชอาวุธจนไดรับ

บาดเจ็บ และการฆาตกรรม 2) การทํารายจิตใจ (Psychological / Emotional 

/Verbal abuse) เปนการทํารายโดยการใชคําพูดหรือภาษาพูดที ่หยาบคาย  

ดูถูกเหยียดหยาม ทําใหผู ถูกกระทําขาดความเชื ่อมั ่นและนับถือในตนเอง  



วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร ปที ่30 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2565 

 

206 

การกระทําดังกลาวมีผลทางดานจิตใจ และมีผลเสียตอการอบรมดูแลเด็กใน

ครอบครัว 3) การใชความรุนแรงในดานสังคม (Social abuse) หมายถึง การปลอย

ปละละเลย ไมใหความสําคัญหรือความสนใจ การขัดขวางความกาวหนา  

การจํากัดสิทธิทางสังคมทีพ่ึ่งมีเชน การปฏิสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน

บาน เพื ่อนรวมงาน เปนตน ทั ้งนี ้รวมถึงการจํากัดบริเวณดวย 4) การใช 

ความรุนแรงดานเศรษฐกิจ (Economical abuse) เปนการควบคุมและยึดครอง

ทรัพยสินตาง ๆ ของครอบครัว รวมทั้งการจํากัดใชจาย5) การกระทําทารุณทาง

เพศ (Sexual assault) การกระทําทารุณทางเพศถือเปนการกระทําที ่ผิด

กฎหมาย เชน การขมขืน หรือการกระทําอนาจารที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย 

ในสวนของสาเหตุการเกิดความรุนแรงในครอบครัวโดยเด็กเปน

ผูถูกกระทํา ในพื้นที่ชุมชนจันทรวิโรจนนั้น จากการศึกษาพบวา 1. ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ สถานะทางเศรษฐกิจของพอแม ผูปกครอง สวนใหญมีฐานะยากจน

รายไดที่ไมแนนอน ไมเพียงพอตอการใชจาย สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง

ทั ่วไป พอแมผู ปกครองทํางานนอกบานไปเชาเย็นกลับ ทําใหไมมีเวลาใน 

การดูแลเอาใจใสลูก ๆ ไดอยางเต็มที่ตามบทบาทหนาที่ของพอแมผูปกครอง  

ไมวาจะเปนดานอาหารการกิน สุขอนามัย ดานการเรียน ไมแจงเกิด ไมพาไปทํา

บัตรประชาชน เปนตน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กเปนอยางยิ่ง ทําให

เด็กบางคนมีปญหาดานสุขภาพ บางคนไมไดเรยีนหนังสือ ดวยสภาพเศรษฐานะ

ของครอบครัวไมเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนัก จนเกิดความเคยชินในวิถี

ชีวิตดังกลาวมองวาเปนเรื ่องปกติในชีวิตประจําวัน ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ 

บงบอกวาเด็กกําลังเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวในประเภทของความ

รุนแรงการปลอยปละละเลย หรือทอดทิ้งเด็ก 2. ปจจัยดานสังคม พอแม 

ผู ปกครองมีปญหาพฤติกรรมสงผลใหเปนผู ต องขัง บางครอบครัวมีการใช 
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สารเสพติด หรือดื ่มแอลกอฮอลเปนประจํา พฤติกรรมเชิงลบเหลานี้สงผล

กระทบตออารมณของพอแม ผูปกครอง เมื่อมีอาการมึนเมากอเกิดความรุนแรง

ในครอบครัวโดยการทํารายรางกาย สําหรับบางครอบครัวเกิดความรุนแรงดาน

จิตใจ เกิดการทะเลาะ ดาทอกันดวยฤทธิ์ของสุรายาเสพติด พฤติกรรมเหลานี้

สงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวหนึ่งในนั้น คือลูก ๆ ที่ยังอยูในวัยเด็ก วัยไร

เดียงสา ที ่ไมสามารถที ่จะแยกแยะออกไดวาสิ ่งที ่เกิดขึ้นกับตนเองนั ้น คือ  

ความรุนแรงในครอบครวั 3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ดวยสภาพชุมชนเปนชมุชน

แออัดมีความซับซอนของผูคนที่มีความหลากหลาย มีแหลงอบายมุขในชุมชน

จากการสังเกตเห็นการเลนการพนันตาง ๆ มีรานเกมที่อยูใกลชุมชน และมี 

การลดราคาจูงใจอยูเรื่อย ๆ สิ่งเปนสภาพแวดลอมที่เอื้อในการเกิดความรนุแรง

ในครอบครัวขึ้นได 

จะเห็นไดวา ทั้ง 3 ปจจัย เปนปจจัยทําใหเกิดปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว มีความสอดคลองกับการศึกษาเรื่องความรุนแรงในชีวิตคูกับสุขภาพ

ผูหญิงที่ดําเนินการในพื้นที่ชุมชนแออัด/ชุมชนอ่ืน ๆ พบวา คนในครอบครัวที่ถูก

กระทําความรุนแรงในครอบครัวสาเหตุเกิดจากการศึกษานอย มีรายไดตํ่า 

สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับตํ่า และปญหารายไดไมเพียงพอ และชุมชนที่ยากจน 

ชุมชนแออัดนั้น มีสถิติความรุนแรงในครอบครัวสูงมาก จากการศึกษาพบวา 

ผู หญิงที ่อาศัยอยูในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร รอยละ 50 บอกวา 

ถูกสามีตบตี (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2546) และชุมชนเมืองที่อยูกันอย

างแออัด หรือเปนชุมชนที่มีลักษณะซับซอนเพราะประชากรมีความหลากหลาย 

เชน จากการศึกษาของ รุงรตัน เพ่ิมเกียรติขจร และ รณชัย คงสกนธ (2549) ที่
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ชุมชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาความรนุแรงในครอบครัวที่พบ

มากที่สุดคือชวงอายุ 38-47 ป และสวนใหญมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเด็กจากความรนุแรงในครอบครัวที่เด็กไดรับนั้น 

จากการศึกษา พบวา เด็กที่ไดรับความรุนแรงทางรางกายจากการลงโทษเด็ก

ดวยการตี อุปกรณสวนใหญใชสิ่งที่อยูใกลมือ เชน ไมแขวนเสื้อ ไมเรียว ไมกวาด 

มี 1 ราย ใชทอพีวีซี ซึ่งทําใหเกิดแผลตามรางกายของเด็ก ในสวนของเด็กที่ถูก

กระทําความรุนแรงดวยคําพูด วาจาเชิงลบ ดาทอ ขู สงผลตอสภาพจิตใจของ

เด็ก เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเขาใจวาคําพูดเหลานี้สามารถใชไดกับคนทั่วไป 

นําไปใชกับเพื่อน ๆ กอเกิดปญหาทะเลาะวิวาท และปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกดวย 

ผลกระทบดานจิตใจนั้นสะสมเปนปมเกิดแผลทางใจ ถึงขั้นรุนแรงอาจสงผล

กระทบตอสุขภาพจิต ทําใหเด็กมีอาการทางจิตเกิดขึ ้น และในสวนของ

ผลกระทบดานคุณภาพชีวิตอันเนื ่องมาจากเด็กถูกการเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม 

ปลอยปะละเลย ไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร สงผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูของเด็ก ทั้งทางดานสุขภาพรางกาย สุขภาพจิตใจ พัฒนาการของเด็ก 

เปนตน แตทั้งนี้ทั้งนั้นความรุนแรงที่เกิดที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นไมวาจะเปนความ

รุนแรงประเภทใดก็ตาม ลวนเกิดผลกระทบทั้งรางกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต

ของเด็กทั้งสิ้นเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งสิ้นกลายเปนปมใจชีวิตและภาพความทรง

จําที่แสนเจ็บปวดในชีวิตซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รณชัย คงสกนธ (2549) 

ในประเด็นกระทบดานสังคม สาธารณสุข และดานความมั่นคง ในสวนของดาน

สังคม ผลกระทบคือการมีพฤติกรรมความเสื ่อมเส ียศีลธรรม กระทบตอ 

สิทธิมนุษยชน ความผิดตอกฎหมายบานเมือง จากผลวิจ ัยชี ้ช ัดว าเด็กใน

ครอบครัวที่มีความรุนแรง จะมีปญหาทางดานพฤติกรรม โรคจิต โรคประสาท 

วิตกกังวล ความกาวราว รวมถึงการใชสารเสพติดในอนาคต ทางดานสาธารณสุข 
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ผลกระทบในดานนี ้ค ือ ความเจ็บปวยทางดานรางกายจนนําสู การรักษา  

ความพิการทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต โรคทางจิต โรคประสาท โรคซึมเศรา 

การฆาตัวตายและการทํารายคนใกลชิด และการกอใหเกิดปญหาทางจิตใจของ

ลูกในครอบครัว และทางดานความมั ่นคง ผลกระทบคือการลมสลายของ

ครอบครัว การหยาราง การทํารายถึงแกชีวิต การเปนคดคีวาม และการกระทบ

ตอความเปนอยูของสังคมโดยรวมทั้งนี้ผลกระทบโดยภาพรวมตอสังคม ก็คือ

ความเปนอยูในสังคมแยลง สวนทางกับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เยาวชน 

รุนตอไปที่มีปญหา รวมทั้งการใชความรุนแรงมากขึ้น ความเจ็บปวยทางจิตพบ

สูงขึ้น และสังคมไทยจะออนแอลง  

จะเห็นไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น เปนปญหาที่เกิดข้ึนใน

ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจริง แตไมใชเปนเรื่องของครอบครัวใดครอบครวัหนึ่ง 

เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถแพรกระจายวงกวางเกิดผลกระทบทางตรง

และทางออม มีผูที่เกี ่ยวของตองรับผิดชอบมากมาย ยิ่งผูถูกกระทําเปนเด็กไม

ควรมองขามเปนอยางยิ่ง เปนหนาที่ของทุกคนในสังคมที่ตองคุมครองดูแลเด็ก 

ไมใชเปนหนาที ่ของครอบครัวเด็กเทานั้น ชวยกันดูแล ปกปองคุ มครองเด็ก 

เพื่อใหเด็กไดรับการเลี้ยงดูที่ดี ไดรับการพัฒนา สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเตบิโต

เปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

การปองกันคุมครองเด็กนั้นไมใชหนาที่ของครอบครัวเพียงผูเดียว หรือ

ไมใชเรื่องของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกคนในสังคม เพราะ

เด็กคือสมาชิกของสังคม เมื่อสมาชิกของสังคมไดรับอันตรายหรือเผชิญกับ

ปญหาใดปญหาหนึ่ง ทุกคนในสังคมตองชวยกันดูแล คุมครองเพ่ือใหคนในสังคม
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ใชชีวิตในสังคมอยางปกติสุข สังคมก็จะนาอยูปลอดความรุนแรง ยิ่งกรณีเด็กยิ่ง

ตองเพิ่มความดูแลเอาใจใสเนื่องจากเด็กเปนวัยที่ตองพึ่งพิง เปนกลุมเปราะบาง 

ซึ่งเด็กเปนกลุมเปาหมาย กลุมเสี่ยง เปนผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งทุกคนควรมีสวนรวมในการปกปองคุ มครองเด็ก โดย

กระบวนการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สามารถออกแบบ

รูปแบบการปองกันความรนุแรงในครอบครัวที่กระทําตอเด็ก อธิบายตามแผนผัง

ตอไปนี้  

 

 
  

1. บทบาทของครอบครัว (พอแม ผูปกครอง) 

 1.1 พอแม ผูปกครอง ควรเรียนรูพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก 

เพื่อจะไดเขาใจพฤติกรรมของเด็ก และสามารถตอบสนองตอพฤติกรรมของเขา

ไดอยางเหมาะสม 

 1.2 พอแม ผูปกครอง ควรเรียนรูการสื่อสารเชิงบวก  

 1.3 พอแม ผูปกครอง ควรเรียนรูวิธีการสรางสัมพันธภาพ มีกิจกรรม

สรางความสัมพันธในครอบครัว จัดเวลาใหครอบครัว 

ครอบครัว โรงเรียน

หน่วยงาน

ภาครัฐ / ภาคเอกชน
ชุมชน

เดก็



Journal of Social Work Vol. 30 No.1 January-June 2022 

211 

 1.4 พอแม ผูปกครอง ควรเขาใจความแตกตางและสามารถประเมิน

ศักยภาพ ความถนัดของเด็กไดเพื่อจะไดสนับความสามารถอะไร และสนับสนุน

ลูกใหถูกทาง 

 1.5 พอแม ผูปกครอง ควรมีการศึกษาทางศาสนา เพื่อสามารถอบรม

ลูกทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และดานศาสนา 

 1.6 พอแม ผูปกครอง ฝกฝนใหเด็กรูจักการชวยเหลือครอบครัว 

และการชวยเหลือผูอ่ืน รูจักมารยาททางสังคม และเปนแบบอยางที่ดีของลูก 

2. บทบาทของโรงเรียน 

 2.1. โรงเรียน ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแกปญหา

รวมกันกับครอบครวัและชุมชน 

 2.2. โรงเรียนควรจัดสอนวิชา หรือกิจกรรมเพื่ออบรมมารยาทและ

จริยธรรม  

 2.3 โรงเรียนมีการสอนที่เก่ียวขอกับบสภาพปญหาในสังคมปจจุบัน 

เชน วิชาการสรางความเมตตา ทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน มารยาททาง

สังคม การมีจิตสาธารณะ เนนสอนปฏิบัติจริงพรอมสาธิต เด็กไดทําจริง ไมใช

สอนตามตําราอยางเดียว 

3. บทบาทของชุมชน 

ทุกคนในชุมชนชวยกันดูแลเด็กสอดสองมองวา หากมีบานใด

กระทําความรุนแรงตอเด็ก หรือเด็กคนใดกําลังเผชิญปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว สามารถแจงผูนําของชุมชนที่เกี่ยวของ คือ ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (นายก อบต.)ตามกฎหมายพระบัญญัติคุมครองเด็ก 2546 มาตรา 

24 ไดกําหนดชัดเจนวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที ่มีหนาที่

คุ มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู ในเขตพื ้นที่ที ่รับผิดชอบ หรือแจง อาสาสมัคร 
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อพม.) ทาง อพม. ก็จะแจงหนวยงานที่

เกี่ยวของตอไป หรือบางกรณีที่สามารถไกลเกลี่ยได ทางชุมชนสามารถจัดการ

ไกลเกลี่ยสรางความเขาใจระหวางกันและกัน โดยมีผูนําชุมชน หรือผูนําศาสนา

เปนผูไกลเกลี่ย ผูนําศาสนาบรรยายดานศาสนา ใหแกพอแม ผูปกครอง ใสใจ

การดูแลลูก และอบรมจริยธรรมสําหรับเด็ก การที่ชุมชนมีบทบาทในการปองกัน

คุมครองเด็กในลักษณะที่ทุกคนในชุมชนชวยกันดูแล ปกปองคุมครอง โดยไมได

มองวาเปนเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกคนในชุมชน เม่ือคนใน

ชุมชนมีมุมมองตอสถานการณความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องของทุกคน 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบบทบาทหนาที่ในการคุมครองเด็ก 

นําพาใหชุมชนเกิดความความเข็มแข็ง ในการพึ่งพาตนเอง สามารถแกไขปญหา

ชุมชนโดยชุมชน เปนตนแบบชุมชนคุมครองเด็ก 

4. บทบาทของหนวยงาน 

 4.1 องคการปกครองสวนทองถิ ่น/เทศบาล/โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล จัดการอบรมผู ปกครองเรื ่องการดูแลลูก ในชุมชน โดยเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมา บรรยายในพื้นที่ เพื่อสรางเขาใจการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี ชักชวน

ผูปกครองทุกคนเขา รวมรับฟง 

 4.2 องคการปกครองสวนทองถิ ่น/เทศบาล/โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล จัดกิจกรรมสัมพันธพอแมล ูก ที ่เกิดจากความรวมมือของ

หนวยงาน ผูนําชุมชน ผูปกครอง และเด็กเชน คายครอบครัว คายคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน 

  4.3 สงเสริม สนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนในการทาํ

กิจกรรมกับเด็ก ๆ และครอบครวัในชุมชน 
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  4.4 หนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมสนทนากลุม พอ แม หรือผูปกครอง 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปนการตระหนักถึงเพื่อการปองกันความรนุแรงในครอบครัวฯ 

และหาวิธีปองกัน หรือแกไขปญหาสถานการณไดตรงตามปญหาที่แลกเปลี่ยน 

 4.5 หนวยงานราชการ และหนวยงานภายนอกเขามาชวยเหลือ ให

เด็กไดไปทํากิจกรรมนอกพื้นที่ ทัศนศึกษา ใหมีการสนับสนุน สงเสริมเด็กทุกคน 

ไมเลือกปฏิบัติ ไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในชุมชน ใหไดรับสิทธิที่เทาเทียมกัน 

จะเห็นไดวาพลังการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หนวยงาน

ที่เก่ียวของ ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่ใกลชิดและเก่ียวของกับเด็กมากที่สุด เขามามี

สวนรวมในการปกปองคุมครอง ดูแลเด็ก เพราะปญหาที่เด็กเผชิญไมใชเพียงแค

เปนหนาที ่ของครอบครัวเพียงผู เดียว แตเปนหนาที่ของทุกคนไมวาจะเปน

โรงเรียนซึ่งเปนสถานที่ที่เด็กใชชีวิตมากที่สุดรองจากบาน เด็กมีความผูกพันกับ

โรงเรียน ชุมชนในฐานะที่เด็กเปนสมาชิกของชุมชนไดพักอาศัย เกิดและโตใน

ชุมชนยอมมีความคุนเคยและผูกพัน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

เอกชน ที่มีภารกิจในการทํางานดานสงเสริม พัฒนา ปกปองคุมครองเด็ก เมื่อ

พลังของครอบครัว โรงเรยีน ชุมชน หนวยงาน มีสวนรวมในการปกปองคุมครอง

เด็ก โดยรวมกันทํางานไมแยกสวนตางคนตางทํา แตเปนการรวมกันโดยเด็กอยู

ตรงกลาง มีครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หนวยงาน คอยปกปองคุมครอง เพราะ

เรื่องของเด็ก ไมใชเรื่องเด็ก ๆ ไมควรมองแยกสวนหรือตางคนตางทํา ควรแกไข

ปญหามองแบบองครวมโดยยึดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดย

ยึดหลักที่วา การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก

เปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เด็กก็จะไดรับการปกปอง

คุมครองมีความปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ

ตอไป 
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