
การเสริมสร้างพลงัชุมชนและการขับเคล่ือนทางสังคม
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 



1.การด าเนินงานของมลูนิธิหญิงชายก้าวไกล

2. สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
3. การให้บริการของมลูนิธิหญิงชายก้าวไกล

4. ความหมายความรุนแรงตอ่ผู้หญิงและเดก็ 

5. กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัชมุชน
6. การขบัเคล่ือนประเด็นผา่นการรณรงค์

ประเดน็การน าเสนอ
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งานบริการสังคม                                     งานพัฒนาสังคม
 (Social service)                                          (Social Development)

งานช่วยเหลือ เยียวยา งานชุมชนน าร่องและปรับ

ประสบปัญหาฯ   พฤตกิรรมผู้กระท าฯ
ทางเลือกใหม่

               

งานสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

(Social change)

1.การด าเนินงานของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล



2.สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

แผนภูมิเปรียบเทยีบสถานการณ์ข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านมา
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จาก
ข่าวการฆ่ากนั เฉพาะเดอืน เม.ย. 2561 - ก.ค. 2561  

ข่าว จ านวน ร้อย

ละ

ปัจจัยกระตุ้นจากเหล้า 

และยาเสพติด 

(จ านวนข่าว)

ฆ่ากัน 79                               
(เฉลี่ยเดือนละ 20 กรณี)

78.2 29 (หรือ 36.7% ของขา่ว
การฆา่กนั)

ท าร้ายกัน 22 21.8 4 (หรือ 18.2% ของขา่ว
การท าร้ายกนั)

รวม 101 100 33



ประเภทความสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ

1. ระหว่างสามี-ภรรยา 31 39.2

2. ระหว่างเครือญาติ /บุคคลในครอบครัวอ่ืน ๆ 20 25.3

3. ระหว่างสามี/ภรรยากระท าคนที่เกี่ยวข้อง 13 16.5

4. ระหว่างพ่อ- แม่-ลูก 12 15.2

5. ระหว่างคู่รักแบบแฟน 3 3.8

รวม 79 100

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าและ
ผู้ถกูกระท าในกรณีข่าวการฆ่ากัน



แผนภูมิแสดงผู้กระท ากรณีข่าวการฆ่ากัน
ระหว่างสามี-ภรรยา

สามีฆ่าภรรยา

สามีฆ่าผู้ที่
เกี่ยวข้อง

ภรรยาฆ่าสามี

ภรรยาฆ่าผู้ที่
เกี่ยวข้อง

27.3%

6.8%

2.3%

ระหว่างเครือญาติ

ญาติภรรยา/ญาติ
สามีเป็นผู้ฆ่า

พี่-น้อง ฆ่ากนั

การฆ่ากนัระหว่าง
ญาติ กรณีอื่นๆ

52.6%

36.9%

10.5%

63.6%



ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก

ลกูฆา่พอ่/แม่

พอ่ฆา่ลกู

แมฆ่า่ลกู

46.1%

38.5%

15.4%

แผนภูมิแสดงผู้กระท ากรณีข่าวการฆ่ากัน

ระหว่างคู่รักแบบแฟน

ฝ่ายชายฆา่
ฝ่ายหญิง

การฆา่กนัของ
คนข้ามเพศ

66.7%

33.3%



สาเหตุที่ระบุวันเกิดเหตุ

สาเหตุ จ านวน ร้อยละ

บันดาลโทสะ 44 52.4

หึงหวง/ง้อ/ขอคืนดี 39 46.4

ไม่มีเงนิ 1 1.2

ไม่ระบุ 2 -

รวม 86 100

สาเหตุที่ระบุวันเกิดเหตุ
หมายเหต ุในบางข่าวระบมุากกวา่ 1 สาเหตุ



มูลเหตุที่ฝ่ายหญิงกระท าความรุนแรงในครอบครัว

ภรรยาฆา่
สามี

2.จบัได้วา่สามีมีหญิงอ่ืน 

3.ความขดัแย้งเร่ือง
หนีส้ิน หรือบตุร

1.ถกูสามีท าร้าย
ร่างกายก่อน หึงหวง 

(มากท่ีสดุ)



มูลเหตุที่ฝ่ายหญิงกระท าความรุนแรงในครอบครัว

คู่รักแบบแฟน

หึงหวง 

ฝ่ายชายหลอกให้ใช้
หนี้ 

หลอกใหเ้ป็นภรรยา
น้อย



แมก่ระท าตอ่ลกู

สามีที่ไมรั่บผิดชอบครอบครัว  ตดิเหล้า ตดิการ
พนนั 

ภาวะความเครียด เร่ือง หนีส้นิ เศรษฐกิจ ตก
งาน ไมม่คีนเลีย้งลกู ดแูลบตุรเพียงคนเดียว 
บตุรมีปัญหาสขุภาพ เป็นต้น

แมป่่วยทางจิต 

มูลเหตุที่ฝ่ายหญิงกระท าความรุนแรงในครอบครัว



3.การใหบ้รกิารของมูลนิธหิญงิชายกา้วไกลประจ าปี 

2555-2558

รูปแบบปัญหา จ านวน/กรณี

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ความรุนแรงใน
ครอบครัว

109 170 147 120

ความรุนแรงทางเพศ 115 60 27 33
ปัญหาอ่ืนๆ 10 8 17 5

รวม 234 238 191 158



4.ความหมายความรุนแรงต่อสตรี 

 ความรุนแรงต่อสตรี 
หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากอคติทาง

เพศ ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เขญ็ 
คุกคาม กีดกนัเสรีภาพทั้งในท่ีสาธารณะและในชีวติส่วนตวั



 ความรุนแรงทางเพศ
ตั้งแต่การแทะโลมดว้ยสายตา วาจา การอนาจาร ลวนลาม คุกคามทางเพศ การ

ข่มขืน รุมโทรม 
 ความรุนแรงทางครอบครัว 

พฤติกรรมล่วงละเมิด บงัคบัขูเ่ขญ็โดยบุคคลในครอบครัว ทั้งการทุบตี ไม่
รับผิดชอบครอบครัว การนอกใจ การด่าทอ ท าใหอ้บัอาย เศร้า เสียใจ การปิดกั้นทาง
เศรษฐกิจ

•  การตั้งครรภไ์ม่พ่ึงประสงค์
•  การติดโรคทางเพศสมัพนัธ์
• การน าเสนอผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศในส่ือลามกรูปแบบต่างๆ รวมถึงการน าเสนอ
ทางเพศในโฆษณาสินคา้
• การล่อลวงมาบงัคบัคา้ประเวณี ใชแ้รงงานเยีย่งทาส
• การถูกเลือกปฏิบติัดา้นการศึกษา อาชีพ ค่าจา้ง

รูปแบบความรุนแรงต่อผู้หญิง



ผลกระทบความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

 ทางกาย

- ถูกฆาตกรรม

- บาดเจ็บ/พกิาร

- ตั้งครรภ์ไม่พึง่ประสงค์น าสู่การท าแท้ง

- การติดโรคทางสัมพนัธ์

- ความเส่ียงต่อการเป็นโรคอ่ืนๆ

  ทางใจ
- การฆ่าตวัตาย
- ปัญหาสุขภาพจิต

 ทางสังคม
- วงจรความรุนแรงท่ีไม่ส้ินสุด



รากฐานความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างหญิง-ชาย และ
ระบบชายเป็นใหญ่ ในสังคมไทย

ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

ที่มีผลต่อผู้หญิงและเดก็

“เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ถือเป็นสัญญะของความเป็นชาย”
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สาเหตุของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว



ความรุนแรง 4 ระดับ “ภเูขาน า้แขง็”
ทบุตีท าร้ายร่างกาย ไมรั่บผิดชอบ นอกใจ หงึหวง กกัขงั ฆาตกรรม ตัง้ครรภ์ไมพ่ึง่ประสงค์ ทารุณกรรมทางเพศ 

                                       ระดับปรากฏการณ์
                                   แบบแผนพฤตกิรรม   ความรุนแรงเกิดกบัผู้หญิงทกุคน

          ทกุฐานะ/อาชีพ/อาย ุ/การศกึษา 
                       สรุา ยาเสพติด 

การพนนัเป็นปัจจยักระตุ้น

โครงสร้างระบบ
โครงสร้างการใช้อ านาจ ความไมเ่ทา่เทยีมระหวา่งหญิงชายสง่ผา่นสถาบนัตา่งๆ  ครอบครัว 

การศกึษา กฎหมาย สือ่ การเมอืง เป็นต้น

ทศันคต ิความคิด ความเช่ือ
มองวา่เป็นความผิดของฝ่ายหญิงที่ถกูกระท า 
ความรุนแรงเป็นเร่ืองสว่นตวั เร่ืองผวัเมีย
คา่นิยมลกูผู้หญิงลกูผู้ชายไมเ่ทา่เทียมกนั 



 หมายถึง ผูช้ายมีอิทธิพลเป็นศูนยก์ลางของอ านาจในการก าหนด
ทุกดา้น เช่น เศรษฐกิจ กฎหมาย ประเพณี วฒันธรรม และมีอ านาจ
เหนือกวา่ผูห้ญิง ไม่วา่การบริหาร การตดัสินใจ หรือแมแ้ต่การเลือก
คู่ครอง อนัเน่ืองมาจากความเช่ือ ค่านิยมของสังคมท่ีบอกวา่ผูช้ายดีกวา่ 
ฉลาดกวา่ ส าคญักวา่ผูห้ญิง   

แนวคิด “ระบบชายเป็นใหญ่” 



สถาบนัต่างๆของสังคมมีส่วนหล่อหลอมความ
เป็นหญิง-ชาย ดว้ยการส่งต่อความคิด ทศันคติ ค่านิยม
วา่ส่ิงใดท่ีหญิง-ชาย ท าได ้–ท าไม่ได ้

การส่งผา่นความเป็นหญิง-ชาย



✔ สถาบันครอบครัว 
ใหคุ้ณค่าลูกชายมากกวา่ลูกหญิง การอบรมลูกหญิง-

ชายท่ีแตกต่างกนั เช่น ลูกหญิงตอ้งท างานบา้นส่วนลูกชาย
สอนใหเ้ป็นผูน้ าไม่ตอ้งท างานบา้น ลูกผูช้ายสามารถท่ีจะ
ไปท าอะไรกไ็ด ้



✔ โรงเรียน /สถาบันการศึกษา
การก าหนดวชิาความรู้ตั้งแต่ประถมถึงมหาวทิยาลยัยงัให้ผูช้ายมี

บทบาทเป็นผูน้ า ส่วนผูห้ญิงตอ้งท างานบา้น ดูแลลูก ไม่มีเน้ือหาในเร่ือง
ความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิง-ชาย

✔ ส่ือมวลชน
การเสนอภาพซ ้ าของผูห้ญิงแต่เร่ืองสวยงาม โป๊ เปลือย การมีบทบาท

แค่เป็นภรรยา แม่ ทั้งจากละครแสดงภาพพจน์ของผูห้ญิงในเชิงการตบตี
เพื่อแยง่ผูช้าย ภาพข่าว โฆษณายงัเนน้ผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ ฯลฯ



✔ ประเพณ ี/ วฒันธรรม / ค่านิยม /ทศันคติ

ของสังคม

การใหคุ้ณค่าผูห้ญิงดอ้ยกวา่ผูช้าย ผูห้ญิงเป็นสมบติัของผูช้าย 
ค่านิยมค าสอนเนน้ใหผู้ห้ญิงปฏิบติัต่อสามีโดยมีค าสอนต่างๆ ฯลฯ

✔ ศาสนา

บทบาทผูห้ญิงเป็นเพียงผูรั้บใช ้ผูต้าม พระในศาสนาลว้นเป็นผูช้าย



เสริมพลงั
ระดบั
ปัจเจก

เสริมพลงั
ระดบั
กลุม่

เสริมพลงั
ระดบั
ชมุชน

เสริมพลงั
เครือข่าย

พฒันา
นโยบาย

5. กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน



กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ Empowerment

ผู้ผ่านพ้น
=ประสบการณ์จากพ้น 

ผู้ประสบปัญหา
=ประสบการณ์

ประสบการณ์
ใหม่

แนวทางปอ้งกนั/
แก้ไข

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั



ชมุชนแก้ไขปัญหา
ความรุนแรง

ศนูย์ให้ค าปรึกษาทัง้
หญิงและชาย

การลงเยีย่ม

การท ากลุม่สนบัสนนุ

การรณรงค์

สร้างนโยบายชมุชน



ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจาก
เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์
(case)

การให้ค าปรึกษาด้านสงัคม
สงเคราะห์และด้านกฎหมาย

การจดักิจกรรมกลุม่ศึกษา

การออกมาสื่อสารกบัสงัคม



การรณรงค์ส่ือสารสาธารณะ



6.การขับเคลื่อนประเดน็ผ่านการรณรงค์



วันยุติฯ 56





บ้านไม่ใช่เวทมีวย #ผู้ชายไม่ท าร้ายผู้หญงิ



นิทรรศการพลงัสังคมหยดุการคุกคามทางเพศ



รณรงค์วนัยตุิฯ ตอน เจ็บแตไ่มย่อม



การยื่นหนังสือรณรงค์วนัสงกรานต์



มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กับ ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ทัศนคตชิายเป็นใหญ่

https://www.bbc.com/thai/thailand-38103993

https://www.bbc.com/thai/thailand-38103993
https://www.bbc.com/thai/thailand-38103993
https://www.bbc.com/thai/thailand-38103993




thank you for your attention


