
 

 

 

ร่วมรณรงค์ยุตคิวามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

ประจ าปี พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T 

 ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่ำงหลีกเสี่ยงไม่ได้ 
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกิจและกำรท ำงำน ปัจจัยทำงสังคม วัฒนธรรม 
สภำพแวดล้อม กำรพัฒนำที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงวิถีชีวิตครอบครัว ไทยในอนำคต 
ครอบครัว คือ รำกฐำนที่ ส ำคัญของสังคม เด็กและเยำวชนที่ มำจำกครอบครัวอบอุ่นและมีสัมพันธภำพที่ดี 
ย่อมจะไม่เป็นคนก้ำวร้ำว ในขณะเดียวกันหำกอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่หรือคนในครอบครัว ใช้ควำมรุนแรงในกำร
แก้ไขปัญหำ เด็กและเยำวชนเหล่ำนั้น ก็จะเรียนรู้ เสียนแบบ และซึมชับพฤติกรรมดังกล่ ำวได้ง่ำย ส่งผลให้เด็ก  
และเยำวชนมีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรกระท ำผิดอันไม่แตกต่ำงจำกผู้ใหญ่ ปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัว นับเป็นปัญหำที่มีควำมส ำคัญ และทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในอนำคต รวมทั้งเป็นที่มำของปัญหำต่ำง ๆ 
ในสังคมอีกมำกมำย ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเปรำะบำง โดยเฉพำเด็กและ
สตรี เมื่อเกิดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวแล้วสังคมมักจะมองว่ำเรื่องส่วนตัว เรื่องของสำมีภรรยำ ไม่ควรเข้ำไป
ยุ่งเกี่ยว โดยผู้กระท ำมักจะอ้ำงว่ำเป็นเรื่องของผัวเมียอย่ำมำยุ่ง รวมทั้ง หำกกรณีผู้กระท ำควำมรุนแรงฯ เป็นชำย 
มักเกิดจำกแนวคิด เจตคติ และวัฒนธรรมที่ให้อ ำนำจชำยเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นที่รับรู้ของคนในสังคมไทย และยังมองว่ำ
เป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่ต้องแก้ไขปัญหำกันเองภำยในครอบครัว 

 ข้ อ มู ล จ ำก ระบ บ ฐ ำน ข้ อ มู ล ค ว ำม รุ น แ ร งต่ อ เด็ ก  ส ต รี  แ ล ะค ว ำม รุ น แ ร ง ใน ค รอ บ ค รั ว 
ภำยใต้www.violence.in.th ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ในปี 2564 พบว่ำ  ควำมสัมพันธ์
ผู้กระท ำฯ และผู้ถูกระท ำฯ ที่เกิดขึ้นมำกที่สุด คือ ควำมรุนแรงระหว่ำง สำมี/ภรรยำ จ ำนวน 878 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 58.06 โดยเกิดจำกสำเหตุ/ปัจจัยที่เกิดขึ้นมำกที่สุด ได้แก่ เมำสุรำ/ยำเสพติด จ ำนวน 880 รำยคิดเป็น
ร้อยละ 44.44 รองลงมำ คือ นอกใจ/หึงหวง จ ำนวน 352 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.77 และสุขภำพกำย/จิต 
จ ำนวน 271 รำย คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของสำเหตุ/ปัจจัยกำรกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว 

 สำเหตุควำมรุนแรงที่เกิดขึ้น วิเครำะห์จำกข้อมูลควำมรุนแรงที่มำจำกหลำยหน่วยงำน พบว่ำ เกิดจำก
หลำยเหตุปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 
1. เหตุปัจจัยที่เกิดจำกผู้กระท ำควำมรุนแรง เช่น ปัญหำกำรเสพสุรำ/สิ่งเสพติด  
2. เหตุจำกควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ควำมขัดแย้งไม่ลงตัวระหว่ำงคู่สำมี -ภรรยำ กำรขำดควำมรู้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตคู่สมรส รวมทั้งปัญหำควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้เยำว์กับผู้สูงอำยุ 
3. เหตุจำกสภำวะชุมชน ได้แก่ ครอบครัวประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจ กำรขำดควำมช่วยเหลือจำกชุมชน และ
แนวคิดของชุมชนยอมรับควำมรุนแรงเป็นเรื่องภำยในครอบครัว และ 
4. สำเหตุจำกแนวคิดของสังคม อันได้แก่ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ จำรีตที่ยึดถือกัน เช่น แนวควำมคิดเรื่อง ผู้ปกครองมี
อ ำนำจปกครองเหนือบุตรที่ เชื่อมโยงกับควำมคิดที่ ว่ำ ควำมรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวและควำมส ำคัญในกำรรักษำ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลให้เกิดควำมกดดันจนส่งผลให้เกิดควำมรุนแรงในครอบครัว 
  



 จำกข้อมูลและสถำนกำรณ์ดังกล่ำว รวมทั้งกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
ทั้งนี้ กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (สค.) จึงก ำหนดใช้แนวคิด " R-e-s-p-e-c-t สร้ำงกำรยอมรับต่อควำม
เท่ำเทียม" 

 R : Relationship Skill: เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของทักษะควำมสัมพันธ์                                                     
 E : Empowerment of women: เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของเพศหญิงทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม                                   
 S : Services ensured: บริกำรที่เป็นมิตรแก่สตรี เพ่ือป้องกันกำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว                                              
 P : Poverty reduced: ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสภำวะกำรพ่ึงพิงจำกเพศชำย                                               
 E : Environments made safe: สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมในชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
 ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว                                                                                                                                      
 C : Child and adolescent abuse prevented: กำรป้องกันกำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชน
 เพ่ือตัดวัฏจักรควำมรุนแรง                                                                                                                                        
 T : Tran formed attitudes, beliefs and norms: กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ควำมเชื่อและบรรทัด
 ฐำนซึ่งน ำไปสู่กำรใช้ควำมรุนแรงต่อสตรี 

 เพ่ือให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สำเหตุ/ ปัจจัย และแนวทำงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรเชิงบวกในครอบครัวกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว กำรสร้ำงเจตคติ ค่ำนิยม และปลูกฝังมำยำคติที่ ถูกต้อง กำรส่งเสริมให้คนในสังคม
ยอมรับ และกล้ำเผชิญกับปัญหำ หน่วยงำนต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวให้มี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำรส่งเสริมบทบำทในกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วม/รับผิดชอบและเป็นพลังในกำรยุติปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

ส ำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๒๙  มิถุนำยน  ๒๕๔๒ เห็นชอบให้                
เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพ่ือให้สังคมได้ตระหนักและ
เห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำควำมรุนแรงดังกล่ำวที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพ่ือให้เกิดเป็นกระแสสังคม          
ที่ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรยุติปัญหำ สัญลักษณ์“ริบบิ้นสีขาว” เป็นสัญลักษณ์สำกลที่แสดงออกถึงกำร         
“ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระท ำควำมรุนแรงต่อสตรี” เพ่ือร่วมรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และควำมรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
รณรงค์ฯ ในปีนี้ โดยมีแนวคิด จึงขอควำมร่วมมือทุกหน่วยงำนและสื่อมวลชน ร่วมกันประชำสัมพันธ์ให้แก่ชำว
เชียงใหม่ร่วมรับทรำบ เฝ้ำระวัง ป้องกันปัญหำ หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือเรื่องควำมรุนแรงในครอบครัวโปรด
แจ้งสำยด่วน พม. 1300 ได้ 24 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร 053-112716 โทรสำร 053112718 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


