
 ๒.	 สรา้งเสรมิความเขา้ใจถงึความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจระหวา่ง
ผู้กระทำากับผู้ถูกกระทำา	 เช่น	 การละเมิดทางเพศ	 ในหลายกรณี
ผู้ถูกกระทำาไม่กล้าขัดขืนเพราะตกอยู่ในวงจรอำานาจที่ทำาให้ต้อง
คล้อยตาม	 เช่น	 ความเชื่อเรื่องบทบาทของภรรยาที่มีหน้าที่
บริการทางเพศให้สามี	 หรือการยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อความรัก
ของฝ่ายหญิง	 ตลอดจนถึงการบังคับข่มขู่ด้วยเงื่อนไขเชิงอำานาจ
ในเรื่องอื่นๆ	เช่น	การใช้สถานภาพความเป็นครูกับศิษย์	ผู้ใหญ่กับ
ผูน้อ้ย	พอ่กบัลกู	นายจา้งกบัลกูจา้ง	มาเปน็แรงบงัคบัให	้“ผูห้ญงิ”	
ต้องยอมตามความต้องการ
	 ๓.	 จัดตั้งหน่วยงานให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงอย่างน้อยในทุกจังหวัดทั่วประเทศและเป็นหน่วยงานที่
ทำางานแก้ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างครบวงจร
 ๔.	 สรา้งความตระหนกัรูใ้นเรือ่งอคตใิหแ้กบ่คุลากรในสายงาน
อำานวยความยุติธรรมต่อประเด็นความรุนแรงทางเพศเพื่อสร้าง
แบบแผนในการดำาเนนิคดอียา่งเทีย่งธรรมตอ่ผูเ้สยีหายโดยไมเ่ลอืก
ปฏิบัติทุกระดับจากโรงพักถึงศาล
	 ๕.	 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งเพื่อลด
ปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคม

สตรีกับความรุนแรง

สำ�นักส่งเสริมคว�มเสมอภ�คหญิงช�ย

สำ�นักง�นกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัว
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  มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๑๖	พฤษภาคม	๒๕๔๓	เหน็ชอบ
นโยบายและแผนขจดัความรนุแรงตอ่เดก็และสตรี	คอืการจดั
ให้มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในสถานพยาบาลทุกแห่งของ
รัฐและเอกชนในรูปแบบ		“ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี		
ในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง”	(One	Stop	Crisis	Center	
:	OSCC)	และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ศูนย์พึ่งได้”	โดยตั้งอยู่
ในสถานพยาบาลประจำาจังหวัดทุกแห่ง
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.๒๕๕๐	 มาตรา	 ๔	
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง	มาตรา	๔๐	(๖)	“เด็ก		เยาวชน	สตรี	
ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ			
ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ”	
 พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ ถู กกระทำาด้ วยความ
รุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก																										
สภานิติบัญญัติ	 และมีผลบังคับใช้ในวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน		
๒๕๕๐

ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นความรุนแรง

 ๑.	 เสริมสร้างวัฒนธรรมไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ	
โดยรฐัตอ้งรณรงคผ์า่นสือ่มวลชนใหห้ลกีเลีย่งการผลติซำาขา่วสาร
และข้อมูลที่มีรากฐานมาจากความเชื่อและวัฒนธรรมที่นำาไป							
สู่ความรุนแรง



 l ความรุนแรงเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงใน
หลายเวทีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล	 ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นตามสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความ													
ขัดแย้ง	 ผู้คนมีความเครียดจากปัจจัยหลายด้าน	 ทั้งที่เกี่ยวพัน
กับเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	ความรุนแรงในสตรีเป็นหนึ่ง
ในปัญหาที่ทุกฝ่ายให้ความสำาคัญจนได้มีการกำาหนดให้มีวันยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ในวันที่	๒๕	พฤศจิกายนของทุกปี			
ซึ่งองค์กรภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้
ประชาคมโลกหันมาใส่ใจปัญหา	 อันจะนำาไปสู่การแก้ไขและลด
ความรุนแรงให้มากที่สุด			

 l	จากการสำ า ร วจ เชิ ง ลึ ก โดยสหประชาชาติ 	 พบว่ า				
ในชั่ ว ชี วิ ตหนึ่ ง ของผู้ หญิ งและ เด็ กผู้ หญิ งทั่ ว โลก 	 ๑ 	 ใน 	 ๓	
เคยถูกทุบตี	 ล่อลวง	 หรือถูกล่วงละเมิด	 โดยทุก	 ๑๕	 นาทีจะมี
ผู้ หญิ งถูกข่มขืน	 ๒๐	 คน	 และร้อยละ	 ๔๐	 มีอายุ ไม่ถึ ง 	 ๑๕	 ปี 	
ซึ่งการกระทำาดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
ยิ่ ง ไ ป ก ว่ า นั้ น ผู้ ห ญิ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ ก ล้ า เ อ า เ รื่ อ ง กั บ ผู้ ก ร ะ ทำ า	
ความรุนแรง	เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกซำาเติมจากสังคม
 l	สำาหรับประเทศไทยในช่วงปี 	 ๒๕๔๗-๒๕๕๐				
มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกทำาร้ายเข้ารับความช่วยเหลือจากทีม	
สหวชิาชพีของศนูยพ์ึง่ได	้(One	Stop	Crisis	Centers	:	OSCC)	
ในโรงพยาบาลของรัฐจำานวน	๒๙๗	แห่ง	สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
จากเฉลี่ยวันละ	๑๙	คน	เป็นวันละ	๕๒	คน		ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัทีมุ่ง่ประสงคใ์หเ้กดิอนัตราย

ต่อร่างกาย	 จิตใจ	 ของคนในครอบครัว	 จากสถิติในปี	 ๒๕๕๐	

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 พบว่า		

ส่วนใหญ่การกระทำาความรุนแรงมักกระทำาโดยสามี	 รองลงมา	

คือ	 แฟนหรือผู้ใกล้ชิด	 และผู้ร้าย	 ตามลำาดับ	 ส่วนสาเหตุของ	

การกระทำาความรุนแรงพบมากที่สุดคือการนอกใจ	 รองลงมา

คือเมาสุรา	 และเจตนาล่อลวง	 นอกจากนั้นยังพบว่าจำานวน		

ผูถ้กูกระทำาความรนุแรงพบมากทีส่ดุในเขตภาคกลาง		ภาคเหนอื			

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และนอ้ยทีส่ดุในภาคใต	้โดยพบวา่สว่นใหญ่

อยู่ในเขตเทศบาลมากถึงร้อยละ	 ๖๓.๖๘	 (กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	ข้อมูลปี	๒๕๕๐)

	 l	ผู้หญิงและเด็กเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ

เพิ่มขึ้น ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นได้ทั้งจากครอบครัว	

และภายนอกบ้าน	 จากสถิติพบว่า	 ระหว่างปี	 ๒๕๔๖-๒๕๕๐								

ผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อการข่มขืนกระทำาชำาเราสูงขึ้น		

จากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่พิจารณาเสร็จไปในคดีอาญาของ	

ศาลชั้นต้นและศาลเยาวชน	 ทั้งความผิดเกี่ยวกับการกระทำา

ชำาเราและความผิดเกี่ยวกับการอนาจารมีจำานวนคดีเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	๔๐	ในช่วง	๕	ปี	จาก	จำานวน	๖,๐๕๖	คดี	เพิ่มเป็นจำานวน	

๑๐,๐๙๔	คด	ีนอกจากนัน้	ยงัมคีดคีวามผดิเกีย่วกบัการคา้ประเวณี

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี	

ที่มีแนวโน้มลดลงในระหว่างปี	 ๒๕๔๗-๒๕๔๙	 แต่กลับมีแนวโน้ม

เหตุการณ์รุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นในปี	 ๒๕๕๐	 ทั้งนี้นับว่าเป็น

ตัวเลขที่ยังตำากว่าความเป็นจริง	 เพราะยังมีเหตุการณ์รุนแรง				

ทางเพศทีเ่กดิขึน้โดยเหยือ่ไมม่าแจง้ความอกีเปน็จำานวนมาก	(ขอ้มลู

จากสำานักงานศาลยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	ข้อมูลปี	๒๕๕๐)

สถิติความรุนแรงในสังคม

สตรีกับความรุนแรง

			้

สถานการณ ในประเทศไทย

สถิติความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว

 l	เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้              

สง่ผลกระทบรนุแรงตอ่เดก็และสตร ีความรนุแรงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ีเ่กดิตอ่เนือ่งตัง้แตป่	ี๒๕๔๗	ถงึเดอืนมถินุายน		

๒๕๕๒	ทำาใหเ้ดก็ตอ้งกำาพรา้รวมทัง้สิน้	๓,๓๔๐	คน	เพิม่ขึน้กวา่

หนึ่งเท่าตัวจากเดือนมกราคม	๒๕๕๐	ที่มีจำานวน	๑,๔๒๕	คน	

และปรากฏการณท์ีน่า่หว่งใยคอืเดก็รอ้ยละ	๙๕	จะกำาพรา้บดิา

ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว	 ในขณะเดียวกันผู้หญิงหม้ายที่

ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	 มีจำานวนมากเช่น

กนัคอื	๑,๗๖๒	คน	ซึง่พบมากทีส่ดุในจงัหวดัปตัตานถีงึรอ้ยละ	

๓๔.๖๓	รองลงมาคือจังหวัดยะลาร้อยละ	๓๐.๗๐	และจังหวัด

นราธวิาสรอ้ยละ	๓๐.๕๙	โดยสว่นใหญเ่ปน็แมบ่า้นและมอีาชพี

รบัจา้ง	(กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร		กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๐	มิถุนายน	

๒๕๕๒)	

มาตรการและกลไกในการขจัดความรุนแรง

ระดับสากล  
 z		อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุ
รูปแบบ	(CEDAW)
 z	อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก
ระดับประเทศ
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๔๒	เห็นชอบ
ใหเ้ดอืนพฤศจกิายนเปน็เดอืนแหง่การรณรงคย์ตุคิวามรนุแรง
ต่อเด็กและสตรี	 โดยกำาหนดให้วันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายนของ	
ทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและมีการรณรงค์
ด้วยสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว


