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2. สถานการณการกระทําความรุนแรงในประเทศไทย 

2.1 ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) 

2.1.1 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว 
รางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดใหความหมายของความ

รุนแรงในครอบครัว6 หมายถึง “การกระทําใดๆ โดยมุงประสงค ใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ 
หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัว (สามี ภรรยา เด็ก หรือคนชรา หรือบุคคลอื่นที่อาศัยในครอบครัว) หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ หรือไมกระทําการ หรือยอมรับการกระทํา อยางหนึ่งอยาง
ใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท” โดยสาเหตุสําคัญของความรุนแรงนี้เกิดจากปฏิสัมพันธ
เชิงอํานาจในครอบครัวที่ฝายหน่ึงตองการอํานาจควบคุมหรือใหไดรับการยอมรับจากอีกฝายหน่ึง เพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจควบคุมหรือการยอมรับ7  
 
ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในครอบครัวสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ตามการศึกษาของจอหนสันและเฟอรรา
โร ป พ.ศ. 25438 ดังนี้ 

1. การใชความรุนแรงระหวางสามีภรรยาโดยทั่วไป (Common couple violence) คือ การใชความ
รุนแรงที่ไมเกี่ยวกับรูปแบบการควบคุมผูหญิงแตเกิดขึ้นจากสถานการณที่เฉพาะเจาะจง ตางฝาย   
ตางใชความรุนแรงตอกันเมื่อทะเลาะกัน 

2. คูรักคูแคน (Intimate terrorism) ลักษณะพื้นฐานของการใชความรุนแรงแบบนี้ คือ การที่ฝายหนึ่งใช
ความรุนแรงอยางไรอยางหนึ่ง เปนกลวิธีอยางหนึ่งในการควบคุมโดยทั่วไป การใชความรุนแรงเกิด
จากความตองการที่จะใชอํานาจควบคุมคูสมรสอีกฝายหนึ่ง  

3. การตอตานการใชความรุนแรง (Violent resistance) คือ การใชความรุนแรงโตตอบกลับ (Self-
defense)  

4. การใชความรุนแรงซึ่งกันและกัน (Mutual violent control) คือ สัมพันธภาพที่สามีและภรรยาตาง
ก็ใชความรุนแรงควบคุมซึ่งกันและกัน  
 
นอกจากนี้ ความรุนแรงในครอบครัวยังสามารถถูกแบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก ความรุนแรง

ทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสราง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม9 โดยความรุนแรงทางตรง เปนการ
กระทํารุนแรงที่สามารถมองเห็นไดชัด เชน การทุบตี ทํารายรางกาย การขมขืน การฆา ขณะที่ความรุนแรง
เชิงโครงสราง เปนการกระทํารุนแรงที่แฝงอยูในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตางๆของรัฐ 
และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เปนความรุนแรงที่แฝงอยูในความเชื่อ คานิยม ส่ิงที่สังคมยึดถือวามีมานาน
แลว และตองยอมรับตอๆไป และความยึดถืออันนี้เองที่คอยค้ําจุนใหสังคมยอมรับความรุนแรงประเภทอื่นๆ 
เชน เชื่อวาถาภรรยาประพฤติตัวไมดี สามีมีสิทธิทุบตีเพ่ือส่ังสอน และภรรยามีหนาที่ตองตอบสนองความตอง
การทางเพศของสามี เปนตน ทั้งนี้องคการสหประชาชาติยังไดประกาศใหความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศ 
และทางจิตใจตอผูหญิงที่เกิดขึ้นในบาน เชน การขมขืนภรรยา การขลิบอวัยวะเพศผูหญิง และความรุนแรงที่
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เกี่ยวของกับการเอารัดเอาเปรียบผูหญิง เปนตน เปนหนึ่งในประเภทความรุนแรงหลักตอผูหญิง ตามปฏิญญา
ที่วาดวยการขจัดความรุนแรงตอผูหญิง10  

2.1.2 สถานการณความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย 
2.1.2.1 ขนาดของความรุนแรงในครอบครัว 
จากการศึกษาขอมูลผูหญิงและเด็กขอเขารับคําปรึกษาจากมูลนิธิผูหญิง ในชวงป พ.ศ. 2546-2548 

ทําใหทราบถึงขนาดความรุนแรงในครอบครัวที่มีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความรุนแรงอื่นๆในแตละป 
กลาวคือ ผูหญิงและเด็กขอเขารับคําปรึกษาเนื่องจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมสูงขึ้นเปนอันดับที่ 2 
ในทุกป รองจากความรุนแรงจากปญหาการคามนุษย ซึ่งมีขนาดความรุนแรงที่ลดลง โดยในป พ.ศ. 2548 
จํานวนผูขอเขารับคําปรึกษาปญหาความรุนแรงในครอบครัวคิดเปนรอยละ 31.2 หรือเทากับ 113 รายจากผู
เขามาขอรับคําปรึกษาทั้งหมด 362 ราย ขณะที่จํานวนผูที่ขอเขารับคําปรึกษาปญหาการคามนุษยคิดเปนรอย
ละ 37.6 หรือเทากับ 136 ราย (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.1) เชนเดียวกับรายงานผูหญิงและเด็กขอเขา
รับการชวยเหลือจากบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมปพระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวรราชาทิดามาตุ ป พ.ศ. 2548 พบวา ปญหาครอบครัวเปนปญหาอันดับ 1 ที่ทําใหผูหญิง
และเด็กมาขอรับการชวยเหลือมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.7 หรือเทากับ 309 รายของจํานวนผูขอรับการ
ชวยเหลือที่บานพักฉุกเฉินทั้งหมด 662 ราย รองลงมาคือ ปญหาทองเมื่อไมพรอมมีจํานวน 149 ราย และ
ความรุนแรงอื่นๆ มีจํานวน 68 ราย ตามลําดับ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.2)  ขณะที่ในป พ.ศ. 2549 มี
ผูหญิงและเด็กมารับบริการทั้งส้ิน 68 ราย เปนแมกับลูกรอยละ 47 หรือคิดเปน 32 ราย โดยพบมากในผูหญิง
และเด็กกลุมอายุ 26-35 ป จํานวนถึง 38 ราย และในกลุมอายุ 36-45 ป เทากับ 16 ราย ตามลําดับ11 

นอกจากนี้ จากการศึกษาความรุนแรงในผูหญิงที่มีคูหรือเคยมีคูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
นครสวรรคของ กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ (2546) พบวา ผูหญิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครถูกกระทําความ
รุนแรงทางเพศมากที่สุด ในชวงชีวิตที่ผานมาและชวง 12 เดือนที่ผานมา ขณะที่ผูหญิงในจังหวัดนครสวรรค
ถูกกระทําความรุนแรงทางกายมากที่สุดในชวงชีวิตที่ผานมา และถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมากที่สุด
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.3) และจากผลการสํารวจผูหญิงที่มีคู/เคยมีคูในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 1,051 คน และนครสวรรคจํานวน 1,027 คน พบวา รอยละ 22.84 ของกลุมตัวอยาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และรอยละ 33.70 ของกลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรค ยอมรับวาตนเองถูกกระทํา
รุนแรงโดยคูของตนอยางนอยหนึ่งครั้งในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

จากรายงานการศึกษาสุขภาพของผูหญิงและความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย สนับสนุนโดย
องคการอนามัยโลก12 พบผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยมีคูอายุระหวาง 15-49 ป ถูกกระทําความรุนแรง
ทางกาย ทางเพศ หรือทั้ง 2 รูปแบบ จากคูของตนเอง (Intimate partner) ในชวงชีวิตที่ผานมาและใน 12 
เดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 41 และ 21 ตามลําดับ ขณะที่พบในผูหญิงพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค คิดเปนรอย
ละ 47 และ 23 ตามลําดับ  

 
2.1.2.2 แนวโนมของความรุนแรงในครอบครัว  
จากการศึกษาขอมูลผูหญิงและเด็กขอเขารับคําปรึกษาจากมูลนิธิผูหญิง ในชวงป พ.ศ. 2546-2548 

พบวา แนวโนมของความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีเพ่ิมสูงขึ้นทุกป โดยจํานวนผูขอเขารับ
คําปรึกษาเนื่องจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวระหวางป พ.ศ. 2546-2548 เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 18 ของ
จํานวนผูที่ขอเขารับคําปรึกษาทั้งหมด (รอยละ 13.2, 25.2 และ 31.2 ในป พ.ศ. 2546, 2547, 2548 
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ตามลําดับ) ขณะที่จํานวนผูขอเขารับคําปรึกษาความรุนแรงเนื่องจากปญหาการคามนุษยลดลงรอยละ 0.7 (ดู
รายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.1) 

 
2.1.2.3 ประเภทของความรุนแรงในครอบครัว 
จากการรวบรวมขาวจากหนังสือพิมพ 5 ฉบับ ไดแก มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และกรุงเทพ

ธุรกิจ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 254213 พบขาวขมขืนและกระทําอนาจารรวม 112 กรณี โดย
กรณีขมขืนเกิดขึ้นมากที่สุดถึงรอยละ 68 หรือคิดเปน 76 กรณี รองลงมาคือ การรุมโทรมและฆารอยละ 12 
และ 11 ตามลําดับ ผูกระทําผิดและผูถูกกระทําสวนใหญมีอายุนอยลง คือ อยูในกลุมอายุ16-25 ป และ 0-15 
ป ตามลําดับ ในเดือนมกราคม-กันยายนป พ.ศ. 254614 พบรายงานภรรยาถูกสามีทํารายจนถึงแกชีวิตจํานวน 
30 ราย สามีทํารายรางกายภรรยาจํานวน 6 ราย ภรรยาปกปองตนเองจนเปนเหตุใหสามีเสียชีวิต 19 ราย 
และภรรยาฆาตัวตายจํานวน 9 ราย จากผูเสียหายทั้งหมด 113 ราย ขณะที่ในป พ.ศ. 254815 พบวา 
เหตุการณความรุนแรงในครอบครัวที่พบมากที่สุด คือ การฆาบุคคลในครอบครัวหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 23.7 หรือเทากับ 143 รายของจํานวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด 603 ราย 
รองลงมาคือ การฆากันของบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.6 หรือเทากับ 136 ราย (ดูรายละเอียดจาก
ตารางที่ ผ-2.4) และในป พ.ศ. 254916 พบขาวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งหมด 561 กรณี โดยมี
สาเหตุหลักจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึงรอยละ 25 ของความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด หรือคิดเปน 
131 กรณี โดยเปนผลใหเกิดการละเมิดทางเพศคนในครอบครัว 9 กรณี และกอใหเกิดความรุนแรงอื่นๆ
ตามมา เชน การฆาตัวตาย การฆาตนเอง หรือการทํารายทุบตีภรรยาเมื่อเจรจาขอคืนดีไมสําเร็จ รวมท้ังลูก
ถูกใชเปนทาสรองรับอารมณยามพอเมา เปนตน นอกจากนี้ ยังพบจํานวนผูหญิงโทรศัพทมาขอคําปรึกษาและ
ขอความชวยเหลือที่มูลนิธิเพ่ือนหญิง16 ดวยปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่สามีมีพฤติกรรมเจาชู ไปมีหญิง
อ่ืน ไมรับผิดชอบครอบครัว ติดการพนัน ชอบกินเหลา และใชกําลังทํารายทุบตี มากถึงรอยละ 80 หรือคิด
เปน 16-28 ราย/สัปดาหของจํานวนผูหญิงโทรศัพทมาขอคําปรึกษาและขอความชวยเหลือทั้งหมดประมาณ 
20-35 ราย/สัปดาห  
 

แมวาขอมูลในขางตนเปนขอมูลที่ถูกเก็บรวบรวมเฉพาะกลุมเปาหมายและพื้นที่ ยังไมสามารถ
นํามาใชเปนตัวแทนในระดับประเทศได แตขอมูลดังกลาวคงสะทอนใหเห็นไดวา การกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวยังคงมีอยูมากในสังคมไทย และสถิติตางๆ ที่ปรากฎเปนเพียงไมกี่เปอรเซนตของความรุนแรงที่
เกิดขึ้นจริง13   โดยเฉพาะการกระทําความรุนแรงทางกายที่ถูกพบมากที่สุด แมในทางกฎหมาย จะมี
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 20 รองรับหากเกิด
คดีครอบครัวที่มีเหตุการณทํารายรางกายหรือขมขืน ที่กําหนดใหกรณีพยาน ผูเสียหาย หรือผูตองหาอายุไม
เกิน 18 ป ในกระบวนการรองทุกข การสอบสวน การไตสวนถูกยกฟอง และการพิจารณาตองมีนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะหเขารวมดวย แตทายสุดมักจบลงในชั้นพนักงานสอบสวนดวยการยอมความกัน โดย
ผูหญิงยอมรับคาเสียหายจากผูชายที่ทําการละเมิด ดวยเหตุผลที่สังคมมักมองวาผูหญิงที่ถูกขมขืนเปนเรื่องนา
อับอายสูญเสียคุณคาความเปนหญิง อีกทั้งการดําเนินคดีในชั้นศาลไมมีกําหนดเวลาสิ้นสุดที่แนนอน ทําให
ผูเสียหายไมตองการเสียเวลาเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําผิด17  

เชนเดียวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 53 ที่
กําหนดให “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม” ที่ไมมีการพัฒนาเนื้อหาบทบัญญัติใหสะดวกตอเหย่ือในการดําเนินคดีความตอ
ผูกระทําผิด แตตองดําเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแตกระบวนการของตํารวจ อัยการ ศาล และ
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ราชทัณฑ ตามลําดับ ซึ่งใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน  และกฎหมายบางมาตราที่มีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติ แสดงถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศก็ยังไมไดรับการแกไข เชน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
276 ระบุวา "ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท"18 โดยในป พ.ศ. 2549 มีผูหญิง
และเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไมไดเขาแจงความถึงรอยละ 72 ของผูหญิงและเด็กที่ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด11 เชนเดียวกับการรายงานของ WHO12 ที่พบเพียงรอยละ 20 และ 10 ของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรคที่ถูกกระทําความรุนแรงทางกายจากคูของตนเอง และ
ขอเขารับความชวยเหลือจากการบริการของทางการ (เชน หนวยงานดานสุขภาพ ตํารวจ ศาสนา หรือผูนํา
ชุมชน เปนตน) ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการไมสามารถทนตอสถานการณความรุนแรงเชนนี้ไดอีก
ตอไป คิดเปนรอยละ 44 และ 31 ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและผูหญิงในจังหวัดนครสวรรคที่ขอรับ
ความชวยเหลือ ตามลําดับ รองลงมา คือ การไดรับการบาดเจ็บอยางสาหัส เทากับ รอยละ 31 และ 26 
ตามลําดับ และจากการศึกษาโครงการระบบเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ป พ.ศ. 
2547 (Thai Behavioral Risk Factors Surveillance System: TRBFSS) ไดรายงานคาความชุกของผูที่ถูกทํา
รายรางกายภายใน 5 ปที่ผานมา ที่ไดไปพบบุคคลากรทางดานสาธารณสุขเมื่อถูกทํารายรางกาย โดยพบวา 
มีเพียงรอยละ 26.52 ของผูที่ถูกทํารายรางกายภายใน 5 ปที่ผานมาทั้งหมด ที่ไดไปพบแพทย พยาบาล หรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อถูกทํารายรางกาย 

2.1.3 รูปแบบ สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง และผลกระทบของการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
2.1.3.1 รูปแบบ/วิธีกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ19 ไดศึกษาถึงระดับของการกระทําความรุนแรงในแตละรูปแบบ/วิธี

กระทําความรุนแรงอีกดวย โดยแบงรูปแบบการกระทําความรุนแรงออกเปนทางกาย และ ทางเพศ ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1 ขณะที่ พิมพวัลย บุญมงคล และคณะ20 ที่ไดระบุถึงรูปแบบ/วิธีกระทําความรุนแรงไวใน คูมือ
สําหรับผูฝกอบรมสิทธิของผูใชแรงงานหญิงและความเสมอภาคทางเพศ ขั้นตอนงาย ๆ สําหรับเจาหนาที่
องคกรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในชุมชน วาสามารถแบงออกไดเปน ทางกาย โดยการทุบตี ตอยเตะ 
กระทืบ กระชากลากถู ตีหรือทํารายดวยวัตถุ เอาไฟหรือบุหรี่จี้ จับกลอนผม จนถึงการฆาใหตาย ทางจิตใจ 
การดาทอ ขมขวัญ ดูถูกเหยียดหยาม กักขังควบคุม การบีบบังคับทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการที่สามี
ไปมีความสัมพันธกับผูหญิงอื่น และ ทางเพศ การบังคับและขมขูทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ไดแก สามีหรือ
ผูชายในครอบครัวบังคับใหรวมเพศกับตนเอง หรือกับชายอื่น หรือสัตว  

 
  ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบการกระทําความรุนแรงในชีวิตคู จําแนกตามลักษณะการกระทําความรุนแรง 

ลักษณะการกระทําความรุนแรง รูปแบบการกระทําความรุนแรง 
ความรุนแรงทางกาย  (Physical violence)  1. ตบหนา หรือขาวปาส่ิงของ 

2. ผลัก หรือกระแทกอยางตั้งใจใหเจ็บ 
3. ตอย หรือ ตีดวยส่ิงของที่ทําใหบาดเจ็บ 
4. เตะ ลาก ซอม ทุบตี 
5. รัดคอ หรือเอาไฟลน หรือทําใหพุพอง/ไหม 
6. ขูวาจะใชอาวุธหรือลงมือใชอาวุธ เชน มีด ปน 

เปนตน 



 15

ลักษณะการกระทําความรุนแรง รูปแบบการกระทําความรุนแรง 
ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) 1. ใชกําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธ 

2. ยอมมีเพศสัมพันธเพราะกลัว 
3. บังคับใหมีเพศสัมพันธที่ทําใหรูสึกแยหรือตํ่าตอย 

  
กระทําความรุนแรงทางกายโดยวิธีผลัก หรือกระแทกอยางตั้งใจใหเจ็บในผูหญิงที่มีคู/เคยมีคูและเคย

ถูกกระทํารุนแรงทางกายโดยคูของตนอยางนอยหนึ่งครั้ง ถูกพบมากที่สุด รองลงมาคือ ตบหนา หรือขาวปา
ส่ิงของ ตามลําดับ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.5) ขณะที่กระทําความรุนแรงทางเพศ จากสาเหตุการยอม
มีเพศสัมพันธเพราะกลัว และการใชกําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธ ถูกพบมากที่สุด ตามลําดับ19 (ดูรายละเอียด
จากตารางที่ ผ-2.6)  

นอกจากนี้ จากการรายงานของศูนยประชาบดี ซึ่งเปนหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
ปญหาทางสังคม รวมท้ังรับแจงเบาะแสขบวนการคามนุษย ผานบริการโทรศัพทสายดวน 1300 ตลอด 24 
ชั่วโมง ในระยะ 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2550) 21 พบสถิติการละเมิดสิทธิสตรีรวม 405 เรื่อง และในกรณี
ของเหย่ือที่ถูกกระทําความรุนแรง อันสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ เหย่ือจะไดรับการตรวจหารองรอย
การถูกทํารายจากแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจจากนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห 
กอนที่จะใหการชวยเหลือตอไป และพบวา ความรุนแรงจากการทํารายรางกายมีสูงถึง 279 เรื่อง โดยเปนการ
ลวงละเมิดทางเพศ กักขัง ลวนลามและอนาจาร จํานวน 126 เรื่อง และพบมากที่สุดในกลุมผูหญิงอายุ 19-30 
ป และ 31-40 ป ตามลําดับ และจากขอมูลของบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ11 ยังพบวา 
รอยละ 96 ของผูหญิงและเด็ก ถูกกระทําความรุนแรงโดยสามี ดวยวิธีการทํารายดวยการตบตี เตะตอย ใช
ของมีคม เชน มีดหรือคัตเตอรปาดคอ ไลฟน และรวมเพศ ใชขวดเบียรตีศีรษะ ไลออกจากบาน หรือทองแลว
ไมรับผิดชอบ 
 

2.1.3.2 สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยงของการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
 การกระทําความรุนแรงในครอบครัวสามารถเกิดไดจาก 3 สาเหตุหลัก22 ดังนี้ 

1) ปจจัยภายใน  ( IndividualExplanation)  สาเหตุของความรุนแรงอันเกิดจากตัวบุคคล  ซึ่ งมี
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเบ่ียงเบนของตัวบุคคล เชน ผูกระทําความรุนแรง เปนผู
ที่ไมสามารถจัดการกับความเครียดและปญหาตาง ๆ โดยไมใชความรุนแรงได หรือเปนผูที่มีความ
เจ็บปวยหรือผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง23 การเรียนรูพฤติกรรมหรือถูกกระทําความรุนแรงในวัยเด็ก 
หรือ วงจรแหงความรุนแรง (Cycles of Violence) และการสงผานความรุนแรงจากรุนหนึ่งสูอีกรุน
หนึ่ง (Inter-Generational transmission of Violence) หรือลักษณะทางชีวภาพ เชน ฮอรโมนและ
สารเคมีตาง ๆในรางกายมนุษยที่มีความสัมพันธกับความกาวราว การแปรเปลี่ยนของอารมณ 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน และอาการผิดปกติทางจิต24  

2) ปจจัยภายนอกและโครงสรางทางสังคม (External Stimuli and Social Structural Explanations) 
เชน ความเครียดจากการไมมีงานทํา รายไดตํ่า ความยากจน อัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูง การใช
สารเสพติด และส่ือลามก เปนตน เปนสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว 

3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม (Power relations in Society) เปนความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมคนในสังคม เชนความไมเสมอภาคระหวาง
ผูหญิงและผูชาย25 หรือระหวางเด็กกับผูปกครอง เปนตน 
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 นอกจากนี้ World report on violence and health26 ไดจัดหมวดหมูของสาเหตุ/ปจจัยเส่ียงของการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ออกเปน 4 ปจจัยหลัก ไดแก Individual factors, Relationship factors, 
Community factors และ Societal factors รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงสาเหตุ/ปจจัยเส่ียงของการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

สาเหตุ/ปจจัยฯ ลักษณะของสาเหตุ/ปจจัยฯ 
Individual factors - Young age 

- Heavy drinking 
- Depression 
- Personality disorders 
- Low academic achievement 
- Low income 
- Witnessing or experiencing violence as a child 

Relationship factors - Marital conflict 
- Marital instability 
- Male dominance in the family 
- Economic stress 
- Poor family function 

Community factors - Weak community sanctions against domestic violence 
- Poverty 
- Low social capital 

Societal factors - Traditional gender norms 
- Social norms supportive of violence 

แหลงที่มา : WHO (2002).World report on violence and health. Geneva: P.96-10 
 
 จากการศึกษาสถานการณผูหญิงไทยถูกสามีหรือคูกระทํารุนแรงทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร19 
พบการหึงหวง เปนสาเหตุที่นําไปสูการถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.0 
รองลงมา คือ อาการมึนเมา, ปญหาครอบครัว, และปญหาการเงิน คิดเปนรอยละ 30.0, 23.0, และ 21.0 
ตามลําดับ ขณะท่ี อาการมึนเมา เปนสาเหตุหลักผูหญิงในจังหวัดนครสวรรคที่ถูกกระทําความรุนแรงทาง
รางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมา คือ ปญหาครอบครัว หึงหวง และปญหาการเงิน ตามลําดับ 
(ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.7) และเมื่อศึกษาถึงปจจัยเส่ียงของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวตาม
การจัดหมวดหมูโดย WHO พบวา สาเหตุในขางตนมาจากปจจัยบุคคล (Individual factors) เปนหลัก 
รองลงมาคือ ปจจัยทางความสัมพันธ (Relationship factors)  
 

2.1.3.3 ผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
ผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัว สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ โดยสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย27 ดังนี้ 
1) ผลกระทบตอผูถูกกระทํา เชน ปญหาสุขภาพจิตในเด็ก ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเติบโตท่ี

เหมาะสมกับวัย และปญหาการเรียน เปนตน 
2) ผลกระทบตอครอบครัว สงผลตอความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว เชน ขาดความ

รักความเขาใจ การหยาราง ลูกขาดความรักความอบอุน เปนตน 
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3) ผลกระทบตอชุมชนและสังคม กอใหเกิดความไมปลอดภัยในสังคม โดยเฉพาะเด็กและสตรี 
และสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม อีกทั้งผลกระทบตอ
อนาคตของชาติที่ขาดคุณภาพ และเปนการทําลายเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยู
ในสังคมอยางเสมอภาคและสันติสุข 

  
นอกจากนี้ WHO1 ยังไดระบุถึงผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัวที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งคือ ผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นตามระดับ
ความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับ กลาวคือ ผูหญิงที่ไมเคยมีประสบการณในการถูกกระทําความรุนแรงจะมีปญหา
สุขภาพนอยกวาผูหญิงที่เคยถูกระทําความรุนแรง และผูหญิงที่เคยถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือทาง
เพศ จะมีปญหาสุขภาพนอยกวาผูหญิงที่เคยถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายและทางเพศ และปญหา
สุขภาพที่พบมากที่สุดในผูหญิงทั้ง 2 กลุม19 คือ ปญหาความจํา ขาดสมาธิ โดยพบวา ในการศึกษากลุม
ตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เคยถูกกระทําความรุนแรงทางเพศหรือ/และกายในชวงปที่ผานมา พบผูมีปญหา
สุขภาพนี้คิดเปนรอยละ 31 และ 33 ตามลําดับ ขณะที่พบในกลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรคคิดเปนรอย 29 
และ 36 ตามลําดับ รองลงมาคือ ปญหาอาการเจ็บปวดหรืออึดอัดไมสบาย (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.8)  

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพฯมีปญหาสุขภาพจากการไดรับบาดเจ็บจากการถูกทํา
รายทางกายมากกวากลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรค โดยอาการที่พบสวนใหญใน 2 พ้ืนที่นี้ คือ อาการ
ถลอก/รอยขวน/ฟกช้ํา คิดเปนรอยละ 77 และ 69 ของการบาดเจ็บจากการถูกทํารายทางกายทั้งหมด 
ตามลําดับ รองลงมาคือ อาการเคล็ด/เคล่ือน/ขัดยอก คิดเปนรอยละ 32 และ 31 ตามลําดับ และสงผลใหกลุม
ตัวอยางที่บาดเจ็บรุนแรงในพ้ืนที่กรุงเทพและจังหวัดนครสวรรคตองเขารับการตองรับการรักษาพยาบาลคิด
เปนรอยละ 32 และ 25 หรือเทากับ 14 รายและ 17 ราย ตามลําดับ (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.9)  

นอกจากนี้ ยังพบปญหาการทําแทงและปญหาบุตรเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นในผูหญิงที่เคยถูกระทําความ
รุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค โดยในการศึกษากลุมตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เคย
ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศหรือกายในชวงชีวิต พบผูเคยทําแทงและผูเคยมีบุตรเสียชีวิตคิดเปนรอยละ 9 
และ 4 หรือเทากับ 33 รายและ 15 ราย ตามลําดับ ขณะที่กลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรค พบผูเคยทําแทง
และผูเคยมีบุตรเสียชีวิตคิดเปนรอยละ 5 และ 10 หรือเทากับ 23 รายและ 46 ราย ตามลําดับ (ดูรายละเอียด
จากตารางที่ ผ-2.10)  

ปญหาการคิดฆาตัวตาย เปนอีกหนึ่งปญหาที่เกี่ยวของกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะกลุมตัวอยางผูหญิงที่มีคูหรือเคยมีคูและเคยถูกกระทํารุนแรงในชวงปที่ผานมา ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครสวรรค พบวา ระดับของการคิด/พยายามฆาตัวตายเพิ่มตามระดับของการ
ถูกกระทําความรุนแรง กลาวคือ ในกลุมผูหญิงที่ไมเคยถูกกระทําความรุนแรง มีรอยละของผูคิดฆาตัวตาย 
และรอยละของผูเคยพยายามฆาตัวตาย นอยกวา กลุมผูหญิงที่เคยถูกกระทําความรุนแรง และในกลุมผูหญิง
ที่เคยถูกกระทําความรุนแรงทางรายกาย หรือทางเพศ มีรอยละของผูคิดฆาตัวตาย และรอยละของผูเคย
พยายามฆาตัวตาย นอยกวา กลุมผูหญิงที่เคยถูกกระทําความรุนแรงทั้งทางรายกายและทางเพศ เมื่อ
พิจารณาถึงระดับของการคิดฆาตัวตายของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค พบวา 
กลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร มีคารอยละของผูเคยคิดฆาตัวตาย นอยกวา คารอยละของผูเคย
พยายามฆาตัวตาย ในขณะที่กลุมตัวอยางในจังหวัดนครสวรรค มีคารอยละของผูเคยคิดฆาตัวตาย มากกวา
คารอยละของผูเคยพยายามฆาตัวตาย (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.11) 
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กลาวโดยสรุป คือ จากขอมูลทั้งหมดในขางตนจะเห็นไดวา การกระทําความรุนแรงในครอบครัวไทย
มีแตจะทวีความรุนแรงขึ้น และการกระทําความรุนแรงทางกายถูกพบมากที่สุด โดยเฉพาะในเด็กและสตรี 
ดังนั้นรัฐบาลหรือภาคสวนที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงปญหาและเขามามีสวนรวมในการแกปญหาความรุนแรง
นี้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีหลายองคกรและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดตั้งโครงการเพื่อชวยลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน โครงการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน โดยสํานักงานกิจการสตรีฯ เครือขายผูหญิงชาวบาน และเครือขายชมรมหญิงชวยเหลือ
หญิง เปนตน รวมท้ังการผลักดันรางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใหมีผล
บังคับใชเปนกฏหมาย เพ่ือเปนเครื่องมือนําไปสูการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย16 

2.2 ความรุนแรงตอเด็ก (Child Violence) 

2.2.1 ความหมายของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
WHO Consultation on Child Abuse Prevention28 ไดใหคําจํากัดความของการกระทําความรุนแรง

ตอเด็ก หมายถึง “การกระทําความรุนแรงทางรางกาย (Physical abuse) ทางเพศ (Sexual abuse) ทางจิตใจ 
(Emotional abuse) และการปลอยปละละเลยหรือทอดทิ้งเด็ก (Neglect) และเปนการกระทําที่สงผลกระทบตอ
เด็กทางสุขภาพรางกาย ต้ังแตการบาดเจ็บเล็กนอยจนถึงการเสียชีวิต ผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก และ
ผลกระทบดานจิตใจ” นอกเหนือจากเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในขางตนแลว อาจรวมถึงเด็กกลุมอื่นๆที่นา
เปนหวง (Grave Concern) เชน เด็กอยูในเกณฑเส่ียงสูงตอการถูกกระทําทารุณกรรม และเด็กรายอื่นใน
ครอบครัวที่เคยมีเด็กถูกทารุณมากอน หรือมีผูกระทําทารุณกรรมอยูในครอบครัวนั้น29 และอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กของสหประชาชาติไดระบุไววา เด็กคือ ผูมีอายุตํ่ากวา 18 ป โดยในป พ.ศ. 2532 ผูนําจากทั่วโลกได
ลงมติใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ตองไดรับการดูแลและปกปองเปนพิเศษ30 

ในบริบทของประเทศไทย การละเลยทอดทิ้ง (Neglect) หมายถึง การที่พอแมหรือผูปกครองละเลย
หนาที่ที่จะตองดูแลเด็ก ไมจัดใหเด็กไดอยูในส่ิงแวดลอมที่ปกติตามมาตรฐานคนทั่วไป และขาดสิ่งที่เปนปจจัย
สําคัญตอการดํารงชีวิต31 ขณะท่ี การกระทําทารุณทางเพศ (Sexual abuse) หมายถึง การกระทําในดาน
กิจกรรมทางเพศตอเด็กหรือวัยรุนในลักษณะตาง ๆ โดยที่เด็กหรือวัยรุนไมมีความยินยอมพรอมใจตอการ
กระทําหรือลวงเกินทางเพศนั้น ทั้งนี้เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการทางเพศของผูใหญหรือผูกระทํา32 
 
ลักษณะของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

ตามคําจํากัดความของ WHO Consultation on Child Abuse Prevention (2542) สามารถแบง 
ลักษณะการกระทําทารุณกรรมเด็กไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การกระทําทารุณทางรางกาย (Physical abuse)  
2. การกระทําทารุณทางเพศ (Sexual abuse) 
3. การกระทําทารุณทางอารมณ (Emotional abuse) 
4. การปลอยปละละเลยหรือทอดทิ้งเด็ก (Child neglect) 

และจากการศึกษาของ วันเพ็ญ บุญประกอบ และคณะ (2538)33 ไดเพ่ิมลักษณะการกระทําทารุณกรรมเด็กอัน
กลาวรวมถึง การทอดทิ้งใหขาดอาหาร (Nutritional deprivation) อันเนื่องมาจากการที่พอแม หรือ ผูปกครอง 
ละเลยไมจัดหาอาหารที่เหมาะสมใหทั้งๆที่อยูในฐานะที่จัดหาใหได และ การละเลยไมสนใจที่จะรักษาอาการ
เจ็บปวยของเด็ก (Medical care neglect) โดยพอแม และผูปกครอง (แผนภาพที่ 2.1) 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงลักษณะของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
 

 

2.2.2 สถานการณการกระทําความรุนแรงตอเด็กในสังคมไทย 
 2.2.2.1 ขนาดของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

จากรายงานของ World Health Organization (2545) แสดงใหเห็นถึงขนาดการกระทําความรุนแรง
ตอเด็กทั่วโลกที่มีจํานวนมาก กลาวคือ ในป พ.ศ. 2543  เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เสียชีวิตเนื่องจากถูก
ฆาตกรรม (Homicide) จํานวน 57,000 ราย โดยประมาณ และเกิดขึ้นในเด็กอายุ 0-4 ปมากกวาเด็กอายุ 5-
14 ป ถึง 2 เทา เมื่อจําแนกตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พบวา ในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง (High 
income countries) มีอัตราการตายของเด็กเนื่องจากถูกฆาตกรรมนอยกวากลุมประเทศที่มีรายไดตํ่าถึงปาน
กลาง (Low & middle income countries) 2-3 เทา (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.12) โดยอัตราการตาย
ของเด็กจากสาเหตุนี้พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากเปนอันดับที่ 2 รองจากทวีปแอฟริกา โดย
อัตราการตายของเด็กไทยอายุ 5-14 ปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานและประเทศที่มีระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจเดียวกัน เชน ฟลิปปนส และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พบวา เด็กไทยเสียชีวิตจาก
กระทําความรุนแรงดวยสาเหตุถูกฆาตกรรมมากเปน 3.5 เทาของการเสียชีวิตดวยสาเหตุเดียวกันของเด็กใน
ประเทศฟลิปปนส และคิดเปน 2 เทาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

ฝายระบบขอมูลและสถิติ สํานักงานแผนและงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา 
ไดรายงานจํานวนคดีกระทําทารุณเด็ก ป พ.ศ. 254634 พบขอหาที่พิจารณาเสร็จไปในคดีอาญา เทากับ 4,774 
ขอหา เปนจํานวนขอหาที่พิจาณาเสร็จส้ินไปในคดีอาญาของศาลชั้นตนเทากับ 3,984 ขอหา ขณะที่มีขอหาที่
พิจาณาเสร็จส้ินไปในคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัว 790 ขอหา และจากสถิติของเด็กที่ถูกกระทํา
ความรุนแรงในประเทศไทย ป พ.ศ. 254735  พบเด็กเสียชีวิตจากการถูกทํารายสัปดาหละ 1 คน บาดเจ็บ
รุนแรงวันละ 3 คน ถูกทารุณทางเพศ ชั่วโมงละ 1 คน โดยถูกกระทําจากบุคคลในครอบครัว ถึงรอยละ 75  
 
 
  

Child abuse and neglect 

Abuse Neglect 

Emotion abuse 

Sexual abuse 

Physical neglect 

Emotion neglect 

Education neglect 

Medical care neglect Nutritional deprivation 

Physical abuse 
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2.2.2.2 แนวโนมของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก  
ความรุนแรงที่กระทําตอเด็กมีแนวโนมสูงขึ้น เห็นไดจากสถิติขององคกรตาง ๆ ไดแก สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติที่ไดสรุปคดีความผิดเกี่ยวกับเพศในชวงป พ.ศ.2528-253813 มีจํานวน 31,736 คดี หรือเฉล่ีย
วันละ 9 คดี ปจจุบันเฉล่ียวันละ 10 คดี จากการรายงานจํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงระหวางป พ.ศ. 
2539-2541 โดยมูลนิธิเด็ก พบวา จํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงทางกาย เพศ และจิตใจ ในป พ.ศ. 
2541 เพ่ิมขึ้นเปน 3 เทาจากป พ.ศ. 2539 โดยมีจํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในทุกป และจาก
ขอมูลจํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงจากกองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห ระหวางป 
พ.ศ. 2538-2540 พบจํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2538 ถึง 1.5 เทา (ดู
รายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.13) อยางไรก็ตาม แมวาสํานักงานอัยการสูงสุดไดรายงานจํานวนผูเสียหายที่มี
อายุระหวาง 0-17 ป ในคดีเกี่ยวกับเพศ, ชีวิต-รางกาย, เสรีภาพ-แรงงานระหวางป พ.ศ. 2541-2543 แสดง
แนวโนมที่ลดลง แตเมื่อทําการศึกษาในรายป พบวา ในชวงป พ.ศ. 2539-2541 จํานวนเด็กที่ถูกกระทําความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2541 พบจํานวนผูเสียหายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30 จากจํานวน
ผูเสียหายทั่วประเทศรวม 630 ราย ในป พ.ศ. 2539 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.14) และตัวเลขจํานวน
ผูเสียหายในป พ.ศ. 2543 ลดลงจากป พ.ศ. 2539 เพียงรอยละ 18 เชนเดียวกับการรายงานจํานวนเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรงระหวางป พ.ศ. 2535-2541 โดยมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก ที่มีแนวโนมการจํานวนเด็กที่
ถูกกระทําความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2535 – 2540 เทากับรอยละ 28 และลดลงในป พ.ศ. 2541 แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนเด็กที่ถูกกระทําในป พ.ศ. 2535 พบวามีจํานวนลดลงเพียงรอยละ 6 (ดูรายละเอียด
จากตารางที่ ผ-2.13) ดังนั้นแสดงใหเห็นวา แนวโนมจํานวนเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในสังคมไทยยังคงไม
แนนอน และเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงยังมีจํานวนมาก  

ศูนยประชาบดีไดรายงานสถิติการละเมิดสิทธิเด็กทั้งหมด 301 เรื่องในระยะ 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 
2548-2550)21 เกิดจากการทํารายรางกายจํานวนถึง 173 เรื่อง รองลงมา คือ การลวงละเมิดทางเพศ จํานวน 
89 เรื่อง โดยกลุมชวงอายุเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงมากที่สุด คือ ชวงอายุ 11-18 ป รองลงมาเปนชวงอายุ
แรกเกิด-5 ป และอายุ 6-10 ป ตามลําดับ และจากการชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงมากกวา 90 ราย
ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ต้ังแตตนป พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคมที่ผานมา36 พบเด็กผูหญิงถูกลวงละเมิด
ทางเพศมากกวาเด็กชาย โดยเฉพาะในกลุมอายุระหวาง 10-13 ป และมีอายุนอยที่สุด คือ 3 ป โดยมีสาเหตุ
หลักจากการถูกลวงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัว และยังรวมถึงการถูกลวงละเมิดจากการรุมโทรม ดวย
วิธีการที่ถูกแฟนหลอกไปใหผูชายคนอื่นกระทําอีกดวย 

 
2.2.2.3 ลักษณะของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
ในแตละป  คดีการกระทําความรุนแรงทางเพศตอเด็กไทยมีจํานวนมากที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

การกระทําความรุนแรงทางรางกายหรือชีวิต และการใชแรงงานเด็ก/จํากัดเสรีภาพ ตามลําดับ โดยมักพบการ
กระทําความรุนแรงทางเพศตอเด็กในตางจังหวัดมากที่สุด  ขณะที่เด็กในกรุงเทพฯ มีคดีเกี่ยวกับการกระทํา
ความรุนแรงทางรางกายหรือชีวิต และการใชแรงงานเด็ก/จํากัดเสรีภาพมากเปนอันดับหนึ่ง (ดูรายละเอียด
จากตารางที่ ผ-2.14) (ฝายสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด ป พ.ศ. 2539-2543) เชนเดียวกับการรายงาน
ของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กและขอมูลจากกองคุมครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห ที่พบเด็กที่ถูก
กระทําความรุนแรงเพศมีจํานวนมากกวาเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงทางรางกาย/จิตใจ ป พ.ศ. 2535-2541 
(ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.13) และจากสถิติของเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงในประเทศไทย ป พ.ศ. 
254735 ลักษณะการถูกทํารายจากการกระทําทางเพศถูกพบในเด็กมากที่สุดถึงรอยละ 44 ขณะที่การถูกทํา
รายจากการกระทําทางกายจากวัตถุไมมีคม เชน ไม รอยละ 28 และเกิดจากการใชกําลังรอยละ 27  
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2.2.3 รูปแบบ สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง และผลกระทบของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
2.2.3.1 รูปแบบ/วิธีกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

 จากการศึกษาของ World Studies of Abuse in Family Environments: World SAFE ในป พ.ศ. 
253837 ดวยวิธีการสอบถามผูปกครองดวยคําถาม “How did you disciplined your children?” ในประเทศชิลี 
อียิปต อินเดียในเขตชนบท ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา พบวา รูปแบบของการกระทําความรุนแรงที่
ผูปกครองกระทําตอเด็ก สามารถแบงออกเปน การทํารายรางกายระดับรุนแรง (Severe physical 
punishment) การทํารายรางกายระดับปานกลาง (Moderate physical punishment) การทํารายจิตใจ 
(Psychological punishment) และ การไมใชความรุนแรง (Non-violence discipline) (ดูรายละเอียดจาก
ตารางที่ ผ-2.15) โดยพบวา ผูปกครองระบุถึงการกระทําความรุนแรงทางรางกายในระดับปานกลางมากที่สุด 
เชน การตีกนดวยมือ, ตบหนาหรือหัว, เขยาตัวเด็ก, ดึงผมเด็ก, ตีกนเด็กดวยวัตถุส่ิงของ เปนตน รองลงมา
คือ การกระทําความรุนแรงทางจิตใจ เชน การตวาดหรือตะคอกใสเด็ก, การเรียกชื่อเด็ก,  การปฏิเสธที่จะพูด
กับเด็ก เปนตน   

สําหรับประเทศไทย รูปแบบการกระทําความรุนแรงตอเด็กนั้นมีต้ังแตการดุดารุนแรง จนถึงขั้นทํา
รายรางกาย เชน ทุบตี เอาไฟจี้ เอาเตารีดนาบ จนมีแผล ใชแรงงานอยางทาส มีการทํารายจิตใจเด็ก รวมถึง
การขมขืนชําเรา ทํารายทางเพศ38 และจากการศึกษาการถูกกระทํารุนแรงทางดานรางกายและจิตใจของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยบิดามารดา พบวา เด็กถูกกระทํารุนแรงทางดานรางกายมากที่สุด ดวยวิธีการเฆี่ยนตีดวยไม
หรือเข็มขัด ขณะที่วิธีการถูกกระทํารุนแรงทางดานจิตใจที่พบมากท่ีสุดคือ การดุดา ดาวาดวยคําหยาบคาย 
เปนตน39  

 
2.2.3.2 สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยงของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 
World report on violence and health40 ไดจัดหมวดหมูของสาเหตุ/ปจจัยเส่ียงตอการกระทําความ

รุนแรงตอเด็ก ออกเปน 4 ปจจัยหลัก (ตารางที่ 2.3) ดังนี้ 
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของเด็ก (Characteristics of children increasing the risk for abuse) 
2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูดูแลเด็กและครอบครัวของเด็ก (Caregiver and family characteristics)  
3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู (Community factors) 
4) ปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง (Societal factors)  

 
ตารางที่ 2.3 สาเหตุ/ปจจัยเส่ียงของการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

สาเหตุ/ปจจัยฯ ความสัมพันธท่ีมีตอการกระทําความรุนแรงในเด็ก 

Characteristics of children increasing the risk for abuse  
อาย ุ ลักษณะการกระทําความรุนแรงตอเด็กแตกตางไปตามอายุของเด็ก กลาวคือ การกระทํา

ความรุนแรงทางรางกายถึงชีวิต (fatal case of child abuse) พบมากในกลุมทารก 
โดยเฉพาะทารกอายุนอยกวา 2 ป, การกระทําความรุนแรงทางรางกาย (non-fatal case 
physical abuse) พบมากในกลุมเด็กเล็ก (3-12 ป)และการกระทําความรุนแรงทางเพศ 
พบมากในกลุมวัยรุน และเด็กเล็ก   

เพศ เด็กหญิง มีโอกาสที่จะถูกระทําความรุนแรงมากกวาเด็กชายในเรื่อง การฆาตกรรมทารก 
(Infanticide), การทารุณทางเพศ, การละเลยเรื่องการศึกษา-โภชนาการ, และการบังคับให
เปนผูใหบริการทางเพศ ในขณะที่เด็กผูชายมักถูกลงโทษทางรางกายอยางทารุณ (harsh 
physical punishment) 
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สาเหตุ/ปจจัยฯ ความสัมพันธท่ีมีตอการกระทําความรุนแรงในเด็ก 

อื่นๆ การคลอดกอนครบกําหนด, ความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ, การเจ็บปวย, การมีฝา
แฝด เปนปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดการกระทําความรุนแรงทางรากาย หรือการทอดทิ้งตอเด็ก
ที่มีลักษณะขางตน 

Caregiver and family characteristics  
เพศของผูดูแลเด็ก เพศของผูดูแลเด็กมีสวนในการกําหนดลักษณะการกระทําความรุนแรง กลาวคือ ผูดูแล

เพศหญิง/แม มีการลงโทษทางรางกายมากกวาผูดูแลเพศชาย/พอ ในขณะที่การลวงละเมิด
ทางเพศในเด็กทั้งชายและหญิง สวนใหญกระทําโดยผูดูแลเพศชาย 

ลักษณะของผูปกครอง ผูปกครองที่กระทําความรุนแรงตอเด็ก มักจะมีคุณลักษณะดังน้ี: อายุนอย, สมรสแลวแตไม
อยูกับคูของตน, ยากจน, ไมไดทํางาน, การศึกษานอย 

ขนาดของครอบครัว ขนาดของครอบครัว โดยเฉพาะจํานวนเด็กในครัวเรือนมีผลตอการเพิ่มความเสี่ยงที่จะ
กอใหเกิดการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
ผูดูแลเด็ก 

ผูปกครองที่กระทําความรุนแรงตอเด็ก มักจะมีคุณลักษณะดังน้ี: มีการเห็นคุณคาในตัวเอง 
(self-esteem) ต่ํา, มีความสามารถในการควบคุมอารมณไมดี, มีปญหาสุขภาพจิต, และมี
พฤติกรรมตอตานสังคม 

การเคยมีประสบการณถูกกระทํา
ความรุนแรง 

ผูปกครองที่มีประสบการณในการถูกกระทําความรุนแรงมีแนวโนมที่จะกระทําความรุนแรง
ตอบุตรของตน แตทั้งน้ีขอความขางตนอาจไมเปนจริงเสมอไป การกระทําความรุนแรงอาจ
เกิดจากปจจัยอื่น ๆ เชน ผูปกครองมีอายุนอย, ความเครียด, ความโดดเดี่ยว, ครัวเรือนที่
แออัด, ความยากจน เปนตน 

ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงของคูสามีภรรยาในครอบครัวมีความสัมพันธอยางมากกับการกระทําความ
รุนแรงในเด็ก เชน ในกรณีของประเทศอินเดีย การเกิดข้ึนของการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว เส่ียงตอการทําใหเกิดการกระทําความรุนแรงในเด็ก 2 เทาของครัวเรือนที่ไมมี
ความรุนแรง หรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงกวารอย
ละ 40 รายงานวาบานของตนมีความรุนแรงในครอบครัว เปนตน 

อื่น ๆ ความเครียด (สาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนงาน,การสูญเสียรายได, ปญหาสุขภาพ เปน
ตน) และความโดดเดี่ยวทางสังคม (การขาดแรงสนับสนุนทางสังคม) ของผูปกครองมี
ความเกี่ยวของกับการกระทําความรุนแรงตอเด็ก เชน กรณีของกรุงบรุโนสไอเรส ประเทศ
อารเจนตินา พบวาเด็กที่อาศัยกับครอบครัวที่มีผูปกครองคนเดียว (Single-parent 
families) ทีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกระทําความรุนแรงมากกวาเด็กที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มี
ผูปกครอง 2 คน (two-parent families)  

Community factors   
ความยากจน ความยากจนมีความสัมพันธอยางมากตอการกระทําความรุนแรงตอเด็ก กลาวคือ การ

กระทําความรุนแรงตอเด็กจะสูงข้ึน ตามการเพิ่มข้ึนของระดับการวางงานและความยากจน
ของชุมชนน้ัน ๆ ชุมชนดังกลาวจะมีการเขาออกของคนในชุมชนและมีความหนาแนนของ
คนในชุมชนสูง ทั้งน้ีความยากจนที่ตอเน่ืองและยาวนาน (chronic poverty) มีผลตอเด็ก
โดยผานทางพฤติกรรมของผูปกครอง และความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน 

ทุนทางสังคม ชุมชนที่มีทุนทางสังคม แสดงถึงความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน/ความเปนหมูคณะของคนใน
ชุมชน  พบวาเด็กที่อาศัยในชุมชนที่มีทุนทางสังคมนอย จะมีโอกาสเสี่ยงการถูกกระทํา
ความรุนแรง และมีปญหาทางจิต และพฤติกรรม เครือขายทางสังคมตอลดจน
ความสัมพันธฉันทเพื่อนบานจะชวยปองกันเด็กจากปญหาดังกลาว 

Societal factors  - บทบาทของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมีผลตอการการเลือกและการตอบสนองของ
ครอบครัวที่มีตอเด็ก 
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สาเหตุ/ปจจัยฯ ความสัมพันธท่ีมีตอการกระทําความรุนแรงในเด็ก 

 - ความไมเทาเทียมกันทางเพศและรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงในครอบครัว 
ซ่ึงเกี่ยวของกับการกระทําความรุนแรงในเด็ก 
 - คานิยมทางวัฒนธรรมในเร่ืองเพศ , ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก, สิทธิของ
ครอบครัว 
 - นโยบายเกี่ยวกบัเด็กและครอบครัว 
 - ความเขมแข็งของระบบสวัสดิการทางสังคม 
 - ระบบยุติธรรมที่สามารถปกปองและคุมกันภัยจากอาชญากรรม 
 - ระบบการดูและปองกันทางสุขภาพของทารกและเด็ก 
 - การขัดแยงทางสังคมและภาวะสงคราม 

แหลงที่มา : WHO (2002).World report on violence and health. Geneva: P.65-69 
 
ในประเทศไทย เมื่อศึกษาสาเหตุ/ปจจัยเส่ียงของการกระทําความรุนแรงตอเด็กในประเทศไทย

เปรียบเทียบกับสาเหตุ/ปจจัยเส่ียงของการกระทําความรุนแรงตอเด็กจากรายงานความรุนแรงโดย WHO 
(ตารางที่ 2.3) พบวา มีความคลายคลึงกัน โดยจากการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการทารุณกรรมเด็กใน
ครอบครัวของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร41 และพบ 3 ปจจัยหลักของสาเหตุของการทารุณกรรมเด็ก 
ไดแก  

1) ปจจัยดานครอบครัว ไดแก ปญหาความยากจน ปญหาการหยารางและภูมิหลังประสบการณการ
เล้ียงดูของผูปกครอง  

2) ปจจัยดานตัวเด็ก ไดแก เด็กดื้อและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน ชอบลักขโมย เปนตน  
3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก สภาพที่อยูอาศัยทั้งดานกายภาพและทางสังคม ซึ่งไมเหมาะสมตอ

การเลี้ยงดูเด็กเปนผลใหเกิดความกดดันหรือความตึงเครียดทั้งพอแมและเด็ก อีกทั้งอิทธิพลของ
ส่ือมวลชนที่ขาดการควบคุมอยางจริงจัง เชน ภาพการทารุณ การเฆี่ยนตี ซึ่งเปนแบบอยางใหเกิด
การระบายอารมณจากพอแมมาสูลูกได  

 
สวนที่สําคัญที่สุดและมีผลกระทบกับเด็กมากที่สุด42 คือ ปจจัยในครอบครัว ทั้งกรณีครอบครัว เปน

ผูกระทําเด็กเสียเอง และครอบครัวเปนปจจัยที่เอ้ือใหเกิดความรุนแรงตอเด็ก โดยแบงเปน 4 ประเภท คือ การ
ทํารายรางกาย การทํารายทางดานอารมณจิตใจ การลวงเกินทางเพศ และการละเลยทอดทิ้งเด็ก ซึ่งการ
ทารุณกรรมเด็กในสังคมไทยมักพบมากในเด็กที่เปนลูกเล้ียงหรือลูกบุญธรรม เด็กที่มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ตํ่า ตลอดทั้งเด็กที่ดื้อรั้นมาก ๆ เด็กที่เจ็บปวยกระเสาะกระแสะอยูเสมอ หรือเด็กที่อยูกับผูปกครองที่ประกอบ
อาชีพใชแรงงาน การศึกษาต่ํา มีลูกหลายคน ชอบเลนการพนัน และติดยาเสพยติดและสุราเรื้อรัง รวมถึงเด็ก
ที่อยูในครอบครัวที่มีลักษณะยากจน แตกแยก ครอบครัวเดี่ยว ส่ิงแวดลอมมีความแออัด เศรษฐานะต่ํา มี
สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี และครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตสูง38,43,44  
   
 2.2.3.3 ผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงตอเด็ก 

ผลกระทบของการกระทําความรุนแรงตอเด็กสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท45 ดังนี้ 
1) ผลกระทบทางรางกาย เชน การไดรับบาดแผลตามรางกาย ในกรณีของการกระทําทารุณทางเพศ 

รวมท้ังโรคซิฟลิส หรือ HIV รวมดวย  
2) ผลกระทบทางอารมณ  ขึ้นอยูกับระดับพัฒนาการ  

1) เด็กขวบปแรก - มักพบปญหาเรื่อง ไมสนใจสิ่งแวดลอม เฉยเมย ซึมเศรา  
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2) เด็กอายุ 2 ป - มักพบมีปญหาเรื่อง หงุดหงิด งอแงงาย ดื้อดึง  
3) เด็กอายุ 4 ป - มักพบปญหาเรื่อง ขาดความมั่นใจในเอง ไมกลาแสดงออก ดอยคุณคา  
4) เด็กอายุ 6-12 ป - มักพบปญหาเรื่อง ผลการเรียนต่ํา ขาดสมาธิ ดอยคุณคา แสดงความรักไม

เปน  
 
นอกจากผลกระทบของการกระทําความรุนแรงตอเด็กทางรางกายและอารมณแลว ยังกอใหเกิดผล

กระทบทางจิตใจในระยะยาวดวย โดย Finkelhor (2547)46 แบงผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากการกระทําทารุณ
กรรมทางเพศออกเปน 4 แบบ ดังนี้  

1) มีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมกับวัย (Traumatic sexualization) หมายถึง การที่เด็กถูกกระตุน 
ทางเพศ และมีการตอบสนอทางเพศ กับผูใหญ โดยไดแรงเสริม ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู และใช
พฤติกรรม ทางเพศเปน เครื่องมือเพ่ือใหตนไดรับในส่ิงที่ตองการ ในที่สุดจะนําไปสูการมีความ
สัมพันธทางเพศกอนวัยอันสมควรและนําไปสู ปญหาดานอื่นๆตามมา  

2) การทรยศ (Betrayal) เด็กมีความรูสึกวาถูกทรยศจากผูใหญที่ตนเองเคยไวใจ จากการทารุณกรรม 
ทางเพศ ทําใหเด็กมี่ความรูสึกไมไววางใจ  

3) ความรูสึกชวยตนเองไมได ควบคุมสถานการณรอบตัวไมได  (Powerlessness) เปนความรูสึก ที่
ตนเองไรความสามารถ ทั้งนี้เนื่องจากความหวาดกลวั กังวลตอเหตุการณที่ถูกทําราย 

4) ตราบาป (Stigmatization) เปนความรูสึกวาตนเองมีมลทิน เปนความรูสึกละอาย และ ไรคาใน
ตนเอง  

3) ผลกระทบตอการเรียนรู  ผลจากการถูกทารุณ จะเปนเหตุปจจัยที่ขัดขวางตอความสามารถในการ
เรียนรู และความเขาใจของเด็ก การที่เด็กถูกทอดทิ้งและการใสใจไมสม่ําเสมอ มีแนวโนมที่ทําใหเด็ก
ขาดพื้นฐานของการเขาใจหลักเหตุ และมีพัฒนาการทางภาษาชา ขาดทักษะการเขาสังคม ขาด
ทักษะในการจิตนาการ และมักมีความกาวราวเชิงพฤติกรรมที่แสดงออก  
 
รอยละ 40-70 ของเด็กที่ถูกกระทําทารุณทางเพศ 47 จะเกิดความผิดปกติทางจิตใจ และโรคที่พบ

บอย คือ โรควิตกกังวล โรคซึมเศรา การตอตานสังคม และ การฆาตัวตาย ฯลฯ เมื่อเด็กที่ถูกกระทําความ
รุนแรงเติบโตเปนผูใหญ มักปวยเปนโรคซึมเศรามากกวาคนปกติ 3-5 เทา36 รวมถึงความผิดปกติของ
พฤติกรรมทางเพศเมื่อโตขึ้น และพบวารอยละ 80 ของหญิงที่คาประเวณีในประเทศแคนาดาเคยมีประวัติถูก
ทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็ก47 ขณะที่เด็กหรือวัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราวชอบชกตอย มีพฤติกรรมชอบลัก
ทรัพย หรือกระทําผิดทางกฏหมาย มักมีประวัติเคยถูกกระทําทารุณ ในวัยเด็กมากอน38,48  

 
กลาวโดยสรุป คือ ตัวเลขจากการรายงานของหนวยงานและองคกรตางๆขางตน เปนเพียงตัวเลข

ของเด็กที่ผานเขามาเพื่อขอความชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรเทานั้น แตยังมีเด็กที่ถูกกระทําความ
รุนแรงอีกจํานวนมากที่ยังไมมีโอกาสไดรับความชวยเหลือ หรือยังไมมีผูใดรับรู แนวโนมการกระทําความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กไทยที่สูงขึ้นอยางไมมีที่ส้ินสุด หรือกลาวคือ อยูในจุดวิกฤติ และจะยังคงมีแนวโนมเชนนี้
ตอไป หากทั้งภาครัฐและเอกชน ยังไมมีกลไกใดๆ เขาไปยับย้ัง หรือแทรกแซง การเติบโตของประชากรใน
กลุมที่เปนปญหานี้ได แมวาประเทศไทยจะไดมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิเด็กจากความ
รุนแรง49 แตยังคงเนนในเรื่องของการลงโทษผูทํารายเด็กเทานั้น ยังไมมีกฎหมายใดๆ ที่จะเขาไปชวยในการ
แกปญหาครอบครัว ซึ่งเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดความรุนแรงในเด็กอยางจริงจัง หากเปรียบเทียบกับ
มาตรการในตางประเทศที่ใหความสําคัญในการฟนฟูสภาพครอบครัวซึ่งถือเปนรากฐานการเจริญเติบโตของ
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เด็ก และหลีกเล่ียงการใชกระบวนการทางอาญา ยกเวนกรณีที่รายแรงเทานั้น ดังนั้นเพ่ือใหการคุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กไทยจากการกระทําความรุนแรงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือระหวางบุคคล
ในทุกระดับของสังคม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ผูที่จะเติบโตเปนอนาคตของ
ประเทศชาติตอไป 

 

2.3 การกระทําความรุนแรงตอตนเอง: การฆาตัวตาย (Self-Directed Violence: Suicide) 

2.3.1 ความหมายของการฆาตัวตาย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของการฆาตัวตาย คือ 

"อัตวินิบาตกรรม" หรือหมายถึง “การกระทําดวยวิธีใดก็ตามจนเปนเหตุใหส้ินชีวิตหรือถึงแกความตายดวย
ตนเอง” การฆาตัวตาย อาจจะเปนกรณีพยายามฆาตัวตาย (ทําหลายครั้ง) แตไมสําเร็จ เนื่องจากมีความคิด
ชั่ววูบที่อยากตายในชวงชีวิตที่ประสบปญหาเกิดความเครียดและสับสนในดานจิตใจ หรือผูฆาตัวตาย ทําขึ้น
เพ่ือตอรองเรียกรองบางสิ่งบางอยางใชวิธีการที่ไมเปนอันตรายรุนแรง จะทําในเวลาและสถานที่ที่เห็นวามีคน
อ่ืนสามารถชวยเหลือได และกรณีที่นาเปนหวงมากที่สุด ก็คือคนที่พยายามฆาตัวตาย เพราะบุคคลผูนั้น มี
ความตองการตายจริง ๆ 

 
ประเภทของการฆาตัวตาย 

ผศ.นพ.มาโนช หลอตระกูล (2550)50 แหงภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี ไดแบงการฆาตัวตายแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1) การพยายามฆาตัวตาย (Attempted suicide) หมายถึง ผูที่พยายามฆาตัวตาย แตในที่สุดยังไมถึง
แกชีวิต มักพบในวัยหนุมสาวที่ทําการดวยความหุนหันพลันแลน หรือตองการประทวง เพ่ือตองการ
ใหผูอ่ืนรูสึกผิด เพราะรูสึกโกรธ หรือหาทางออกกับสถานการณในขณะนั้นไมได 

2) การฆาตัวตายสําเร็จ (Completed suicide) หมายถึง ผูที่เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย มักพบในผูปวย
ที่มีความผิดปกติทางจิตเวชมากอน เชน โรคซึมเศรา เปนตน 

 
กระบวนการของพฤติกรรมการฆาตัวตาย  

จากงานวิจัยของมาโนช หลอตระกูล และคณะ (2543)51 ไดทําการศึกษาลักษณะปญหากดดัน การ
ปรับตัว พฤติกรรมการฆาตัวตาย และมุมมองตอการฆาตัวตายของผูพยายามฆาตัวตายจํานวน 20 คน โดย
แบงเปนเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน ใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก และวิเคราะหขอมูลตามกระบวนการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 กระบวนของพฤติกรรมการฆาตัวตาย 

 
  

จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงถึงกระบวนการของพฤติกรรมฆาตัวตาย เริ่มจากการเกิดปญหาที่
กอใหเกิดความทุกขใจ โดยลักษณะของปญหาระหวางเพศหญิงกับชายมีความแตกตางกัน เชนปญหาที่เกิด
กับเพศชาย สวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับการไมไดรับการยอมรับนับถือ ขาดทักษะในการดํารงชีวิตจึงไม
เขาใจตนเอง ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญเกิดจากคูรักหรือสามีไปมีหญิงอื่น เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ 
ผูประสบปญหาจะมีการจัดการกับปญหาแตกตางกัน โดยไดรับอิทธิผลทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก  
ปจจัยภายใน คือ การปรับตัว เมื่อเผชิญกับปญหา ผูประสบปญหามีการปรับตัวหลายรูปแบบ เชน การ
ปรึกษาหารือกับผูอ่ืน, การดื่มสุรา/เที่ยวเตร, การเผชิญปญหา, การเลี่ยงปญหา เปนตน ในขณะท่ีปจจัย
ภายนอกก็มีผลตอการจัดการกับปญหาที่ประสบอยูเชนกัน เชน ครอบครัว หรือเพ่ือน อาจมีสวนในการให
กําลังใจและชวยจัดการกับปญหาที่ประสบอยู หรือ อาจมีสวนในการซ้ําเติมใหปญหาลุกลามไดเชนกัน ในกรณี

ปจจัยภายใน: การปรับตัว 
 พูดคุยปรึกษาผูอื่น 
 เลี่ยงไปที่อื่น หนีไปที่อื่น 
 ดื่มสุรา 
 เที่ยวเตร 
 พยายามเผชิญปญหา 
 ใชวิธีการอื่น ๆ เชน เปดเพลงดัง ๆ ,เขียน

บันทึก ,อานหนังสือ ,สูบบุหร่ี ฯลฯ 

ปญหา 
                      
 
หญิง 
- คูครองนอกใจ 
- ถูกทุบตีทํารายรางกาย 
- คูครองไมไววางใจ 
- อยูกันโดยไมไดแตงงาน 

ชาย 
 - ญาติไมใสใจ ไมเขาใจตนเอง 
- ภรรยาไมยอมรบัตนเอง 

ปจจัยภายนอก: บุคคลแวดลอม 
ครอบครัว 
 ผลเชิงลบ: เกิดความอึด
อัด ขาดความเปนอิสระ, 
พอแมลําเอียง 

 ผลเชิงบวก:แหลงพักพิง
ในยามมีปญหา,การ
ยอมรับและใหอภัย 

เพื่อน                          
 ผลเชิงลบ: การชักชวน
เที่ยวเตร 

 ผลทางบวก: ที่ปรับทุกข, 
ใหคําแนะนํา 

ความคิดที่จะฆาตัวตาย 

การกระทําการฆาตัวตาย 

ส่ิงที่ใชในการกระทํา 

สภาพแวดลอม 

ตาย ไมตาย 

สภาพจิตใจ 
 รูสึกวาตนเองไรคา นอยใจ 
 อับอาย ขายหนา 
 เสียใจ ปวดราวใจ 
 โกรธ คับแคนใจ 
 หลากหลายความรูสึก 

สภาพความคดิ 
 โทษตนเอง 
 ความคิดแคบลง 
 ถึงทางตนั 
 พะวักพะวน สองจิตสองใจ 
 ช่ัววูบ 

มุมมองตอการฆาตัวตาย 
 มุมมองเชิงบวกตอการฆาตัวตาย: การ
สละชีพ, การไถบาป 

 มุมมองเชิงลบตอการฆาตัวตาย: การผิด
หลักศีลธรรม, การมีบาปติดตัว 

ปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 การฆาตัวตายไมใชเร่ืองแปลก 
 กาทาหรือไลใหไปตาย 
 สารที่ใชหาไดงาย 
 วิธีที่ใชแตกตางกนัในแตละเพศ 

 แหลงที่มา : มาโนช หลอตระกูล และคณะ, 2543) 
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ที่จัดการกับปญหาไมไดนําไปสูความคิดที่จะฆาตัวตาย ซึ่งมีส่ิงกระตุน 4 ประการ คือ สภาพจิตใจ สภาพ
ความคิด มุมมองตอการฆาตัวตาย ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดความคิดในแงลบตอตนเอง 
จนนําไปสูพฤติกรรมการฆาตัวตาย ทั้งนี้การเกิดพฤติกรรมการฆาตัวตาย จําเปนตองมีองคประกอบที่เอื้อให
เกิดพฤติกรรมดวยเชนกัน องคประกอบที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรม ไดแก สภาพแวดลอม และส่ิงที่ใชในการ
กระทําการฆาตัวตาย หากองคประกอบทั้ง 2 มีสภาพเอื้อตอการฆาตัวตาย คือ อยูบานคนเดียว ส่ิงที่ใชฆาตัว
ตายหาไดงาย และมีฤทธิ์แรงอยางเพียงพอ ก็จะทําใหการฆาตัวตายนั้น ๆ สําเร็จ แตหากสภาพแวดลอมไม
เอ้ือตอการฆาตัวตาย คือ มีคนมาพบเห็น/ชวยเหลือไดทันทวงที หรือส่ิงที่ใชฆาตัวตายหาไดยาก และ/หรือมี
ฤทธิ์ไมแรงเพียงพอ การฆาตัวตายครั้งนั้นก็จะไมประสบความสําเร็จ 

2.3.2 สถานการณการฆาตัวตายในประเทศไทย 
2.3.2.1 สถานการณการฆาตัวตายในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

 ขอมูลจากองคการอนามัยโลก1 แสดงอัตราการตายตอแสนประชากร จากการฆาตัวตายของ
ประชากรโลก ป พ.ศ. 2543 พบวา โดยภาพรวม ประชากรชาย มีอัตราการตายจากการฆาตัวตายสูงกวา
ประชากรหญิง กลุมอายุที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุดคือ กลุมวัยผูใหญ (30-59 ป) รองลงมาคือ กลุมคนชรา 
(60 ปขึ้นไป)  กลุมวัยรุน (15-29 ป) และกลุมเยาวชน (5-14 ป) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ประเทศร่ํารวยกับกลุมประเทศยากจน พบวา กลุมประเทศร่ํารวย มีอัตราการตายจากการฆาตัวตายนอยกวา
กลุมประเทศยากจน นอกจากนี้ยังพบวา สตรีในประเทศยากจนมีอัตราการตายจากการฆาตัวตายสูงกวาสตรี
ในประเทศร่ํารวยอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ อัตราการตายจากการฆาตัวตายของสตรีในประเทศยากจน
เทากับ 11.9 ขณะที่อัตราการตายจากการฆาตัวตายของสตรีในประเทศร่ํารวยเทากับ 5.4 สวนอัตราการตาย
จาการฆาตัวตายของเพศชายระหวางประเทศร่ํารวยและประเทศยากจนมีคาใกลเคียงกัน  เมื่อพิจารณาถึง
อัตราการตายของประเทศไทยเทียบกับภูมิภาคตาง ๆ ของโลก พบวา อัตราการตายของประเทศไทยมีคาต่ํา
มาก เมื่อเทียบกับภูมิภาคตาง ๆ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการคาดประมาณต่ํากวาความเปนจริง 
(Underestimate) หรือการตกการแจงนับ (Under coverage) ของขอมูลการตายจากการฆาตัวตายของ
ประเทศไทย ดังแผนภูมิที่ 2.1 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.16) 
 
แผนภูมิที่ 2.1 อัตราตายตอแสนประชากรจากการฆาตัวตาย/1ของภูมิภาคตาง ๆ จําแนกตามอายุและเพศ ป  

       พ.ศ. 2543  
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หมายเหต:ุ  /1 การฆาตัวตาย ครอบคลุม ICD-10 รหัส X60-X84,  /2 WHO mortality database, กันยายน 2544. 
แหลงที่มา : World Health Organization (2002). World report on violence and health. Geneva. 
 
ทางองคการอนามัยโลก52คาดวา ใน 1 วันจะมีผูฆาตัวตายสําเร็จจํานวนเกือบ 3,000 คน เมื่อคิด

เฉล่ียตอเวลาพบวา มีผูฆาตัวตายสําเร็จ 1 คน ทุก 30 วินาที และผูฆาตัวตายสําเร็จมากกวา 20 คน เคย
พยายามฆาตัวตายมาแลว โดยขณะนี้อัตราการฆาตัวตายไดเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 60 ในระยะเวลา 50 ปที่ผาน
มา แมวาการฆาตัวตายอยูใน 3 อันดับแรกของสาเหตุการตายของประชากรโลกอายุระหวาง 15-34 ป แตการ
ฆาตัวตายสวนใหญถูกรายงานในกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ (ต้ังแต 60 ปขึ้นไป) 
       

2.3.2.2 สถานการณการฆาตัวตายในประเทศไทย 
 การฆาตัวตายหรือพยายามฆาตัวตาย ยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร (2546) ไดรายงานจํานวนผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายมีประมาณ 4,500-5,000 คน
ตอป มากกวาการฆากันตาย ซึ่งเทากับ 3,000-3,800 รายตอป และพบจํานวนผูที่ทํารายตนเอง ทั้งที่เสียชีวิต
และไมเสียชีวิตมีจํานวนสูงถึง 25,000-27,000 รายตอป58  

จากขอมูลการบาดเจ็บและการตายจากการฆาตัวตายในระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖1 ของ
สํานักระบาด กระทรวงสาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2518-2549 แสดงใหเห็นวา จํานวนผูบาดเจ็บจากการฆา
ตัวตาย มีจํานวนมากกวาจํานวนผูตายจากการฆาตัวตาย กลาวคือ ในป พ.ศ. 2518 มีอัตราสวนระหวาง
ผูบาดเจ็บตอผูตายจากการฆาตัวตาย เทากับ 24:1 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีคาเทากับ 33:1 เมื่อ
พิจารณาระหวางป พ.ศ. 2518-2549 อัตราสวนระหวางผูบาดเจ็บตอผูตายจากการฆาตัวตายมีคาสูงสุดในป 
พ.ศ. 2549 ซึ่งมีคาเทากับ 33:1 ในขณะที่ป พ.ศ. 2522 มีคาต่ําสุด ซึ่งมีคาเทากับ 8:1 ตามลําดับ ในสวนของ
อัตราการบาดเจ็บจากการฆาตัวตายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2518 เทากับ 0.28 คนตอแสนประชากร 
เพ่ิมเปน 10.62 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2542 หลังจากนั้น อัตราการบาดเจ็บจากการฆาตัวตายมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เปน 6.74 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2549 และหากพิจารณาถึงอัตราการ
ตายจากการฆาตัวตายในชวงป พ.ศ. 2518-2529 มีแนวโนมคอนขางคงที่ โดยอัตราการตายมีคาอยูระหวาง 
0.01 -0.08 คน ตอแสนประชากร แตหลังจากชวงปดังกลาวขางตนอัตราการตายจากการฆาตัวตายมีคา
เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยในชวงป พ.ศ. 2532-2540 อัตราการตายมีคาระหวาง 0.29-0.41 คนตอแสน
ประชากร การตายจากการฆาตัวตายถึงจุดสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2541-2543 ซึ่งอัตราการตายมีคาระหวาง 
0.49-0.55 คนตอแสนประชากร แตภายหลังจากป พ.ศ. 2543 แลว การตายจากการฆาตัวตายมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง จาก 0.55 คนตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2543 เปน 0.21 คนตอแสนประชากรในป พ.ศ. 
2549 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.17) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Diekstra53 ที่พบวา การพยายามฆา
ตัวตายมักถูกพบบอยครั้งกวาการฆาตัวตายสําเร็จ โดยทั่วโลกพบตั้งแต 6:1 ถึง 25:1 คิดเปนคาเฉล่ียทั่วโลก 
เทากับ 18:1 โดยประมาณ ทั้งนี้ผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายนั้นประมาณรอยละ 30-60 เคยมีการพยายามฆา
ตัวตายมากอน ในทางตรงขามมีการศึกษาติดตามผูที่พยายามฆาตัวตาย54,55 พบวา รอยละ 10-14 ของผูที่
พยายามฆาตัวตาย จะเสียชีวิตจากการฆาตัวตายในที่สุด 
 นอกจากนี้ ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมขอมูลจากใบมรณบัตร ได
แสดงจํานวนอัตราตายตอแสนประชากร จากการฆาตัวตายของประชากรไทย ระหวางป พ.ศ. 2541-2549  
                                                 
1 ระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖/1 เปนระบบที่ไดรับความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสถานีอนามัยทุก
แหง (โรงพยาบาลรัฐทุกแหง โรงพยาบาลเอกชนยังไมครอบคลุมทั้งหมด) ในการเฝาระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการปองกันควบคุมโรค/ภัย เปนหลัก มิใชเปนรายงานสถิติของโรคนั้นๆ  
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พบจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายเพศชายมากกวาเพศหญิงในทุกป โดยคิดเปนอัตราสวนจํานวนผูตาย
เพศชายตอจํานวนผูตายเพศหญิง เทากับ ชาย 3-4 คน ตอ หญิง 1 คน และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการตายตอ
แสนประชากรจากการฆาตัวตาย พบวา อัตราการตายมีคาสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2542-2543 โดยมีคาเทากับ 
8.2-8.5 คนตอแสนประชากร หลังจากนั้น คือชวงป พ.ศ. 2544- 2549 อัตราการตายมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ จาก 7.7 คนตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2544 เปน 5.8 คนตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 
2549 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.18) และเมื่อเปรียบเทียบแนวโนมอัตราตายจากการฆาตัวตายของ
ประชากรไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2549 สามารถแสดงรายละเอียดไดดังแผนภูมิที่ 2.2  

 
แผนภูมิที่ 2.2 แนวโนมอัตราตายจากการฆาตัวตายของประชากรไทย ระหวางป พ.ศ.2541-2549 
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แหลงที่มา : ขอมูลใบมรณบัตร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2541-2549   

  รายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖2 ของสํานักระบาด กระทรวงสาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2518-2549 
 

สถานการณการฆาตัวตายในประเทศไทยจําแนกตามอายุ  และภูมิภาค 
 ขอมูลการตายจากการฆาตัวตายจากระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖ ของสํานักระบาด 
กระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามกลุมอายุ ระหวางป พ.ศ. 2547-2549 พบวา โดยภาพรวมของประเทศ กลุม
อายุที่มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายมากที่สุด คือ กลุมวัยแรงงาน (25-54 ป) คิดเปนรอยละ 50.3, 65.4 
และ 72.1 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายท้ังหมดในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ถึงการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุ (55 ปขึ้นไป) พบวา มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายคิดเปนรอยละ 25.2, 
21.1 และ 19.4 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ ในขณะที่
การฆาตัวตายในกลุมวัยรุน (10-24 ป) มีจํานวนผูที่ตายจากฆาตัวตาย คิดเปน 18.4, 13.5 และ 8.5 ของผูที่
ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2547, 2548, และ 2549 ตามลําดับ  (รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ที่ ผ-2.19) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมขอมูลจากใบมรณบัตร 
ในป พ.ศ. 2546 ที่พบวา กลุมวัยทํางาน (25-54 ป) มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายมากที่สุด คิดเปนรอย
                                                 
2 ระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖/1 เปนระบบที่ไดรับความรวมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสถานีอนามัยทุก
แหง (โรงพยาบาลรัฐทุกแหง โรงพยาบาลเอกชนยังไมครอบคลุมทั้งหมด) ในการเฝาระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการปองกันควบคุมโรค/ภัย เปนหลัก มิใชเปนรายงานสถิติของโรคนั้นๆ  
 



 30

ละ 63.1 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2546 รองลงมาคือ กลุมผูสูงอายุ (55 ปขึ้นไป) คิด
เปนรอยละ 19.0 ในขณะท่ีกลุมวัยรุน (10-24 ป) มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
17.9 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2.3 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.20)  
 
แผนภูมิที่ 2.3 จํานวนผูตายจากการฆาตัวตายของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 จาํแนกตามอายุและภูมิภาค    

ผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายในป  พ.ศ.2546 
จําแนกตามภูมิภาค
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       แหลงที่มา : การฆาตัวตายสําเร็จของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 ศนูยสารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต  
 
 เมื่อพิจารณาถึงการฆาตัวตายในแตละภูมิภาคของประเทศไทย ขอมูลการตายจากการฆาตัวตาย
จากระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖ ของสํานักระบาด กระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามภูมิภาค ระหวาง
ป พ.ศ. 2547-2549 พบวา ภูมิภาคที่มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายมากที่สุด คือ ภาคเหนือ คิดเปนรอย
ละ 57.1, 55.6 และ 57.4 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ 
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รองลงมาคือ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายคิดเปนรอยละ 25.2, 27.1 
และ 22.5 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายคิดเปนรอยละ 4.9, 10.5 และ 12.4 ของผูที่ตายจาก
การฆาตัวตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ ในขณะที่ภาคใตมีจํานวนผูที่ตายจากการ
ฆาตัวตายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.7, 6.8 และ 7.8 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตายทั้งหมดในป  พ.ศ. 2547, 
2548, และ 2549 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2.4 (ดูรายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.19) ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมขอมูลจากใบมรณบัตร ในป พ.ศ. 2546 ที่
พบวา ภาคเหนือมีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.4 ของผูที่ตายจากการฆาตัว
ตายทั้งหมดในป พ.ศ. 2546 รองลงมาคือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) มีผูที่ตายจาก
การฆาตัวตายคิดเปนรอยละ 31.2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตาย คิดเปน
รอยละ 24.2 ในขณะที่ภาคใตมีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.3 ตามลําดับ (ดู
รายละเอียดจากตารางที่ ผ-2.20)  
 
แผนภูมิที่ 2.4 จํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายของประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค ระหวางป พ.ศ.                    

       2547-2549  

จํานวนผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตาย ประเทศไทย พ.ศ.2547-2549
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แหลงที่มา : รายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖ สํานักระบาด กระทรวงสาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2547-2549 

2.3.3 รูปแบบ สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยง และผลกระทบของการฆาตัวตาย 
2.3.3.1 รูปแบบ/วิธีการฆาตัวตาย 
ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมขอมูลจากใบมรณบัตร แสดงจํานวนผูที่

ตายจากการฆาตัวตายจําแนกตามภูมิภาค และวิธีการฆาตัวตาย ป พ.ศ. 2546 พบวา โดยภาพรวม ผูที่ตาย
จากการฆาตัวตายโดยวิธีแขวนคอ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.0 ของผูที่ตายจากการฆาตัวตาย
ทั้งหมด รองลงมาคือ ผูที่ตายจากการฆาตัวตายดวยการใชยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืช  คิดเปนรอยละ 19.0 และ
ผูที่ตายจากการฆาตัวตายดวยการใชสารพิษ สารเคมี คิดเปนรอยละ 5.4 ตามลําดับ (รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ผ-2.21) ทั้งนี้แบบแผนการใชวิธีการฆาตัวตายในแตละภูมิภาคมีแบบแผนเชนเดียวกับภาพรวมของ



 32

ประเทศ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากระบบบันทึกเฝาระวังผูที่มีภาวะซึมเศราและผูที่ทํารายตนเอง สําหรับผูมา
รับบริการ ณ สถานบริการ (รง.506DS.) และระบบการบันทึกขอมูลผูที่เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย (มบ.1)56 
แสดงจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตาย จําแนกตามกลุมอายุและวิธีการทํารายตนเอง ในป พ.ศ. 2547 พบวา 
จํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายโดยใชวิธีแขวนคอมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาคือ การ
กินสารเคมี คิดเปนรอยละ 22.4, การใชปน คิดเปนรอยละ 5.9, การกินยาเกินขนาด คิดเปนรอยละ 4.7 
ตามลําดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ผ-2.22) 

 
2.3.3.2 สาเหตุ/ปจจัยเสี่ยงของการฆาตัวตาย 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดแบงสาเหตุของการฆาตัวตายออกเปน 3 ปจจัย ไดแก 

ปจจัยทางจิตใจ ทางสังคม และทางการแพทย โดยมีรายละเอียดในแตละปจจัยดังนี้  
1) ปจจัยทางจิตใจ - ผูคิดฆาตัวตายมักมองตนเองวาเปนคนไรคา ไมมีความสามารถ มองสังคมรอบตัว

วาขาดความเปนธรรมและไมใหอภัยตอความผิดพลาดของตน เกิดความรูสึกทอแท ส้ินหวัง เบ่ือ
หนายและเศราใจ ผูคิดฆาตัวตายมักเปนผูที่ขาดทักษะในการแกปญหาชีวิต ผูที่ใชทักษะการ
แกปญหาเชิงรุกจะเครียดนอยกวาผูที่หลีกเล่ียงปญหาหรือเนนแตการบรรเทาดานอารมณ การ
ตัดสินใจฆาตัวตายจึงเปนเหมือนทางออกเพื่อหนีจากปญหาที่เขามองไมเห็นทางแกไขบุคลิกภาพ/
การปรับตัว ผูที่ที่มีบุคลิกภาพที่เขมแข็ง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี ยอมจะสามารถแกไขปญหาที่เขามากระทบไดดีกวา ผูที่มีบุคลิกภาพที่ออนแอ
ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ หรือปรับตัวเขากับสังคมไดยาก บุคลิกภาพอารมณและการปรับตัวนี้  

2) ปจจัยทางสังคม - เปนปจจัยรวมที่มีผลกระทบตอการฆาตัวตาย เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความ
รักความสัมพันธ ปญหาครอบครัว สังคมที่มีความสับสน วุนวาย เต็มไปดวยความไมแนนอน 
สมาชิกในสังคม จะเกิดความรูสึกแปลกแยกไมรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม ขาดความหมายของการ
มีชีวิตอยู รวมถึงสังคมที่เนนความเปนตัวของตัวเอง เนนการแกงแยงแขงขันในหมูเยาวชน คานิยม
และความเชื่อตางๆ เชน ความเชื่อในบางลัทธิ  

3) ปจจัยทางการแพทย – ความเจ็บปวยทางจิตเวชเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการฆาตัวตาย จาก
การศึกษาทางการแพทย57 พบวา ผูฆาตัวตายสําเร็จประมาณ 9 ใน 10 มีความเจ็บปวยทางจิตเวช
อยางใดอยางหน่ึงขณะทําการฆาตัวตาย โดยความเจ็บปวยทางจิตเวชที่สําคัญคือ ภาวะซึมเศรา 
และการติดสุรา ซึ่งมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ ดังนั้นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
ปองกันการเจ็บปวยซ้ําได คือ การรักษาทางยาและทางจิตใจควบคูกัน 
 
ขอมูลจากระบบบันทึกเฝาระวังผูที่มีภาวะซึมเศราและผูที่ทํารายตนเอง (รง.506DS.) และระบบการ

บันทึกขอมูลผูที่เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย (มบ.1)56 แสดงจํานวนผูที่เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย จําแนกตาม
เหตุการณกระตุนใหเกิดการฆาตัวตาย ป พ.ศ. 2547  พบวา โดยภาพรวม เหตุการณที่กระตุนใหเกิดการฆา
ตัวตาย เปนจํานวนมากที่สุด คือ “นอยใจคนใกลชิดที่ดุดา” คิดเปนรอยละ 23.1 รองลงมาคือ “ทะเลาะกับคน
ใกลชิด” คิดเปนรอยละ 16.2 , “การเปนโรคจิต” คิดเปนรอยละ12.3, “โรคเรื้อรัง/เอดส/พิการ” คิดเปนรอยละ 
11.6,“ผิดหวังในความรัก/หึงหวง” คิดเปนรอยละ 11.2, “โรคซึมเศรา” คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเหตุการณกระตุนใหเกิดการฆาตัวตาย ในแตละกลุมอายุ พบวา ในกลุมเยาวชนและ
วัยรุน (10-24 ป) เหตุการณกระตุนใหเกิดการฆาตัวตายเปนจํานวนมากที่สุด คือ “นอยใจคนใกลชิดที่สุดดา” 
คิดเปนรอยละ 32.0 ของผูที่เสียชีวิตทั้งหมดจากการฆาตัวตายในกลุมวัยรุน (10-24 ป) รองลงมาคือ “ทะเลาะ
กับคนใกลชิด” คิดเปนรอยละ 22.9 และ “ผิดหวังในความรัก/หึงหวง” คิดเปนรอยละ 17.1 ตามลําดับ ในขณะ
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ที่กลุมวัยทํางาน (25-54 ป) มีเหตุการณกระตุนใหเกิดการฆาตัวตายเปนจํานวนมากที่สุด คือ “นอยใจคน
ใกลชิดที่สุดดา” คิดเปนรอยละ 22.2 ของผูที่เสียชีวิตทั้งหมดจากการฆาตัวตายในกลุมวัยทํางาน (25-54 ป) 
รองลงมาคือ การเปนโรคจิต” คิดเปนรอยละ 16.8   และ“ทะเลาะกับคนใกลชิด” คิดเปนรอยละ 14.3 
“ตามลําดับ หากพิจารณากลุมผูสูงอายุ (55 ปขึ้นไป)มีเหตุการณกระตุนใหเกิดการฆาตัวตายเปนจํานวนมาก
ที่สุด คือ “โรคเรื่อรัง/เอดส/พิการ” คิดเปนรอยละ 23.4 ของผูที่เสียชีวิตทั้งหมดจากการฆาตัวตายในกลุมวัย
สูงอายุ (55 ปขึ้นไป) รองลงมาคือ “นอยใจคนใกลชิดที่สุดดา” คิดเปนรอยละ 14.9   และ“ทะเลาะกับคน
ใกลชิด” คิดเปนรอยละ 14.2 “ตามลําดับ (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที่ ผ-2.23) 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเรื่องระบาดวิทยาของพฤติกรรม”การทํารายตนเอง”ในป พ.ศ. 254558 ไดตัด
ลําดับความสําคัญของปจจัยที่เปนความเสี่ยงสูงตอการทํารายตนเอง เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 1) มี
อาการโรคจิต 2) วางงาน/ตกงาน 3) การเคยใชสารเสพติด 4) มีอาการซึมเศรา 5) เคยทํารายตนเองมากอน 
6) การมีโรคประจําตัว 7) หยาหรือแยกกันอยู และ 8) มีคนในครอบครัวเคยทํารายตนเอง (รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ ผ-2.24) 
 

2.3.3.3 ผลกระทบจากการฆาตัวตาย 
 ขอมูลจากระบบการเฝาระวังโรค ๕๐๖ และขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
สอดคลองกันคือ พบวา ผูที่อยู ในวัยแรงงาน (25-54 ป) มีจํานวนผูที่ตายจากการฆาตัวตายสูงสุด 
(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ผ-2.19 และ ตารางที่ ผ-2.20) ซึ่งถือเปนผลกระทบของการฆาตัวตายที่มีตอ
เศรษฐกิจ ในฐานะที่วัยแรงงานถือเปนกลไกสําคัญของประเทศในการสรางผลิตผลมวลรวมของประเทศ มีการ
ประมาณการสูญเสียดังกลาว โดย รศ. นพ.มาโนช หลอตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี59 ไดกลาวถึงการคํานวณคากลางการทํางานหากไมเสียชีวิตในผูที่ฆาตัวตายไว
ประมาณ 20 ป รายไดเฉล่ียเดือนละ 4,000 บาทตอเดือน หรือ 48,000 บาทตอป ดังนั้น หากคนหนึ่งคน
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย เขาจะสูญเสียโอกาสในการสรางรายไดไปประมาณ 960,000 บาท แตละปมี
ผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายประมาณ 4,000 คน และประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการสรางรายไดประมาณ 
3,840 ลานบาทตอป 
 นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแลว ในกรณีของผูที่พยายามฆาตัวตาย ยังมีความสูญเสียจากการ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล การเกิดภาวะแทรกซอน หรือพิการ/ทุพพลภาพ ตลอดจนปญหาสุขภาพจิต
ของครอบครัวและผูใกลชิด ในภาพรวมถือวาเปนการสูญเสียทั้งแรงงานและคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ดวย และการฆาตัวตายยังมีผลกระทบทางสังคม กลาวคือ การฆาตัวตายมีผลกระทบตอสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของครอบครัว  โดยในการศึกษาของ Department of Mental Health, WHO60 พบวา การฆาตัว
ตายแตละครั้ง โดยเฉลี่ยมีผลกระทบตอคนใกลเคียงอยางนอย 6 คน 
  

กลาวโดยสรุป คือ แมวาสถิติการฆาตัวตายของประชากรโลกยังคงมีตัวเลขที่สูง หลายประเทศใน
ทวีปเอเชีย61 เชน ประเทศญี่ปุน สิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี พบตัวเลขอัตราการฆาตัวตายในเกณฑสูง
มาก โดยประเทศญี่ปุนมีอัตราการฆาตัวตายเทากับ 24.0 คน ตอประชากรแสนคน, ประเทศสิงคโปร เทากับ 
10.1 คน ตอประชากรแสนคน และสาธารณรัฐเกาหลี เทากับ 23.8 คน ตอประชากรแสนคน ขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอัตราการฆาตัวตายเทากับ 11.0 คน ตอประชากรแสนคน และประเทศสวีเดนเทากับ 13.2 คน 
ตอประชากรแสนคน แตสถานการณความรุนแรงของการฆาตัวตายในประเทศไทยกลับมีขนาดความรุนแรง
ลดลง เห็นไดจากขอมูลอัตราการฆาตัวตายในประเทศไทยป พ.ศ. 2545-2548 ของสํานักนโยบายและแผน 
กระทรวงสาธารณสุข พบวา อัตราการฆาตัวตายลดลงจาก 7.7 คน ตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2545 เปน 
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7.1, 6.9 และ 6.4 คน ในป พ.ศ. 2546-2548 ตามลําดับ และจากตัวเลขปลาสุดโดยกรมสุขภาพจิต (ในการ
ดําเนินงานตามปงบประมาณ พ.ศ. 2548) พบอัตราการฆาตัวตายลดลง มีคาเทากับ 5.7 คน ตอประชากร
แสนคน อันอาจเนื่องมาจากประสิทธิผลของการดําเนินโครงการปองกันการฆาตัวตายในประเทศไทย ภายใต
โครงการปองกันและชวยเหลือผูมีภาวะซึมเศราและผูที่เส่ียงตอการฆาตัวตายของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการแกไขปญหาการฆาตัว
ตายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยควรจะไดมีการพัฒนาระบบการแกไขและปองกันปญหาการฆาตัว
ตายอยางตอเนื่องและครอบคลุมถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และมักเปนปจจัยรวมในการเกิดปญหาการฆาตัวตายอยูเสมอ 

 
 


