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รำยงำนฉบับนี้มีจุดมุ่งหมำยที่จะน�ำเสนอข้อมูลพ้ืนฐำนและค�ำอธิบำยเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมรุนแรงต่อเด็ก  
(Violence Against Children, VAC) เพื่อกำรพัฒนำแบบวัดในกำรคัดกรองเครื่องมือและกฎเกณฑ์กำรส�ำรวจ 
ที่เหมำะสมส�ำหรับเด็กและเยำวชนที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะแสดงโดยกำรเชื่อมโยงกำรวิเครำะห์เครื่องมือ 
กำรส�ำรวจในภำคผนวก 1 และ 2 ของรำยงำน ทั้งนี้ในภำคผนวกจะแจกแจงประเด็นส�ำคัญจำกแบบส�ำรวจ 15 แบบ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรส�ำรวจกำรตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงในวัยเด็ก โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงควำมต่ำงของประเภทและ 
บริบทควำมรุนแรงที่แต่ละแบบส�ำรวจสำมำรถบันทึกได้ กำรศึกษำครั้งนี้ท�ำให้สำมำรถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสม 
ในกำรส�ำรวจประสบกำรณ์กำรเป็นเหยื่อควำมรุนแรงในเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมขังได้

รำยงำนฉบับนี้ เริ่มต ้นด ้วยกำรก�ำหนดนิยำม 
ควำมรุนแรงในเด็กและเยำวชน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ กำรกระท�ำทำรุณทำงร่ำงกำย กำรกระท�ำทำรุณ
ทำงเพศ กำรกระท�ำทำรุณทำงอำรมณ์ และกำรละเลย 
ให้ค�ำอธิบำยโดยย่อส�ำหรับมิติต่ำงๆ ของกำรกระท�ำ 
ควำมรุนแรงแต่ละประเภท และชี้ให้เห็นควำมส�ำคัญ
ของกำรเก็บข้อมูลเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมรุนแรง
หลำยรูปแบบ (multi-type abuse) และกำรเป็นเหยื่อ 
ควำมรุนแรงหลำยรูปแบบ (poly-victimization) โดยใน 
บทแรกประกอบด ้วยภำพรวมเบื้ องต ้น เ ก่ียว กับ 
บริบทส�ำคัญของควำมรุนแรง และเน้นย�้ำผลกระทบจำก
ควำมเข้ำใจในบรบิทของกำรตกเป็นเหย่ือควำมรนุแรง ปิด
ท้ำยด้วยกำรสรุปข้อค้นพบส�ำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจำก 
กำรตกเป ็นเหย่ือควำมรุนแรงต ่อพัฒนำกำรและ
สวัสดิภำพของเด็กและเยำวชน

บทที่สองของรำยงำนสรุปภำพรวมขององค์ควำมรู้ 
เก่ียวกับควำมสัมพันธ์ท่ีอำจเป็นไปได้ระหว่ำงประสบกำรณ์ 
กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงของเด็กและเยำวชน 
ผู้กระท�ำควำมผิด และพฤติกรรมกำรกระท�ำผิดของ 
เด็กและเยำวชน ซึ่ งจะช่วยให้ เข้ำใจแง่มุมส�ำคัญ 
บำงประกำรต่อประสบกำรณ์กำรเป็นเหย่ือของเด็กและ
เยำวชนที่ถูกคุมขังโดยเฉพำะ มำกกว่ำประสบกำรณ์ของ
กลุม่เดก็และเยำวชนทัว่ไป โดยข้อมลูดงักลำ่วมปีระโยชน์
เช่นกันต่อกำรเลือกแบบวัดที่เหมำะสมเพ่ือออกแบบ 
กำรส�ำรวจต่อไป 

ในบทท่ีสำม ปัจจัยส่วนบุคคลและบริบทของ
กำรเป็นเหย่ือถูกน�ำมำพิจำรณำในกรอบแบบจ�ำลอง
นิ เ วศ วิทยำทำง สังคม ซึ่ งช่ วยใ ห้สำมำรถศึกษำ
ปรำกฏกำรณ์ควำมรุนแรงและกำรตกเป็น เห ย่ือ 
ควำมรุนแรงได้ละเอียดมำกขึ้น  โดยมีกำรอธิบำย 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงลักษณะเฉพำะของเด็กและ
เยำวชนกับบริบททำงครอบครัว สถำบัน และสังคม
วัฒนธรรม เพื่อศึกษำปัจจัยควำมเสี่ยงและประสบกำรณ์
กำรตกเป็นเหยื่อ 

บทน้ียังให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับกำรประเมิน
ว่ำ ข้อค้นพบจำกบริบทในประเทศต่ำงๆ จะสำมำรถน�ำ
มำใช้กับบริบททำงสังคมวัฒนธรรมของเด็กและเยำวชน 
ในประเทศไทยได้มำกน้อยเพียงไร ด้วยกรอบกำรศึกษำ
ดังกล่ำว ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
แบบส�ำรวจ และท�ำใหท้รำบว่ำเครือ่งมอืชนดิใดจ�ำเปน็จะ
ต้องได้รับกำรปรับปรุงเพื่อให้เข้ำกับบริบททำงวัฒนธรรม 
ของประเทศไทย

บทสดุทำ้ยของรำยงำนฉบบัน้ีกลำ่วถึงภำพรวมและ
ค�ำอธิบำยเก่ียวกับกำรวิเครำะห์แบบส�ำรวจทั้ง 15 แบบ  
ทีอ่ยู่ในภำคผนวก 1 และ 2 ซึง่ประกอบด้วยขอ้มลูเก่ียวกบั
แบบส�ำรวจท้ังหมด และกระบวนกำรคดัเลอืกแบบส�ำรวจ 
กำรประเมินว่ำแบบส�ำรวจดังกล่ำววัดหรือไม่วัดตัวแปร
ชนิดใดบ้ำง และข้อมูลสรุปเกี่ยวกับควำมเที่ยง ควำมตรง 
และควำมเหมำะสมทำงวัฒนธรรมของเคร่ืองมือ และ 
ภำคผนวก 3 มีบทสรุปโดยละเอียดเก่ียวกับควำมเท่ียง
และควำมตรงของแบบส�ำรวจ โดยรวมแลว้รำยงำนฉบบัน้ี 
สำมำรถเป็นแนวทำงเพ่ือเริ่มต้นออกแบบและน�ำร่อง
โครงกำรส�ำรวจกำรตกเป็นเหย่ือในเด็กและเยำวชน 
ผู้ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยได้

บทสรุปผู้บริห�ร

ii

โครงสร้าง 
ของรายงาน
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ควำมรุนแรงต่อเด็ก (Violence against children) สำมำรถเกิดขึ้นได้ในหลำยรูปแบบ สถำนกำรณ์ และบริบท 
เด็กบำงคนอำจพบเจอเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงบ่อยกว่ำเด็กคนอื่น ในระดับควำมรุนแรงท่ีอำจมำกหรือน้อยกว่ำคนอื่น 
(English และคณะ, 2005) เด็กบำงคนอำจประสบควำมรนุแรงในรปูแบบทีต่ำ่งกันในแตล่ะชว่งพัฒนำกำร (R. C. Her-
renkohl และ Herrenkohl, 2009; Maas, Herrenkohl, และ Sousa, 2008; Thornberry, Ireland, และ Smith, 2001) 
และส�ำหรับเด็กบำงคน กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงกลำยเป็น “สภำวะ” (condition) มำกกว่ำเป็นเพียงเหตุกำรณ์ 
เปน็ครัง้ครำว (Finkelhor, Ormrod, และ Turner, 2007, น. 9) ปจัจยัเหลำ่นีต้ำ่งเชือ่มโยงกับกำรท�ำควำมเขำ้ใจผลกระทบ 
จำกเหตุกำรณ์รุนแรงที่มีต่อเด็ก โดยเฉพำะกำรท�ำควำมเข้ำใจว่ำมีผลทำงลบต่อพัฒนำกำรหรือไม่อย่ำงไร (English 
และคณะ, 2005; R. C. Herrenkohl และ Herrenkohl, 2009; Maas และคณะ, 2008) ดังนั้น บทนี้จะน�ำปัจจัยต่ำงๆ 
ทีซ่บัซอ้นดงัทีก่ลำ่วมำเปน็กรอบในกำรประเมนิกำรใชป้ระโยชนข์องแบบส�ำรวจแตล่ะแบบในกำรวัดควำมรนุแรงตอ่เดก็

บทที่ 1
นิยามการตกเป็นเหย่ือ 
ความรุนแรงในวัยเด็ก
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กำรศึกษำกำรตกเป็นเหย่ือของเด็กหลำยครั้งมักเน้นศึกษำผู้กระท�ำ  
(เช่น ผู้ปกครอง เพื่อน ครู คนไม่รู้จัก) ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นเกี่ยวกับบริบท
และสถำนทีต่ำ่ง ๆ  ท่ีควำมรนุแรงสำมำรถเกิดขึน้ได ้ครอบครวัเปน็หน่ึงในบรบิท
ส�ำคัญที่เด็กมีควำมเส่ียงในกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง นอกจำกน้ี บริบท 
ที่ส�ำคัญอื่น ๆ ยังรวมถึงสถำนท่ีที่เด็กมักอยู่ เช่น โรงเรียนและกลุ่มเพ่ือน ใน
ส่วนของเยำวชนนั้นจะเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ลักษณะคู่รักด้วย

นอกจำกน้ี ยังมีกำรเน้นศึกษำถึงบริบทโดยกว้ำงทำงสังคมวัฒนธรรม  
ซึ่งรวมท้ังควำมชุกของเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในสังคมใดสังคมหน่ึง  
โดยเฉพำะประเทศที่ได้รับผลจำกสงครำมหรือบริ เวณท่ีมีเหตุกำรณ์ 
ควำมไมส่งบ กำรศกึษำวิจยัระดับมหภำคยังอำจรวมถึงกำรศกึษำบรรทดัฐำน
ทำงวัฒนธรรมเก่ียวกับควำมรนุแรง รวมถึงวัฒนธรรมย่อยเก่ียวกับควำมรนุแรง
ของประชำกรในกลุ่มสังคมนั้น ๆ อีกด้วย

กำรศึกษำสถำนท่ีเกิดเหตุและบริบทของเหตุกำรณ์กำรตกเป็น
เห ย่ือควำมรุนแรงของ เด็ก เป็น เ รื่ อ งส� ำคัญ เพรำะ ล้วนเ ก่ียวข้อง 
เป็นท้ังปัจจัยด้ำนควำมเส่ียงและปัจจัยป้องกัน  ย่ิงไปกว่ำนั้น กำรแทรกแซง
เพ่ือจัดกำรกับปัญหำควำมรุนแรงอำจจะสำมำรถพุ่งเป้ำไปตรงจุด เมื่อได้มี
กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำ บริบทสถำนกำรณ์ใดจะช่วยเพ่ิมหรือควบคุม
ควำมเสี่ยงได้ ซึ่งจะมีกำรกล่ำวถึงเนื้อหำส่วนนี้ในบทที่ 3

สถานที่ที่มักเกิด
เหตุการณ์ตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชน

งำนวิจัยเก่ียวกับกำรปฏิบัติโดยมิชอบ 
ต่อเด็ก ส่วนมำกจะเน้นศึกษำกำรกระท�ำ 4 ด้ำน 
ได้แก่ กำรกระท�ำทำรุณทำงร่ำงกำย กำรกระท�ำ
ทำรุณทำงเพศ กำรกระท�ำทำรุณทำงอำรมณ์ 
และกำรละเลย (English และคณะ, 2005) โดย
กำรปฏิบัติโดยมิชอบต่อเด็กในแต่ละด้ำนนั้น
ประกอบด้วย กำรกระท�ำหลำกหลำยรูปแบบ 
เช่น กำรกระท�ำทำรุณทำงร่ำงกำยครอบคลุมถึง 
กำรท�ำร้ำยร่ำงกำยในแบบต่ำง ๆ กำรกระท�ำ 
ทำรุณทำงเพศหมำยรวมถึงกำรแสวงหำ
ประโยชน์ทำงเพศ กำรค้ำมนุษย์  รวมถึง 
กำรละเมิดทำงเพศ 

ส่ วนกำรกระท� ำทำรุณทำงอำรมณ์  
รวมถึงกำรกระท�ำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น 
กำรพบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัว 
และเมื่อเด็กเริ่มก้ำวเข้ำสู่วัยรุ่นมักพบปัญหำ 
กำรใช้ควำมรุนแรงระหว่ำงคนรักและภำยใน
กลุ่มเพื่อนก็จะเป็นเรื่องที่น่ำกังวล

ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ก ำ ร ต ก เ ป็ น เ ห ย่ื อ 
ควำมรุนแรงของเด็กอำจแบ่งตำมระดับ 
ควำมรุนแรง ควำมถี่ จ�ำนวนรูปแบบของกำรถูก
กระท�ำ และผลจำกกำรถูกกระท�ำก็ต่ำงกันไปใน
แตล่ะชว่งอำยขุองเดก็ (Manly, Kim, Rogosch, 
และ Cicchetti, 2001) งำนวิจัยส่วนมำกมักเน้น
ศึกษำกำรกระท�ำทำรุณเพียงรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง เช่น กำรศึกษำผลกระทบของกำรถูกทำรุณ 
ทำงเพศต่อพฤติกรรมกำรกระท�ำผิดกฎหมำย 
แทนที่ จะศึกษำรูปแบบกำรตกเป็น เห ย่ือ 
ควำมรนุแรงโดยรวม ในระยะหลงัมำน้ี งำนศกึษำ
วิจัยในระยะยำวหลำยงำน ได้ชี้ให้เห็นควำม
ส�ำคญัของกำรศกึษำกำรถูกทำรณุหลำยรปูแบบ
และกำรถูกกระท�ำอย่ำงยำวนำน (Elklit, Kar-
stoft, Armour, Feddern, และ Christoffersen, 
2013; Hurren, Stewart, และ Dennison, 2017) 
เนื่องจำกพบว่ำ ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดต่อเด็ก
นั้นมักมีควำมเชื่อมโยงกับกำรตกเป็นเหยื่อ 
ควำมรุนแรงหลำกหลำยรูปแบบและหลำยครั้ง

จำกผลกำรศึกษำลักษณะนี้แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ของกำรมเีครือ่งมอืส�ำหรบัเก็บขอ้มลู
ประสบกำรณ์กำรถูกกระท�ำทำรณุหลำยรปูแบบ 
รวมถึงเวลำที่เกิด ควำมถี่ และควำมรุนแรงของ
เหตกุำรณ ์ซึง่จะเปน็ขอ้มลูเชงิประจกัษท่ี์สมบรูณ์
รอบด้ำนช่วยให้เห็นภำพรวมของรูปแบบและ
ควำมชุกของปรำกฏกำรณ์กำรกระท�ำทำรุณ
แบบต่ำง ๆ ที่เด็กและเยำวชนผู้ถูกควบคุมตัว
โดยกระบวนกำรยุติธรรมประสบและสำมำรถ
ให้แนวทำงส�ำหรับพัฒนำวิธีกำรเยียวยำเด็กท่ี
เป็นเหยื่อของกำรกระท�ำทำรุณด้วย

ประเภทของ  
VICTIMIZATION และ  
POLY-VICTIMIZATION
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กำรศกึษำได้แสดงให้เหน็ว่ำประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือควำมรนุแรง
มคีวำมเชือ่มโยงท�ำให้เกิดผลเสยีต่อพัฒนำกำรของเดก็ Day และคณะ (2013) 
อธิบำยว่ำ กำรกระท�ำทำรุณ “อำจผลักดันให้เด็กและเยำวชนมีพัฒนำกำร 
ในทำงที่ไม่ปกติ น�ำไปสู ่ปัญหำทำงจิตสังคม อำรมณ์ และพฤติกรรรม”  
(น.1) โดยตัวอย่ำงคือ กำรทำรุณเด็กน้ันมีควำมเชื่อมโยงกับควำมเสี่ยงกำร
เกิดพฤติกรรมควำมรุนแรง และควำมก้ำวร้ำว (Bender, 2010) อำกำรซึม
เศร้ำ (Kaufman และคณะ) และกำรใช้สำรเสพตดิ (T. I. Herrenkohl, Huang, 
Tajima, และ Whitney, 2003) นอกจำกน้ี กำรมปีระสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือ
ควำมรนุแรงยังเพ่ิมควำมเสีย่งทีจ่ะถูกกระท�ำซ�ำ้ (Widom, Czaja, และ Dutton, 
2008) และยังเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผิดกฎหมำย (Jennings, Piquero, และ 
Reingle,2012; Lauritsen, Sampson, และ Laub, 1991)

แม้กำรอธิบำยเก่ียวกับควำมเชื่อมโยงเหล่ำน้ีจะยังไม่ชัดเจน และยัง
ต้องศึกษำค้นคว้ำต่อไปว่ำ กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงแบบไหนท�ำให้เกิด
ผลอย่ำงไร แต่สิ่งท่ีชัดเจนคือประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง 
ในวยัเดก็น�ำไปสูค่วำมเสีย่งใหเ้กิดผลทำงลบตำมมำอกีหลำยอย่ำง ซึง่ท�ำใหม้ี
ควำมจ�ำเปน็ทีจ่ะตอ้งเนน้พิจำรณำกำรตอบสนองของเดก็ตอ่กำรตกเปน็เหย่ือ
ควำมรนุแรงมำกกว่ำเพียงแคจ่ดัหมวดหมูข่องกำรกระท�ำทำรณุว่ำเปน็แบบใด  
แม้ว่ำเครื่องมือแบบส�ำรวจในรำยงำนฉบับน้ีจะมีควำมส�ำคัญในฐำนะ 
ที่สำมำรถประเมินว่ำเด็กได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง 
มำหรือไม่ แต่ก็ไม่สำมำรถบอกถึงผลกระทบจำกควำมรุนแรงดังกล่ำวต่อตัว
เดก็ไดอ้ย่ำงสมบรูณ์ เพรำะฉะน้ันแบบส�ำรวจจงึควรน�ำไปใชคู้กั่บกำรประเมนิ
สุขภำพจิต พฤติกรรม และจิตสังคมเพิ่มเติมต่อไป

ผลจากการตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในวัยเด็ก



4

บทที่ 2
ประสบการณ์การตกเป็นเหย่ือ 
ความรุนแรงของเด็ก 
และเยาวชนผู้กระท�าความผิด
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ความชุกของปรากฏการณ์ร่วม
ระหว่างการตกเป็นเหยื่อและ
การกระท�าผิด

กำรศึกษำประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยำวชนผู้กระท�ำควำมผิดแสดงผลท่ีเป็น 
รปูธรรมว่ำกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงและกำรกระท�ำควำมผดิมกัเกดิรว่มกัน เห็นไดช้ดัเปน็พิเศษในเดก็และเยำวชน
ท่ีถูกควบคุมตัว โดยในกลุ่มน้ี จะพบกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงได้บ่อยกว่ำและมีควำมรุนแรงมำกกว่ำ ท้ังยังมี 
ควำมเก่ียวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นสุด (J. J. Chang, Chen, และ Brownson, 2003; Jennings, Higgins, 
Tewksbury, Gover, และ Piquero, 2010) กำรค้นพบดังกล่ำวแสดงถึงสถำนะที่เปรำะบำงของเด็กและเยำวชนที่ถูก
ควบคุมตัว อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏกำรณ์ร่วมระหว่ำงกำรตกเป็นเหยื่อและกำรกระท�ำผิดก็ไม่ได้เกิดกับเด็กและเยำวชน
ผู้กระท�ำควำมผิดทั้งหมด ยังมีควำมแปรผันในบทบำทของเด็กและเยำวชนในสถำนกำรณ์นั้น ๆ แม้เมื่อมีปัจจัยท่ี 
ใกล้เคียงกัน (Schreck, Stewart, และ Osgood, 2008) เพรำะฉะนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่ำ กำรส�ำรวจประสบกำรณ์กำร
ตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงในเด็กและเยำวชนที่ถูกควบคุมตัวจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ 
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มีหลำยทฤษฎีที่ใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์
ทับซ้อนของกำรตกเป็นเหย่ือและกำรกระท�ำ 
ควำมผิด ส ่วนใหญ่มักให ้ควำมสนใจไปท่ี 
กำรประยุกต์ทฤษฎีทำงอำชญวิทยำอย่ำง 
ทฤษฎีกิจวัตรประจ�ำวัน ทฤษฎีท่ัวไปท่ีเก่ียวกับ
อำชญำกรรมของ Gottfredson และ Hirschi’s 
(1990) เก่ียวข้องกับกำรควบคุมตนเอง ทฤษฎี
ควำมสมัพันธ์ทำงสงัคมและกำรเรยีนรูท้ำงสงัคม 
และทฤษฎวัีฒนธรรมรอง (Jennings และคณะ, 
2012) เช่น ทฤษฎีกิจวัตรประจ�ำวัน กล่ำวว่ำ  
กำรตกเป็นเหยือ่ควำมรุนแรงและกำรกระท�ำผิด
เกิดขึ้นร่วมกันเพรำะว่ำสถำนกำรณ์ท่ีท�ำให้เด็ก
และเยำวชนเสีย่งจะตกเป็นเหย่ือควำมรนุแรงนัน้  
มกัเป็นสถำนกำรณ์เดยีวกันกับทีเ่พ่ิมควำมเสีย่ง
ในกำรกระท�ำควำมผิด เช่น กำรคบเพ่ือนท่ีท้ัง
เหลวไหลไม่รับผิดชอบทั้งยังขำดกำรเอำใจใส่
จำกผู้ปกครอง (Jennings และคณะ, 2010)  
ในส่วนท่ีเก่ียวโยงกับกำรควบคุมตัวเองให้ 
ควำมสนใจกับกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำภำยนอก
ของบุคคล และอธิบำยว่ำลักษณะกำรตอบ
สนองนั้นสำมำรถเพ่ิมควำมเส่ียงต่อกำรตกเป็น
เหย่ือควำมรุนแรงและกำรกระท�ำผิดได้อย่ำงไร 
(Jennings และคณะ, 2010; Schreck และ

คณะ, 2008) ส่วนทฤษฎีควำมผูกพันทำงสังคม 
แ ล ะ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ท ำ ง สั ง ค ม เ น ้ น พู ด ถึ ง 
ก ำ ร ท่ี เ ด็ ก ถู ก ตี ก ร อ บ โ ด ย ป ฏิ สั ม พั น ธ ์ 
ทำงสังคมและเครือข่ำยสังคมท่ีมี เช่น เด็กท่ี
มีสำยสัมพันธ์กับสังคมในทำงบวกมำกจะมี
ควำมเส่ียงต�่ำที่จะเก่ียวข้องกับกำรท�ำควำมผิด 
และมักได้รับกำรปกป้องจำกกำรตกเป็นเหยื่อ
ควำมรุนแรง 

ทฤษฎีวัฒนธรรมรองให้ควำมส�ำคัญ
กับสมมติฐำนเร่ืองค่ำนิยมและควำมชุกของ 
ควำมรุนแรงในบริบทกำรใช้ชีวิตของเด็กบำงกลุ่ม  
และแสดงให้เห็นว่ำบรรทัดฐำนเหล่ำน้ีอำจ
ท�ำให้เด็กมีแนวโน้มใช้ควำมรุนแรงหรือถูกใช้ 
ควำมรุนแรงได้อย่ำงไร (Baskin และ Sommers, 
2014) 

แม้ว่ำมุมมองของแต่ละทฤษฎีให้น�้ำหนัก
และควำมส�ำคัญกับปัจจัยท่ีต่ำงกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นอทิธิพลจำกลกัษณะส่วนตัวของบคุคล กลุม่
เพ่ือน หรอืกรอบทำงวัฒนำธรรม แต่ท้ังหมดล้วน
แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญว่ำต้องพิจำรณำ
ถึงตัวบุคคล บริบททำงสังคม และปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงสิง่เหล่ำน้ี Verrecchia และคณะ (2010) 
ให้ข้อสรุปโดยเน้นย�้ำว่ำ “กำรได้รับกำรปฏิบัติท่ี
ไม่ดีนั้นเชื่อมโยงกับกำรกระท�ำผิด ในลักษณะที่
เป็นบรบิทแวดล้อมของควำมเสีย่งท่ีหลำกหลำย” 
(น. 210) และเพ่ือจะเห็นภำพให้ชดัขึน้ ในบทที ่3  
จะกล่ำวถึง ปัจจัยแวดล้อมทำงสังคม โดยมุ่ง
ส�ำรวจแต่ละประเด็น (บุคคลและบริบททำง
สังคม) ในแง่ของควำมเก่ียวข้องกับกำรตก 
เป็นเหยื่อควำมรุนแรงโดยลงรำยละเอียด

ค�าอธิบายเกี่ยวกับ 
การทับซ้อนของเหยื่อ
และผู้กระท�าความผิด

แม้ว ่ำปรำกฏกำรณ์ทับซ ้อนระหว่ำง 
กำรตกเป็นเหย่ือและกำรกระท�ำผิดน้ันจะมี
อยู่อย่ำงชัดเจน แต่กลไกที่ขับเคลื่อนนี้ยังไม่
เป็นที่เข้ำใจมำกนัก กล่ำวคือ กำรวัดระดับว่ำ 
กำรกระท�ำควำมผิดใดเชื่อมโยง หรือเป็นผล 
ม ำ จ ำ ก ก ำ ร ถู ก ก ร ะ ท� ำ ค ว ำ ม รุ น แ ร ง ใ ด 
ในระดับไหนนั้น ยังระบุได ้ยำก งำนวิจัย 
ทำงด ้ำนอำชญำวิทยำยังอยู ่ในขั้นเริ่มต ้น  
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเวลำท่ีใช้ในกำรพัฒนำจำก
กำรเป ็นเหย่ือสู ่กำรท�ำผิด และกำรค ้นหำ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและบริบทซึ่งน�ำ
ไปสู ่ควำมเสี่ยง อย ่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำ

พบควำมสัมพันธ ์ที่ชัดเจนบำงอย ่ำง เช ่น  
ควำมเชื่ อมโยง กันของกำรตกเป ็น เห ย่ือ 
ควำมรุนแรงและกำรท�ำควำมผิดกับตัวแปรอื่น  
เช่น ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตัวเองต�่ำ  
กำรขำดกำรเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง กำรขำด
ควำมมส่ีวนร่วมกับโรงเรยีน และปัจจยัเพศ (J. J. 
Chang และคณะ, 2003; Jennings และคณะ, 
2010; Schreck และคณะ, 2008) ปัจจัยเหล่ำนี้ 
มักส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงและกำรกระท�ำ ผิด  และใน 
ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันอีกด้วย

ตัวแปรร่วมของการตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงและการกระท�า 
ความผิด
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ปรำกฏกำรณ์ทับซ้อนระหว่ำงกำรตก
เป็นเหย่ือและกำรกระท�ำผิดพบได้เสมอใน
หลำยบริบทกฎหมำยและบริบททำงสังคม 
แม้ว่ำรำยละเอียดจะต่ำงกันไปบ้ำง เช่น Jen-
nings และคณะ (2012) ศึกษำงำนวิจัยในเมือง
โบโกตำ ประเทศโคลมัเบยี ประเทศเนเธอรแ์ลนด์
และประเทศแคนำดำ ส่วนใหญ่พบหลักฐำน
สนับสนนุปรำกฏกำรณท์บัซอ้นดงักลำ่วในบรบิท
เหล่ำนี้ จนถึงปัจจุบันกำรศึกษำปรำกฎกำรณ์นี้
อย่ำงเฉพำะเจำะจงในบริบทไทยยังมีไม่มำกนัก 
อย่ำงไรก็ตำม ดูเหมือนว่ำปรำกฏกำรณ์ทับซ้อน
ดังกล่ำวอำจพบได้ในกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ถูก
ควบคุมตัวก็เป็นสมมติฐำนที่มีเหตุผล

ด้วยควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมอำจ
ท�ำให้กลไกกำรทับซ้อนกันของกำรตกเป็นเหย่ือ
และกำรกระท�ำควำมผิดท่ีกระทบต่อพัฒนำกำร
ของเด็กไทยมีรูปแบบที่ต่ำงออกไป เช่น แม้ว่ำ 
จะมีกำรศึกษำในไทยที่ เ น้นปัจจัยลักษณะ
เดียวกันในฐำนะที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรตกเป็น
เหย่ือควำมรุนแรง (ปัจจัยด้ำนครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน โรงเรียน ชุมชน) แต่ก็ชัดเจนว่ำปัจจัย 
เหล่ำนี้แตกต่ำงจำกในสังคมอื่น จึงอำจท�ำให้
เกิดผลกับเด็กที่แตกต่ำงกันด้วย (Pradub-
mook-Sherer, 2009; Pradubmook-Sherer 
และ Sherer, 2016; Ruangkanchanasetr, 
Plitponkarnpim, Hetrakul, และ Kongsa-
kon, 2005; Sherer และ Sherer, 2014) 
จึงเป็นเร่ืองส�ำคัญท่ีจะพิจำรณำว่ำมีปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยป้องกันในระดับบุคคลและ
บ ริ บ ท ที่ ค ล้ ำ ย ค ลึ ง กั บ ใ น ง ำ น วิ จั ย จ ำ ก 
ต่ำงประเทศและวัฒนธรรมหรือไม่ นอกจำกนี้ 
ยังควรค�ำนึงว่ำปัจจัยเหล่ำนี้มีกลไกท่ีส่งผลต่อ
พัฒนำกำรของเด็กในประเทศไทยในระยะยำว
อย่ำงไรบ้ำง

เพ่ือช่วยในกำรส�ำรวจศึกษำประเด็น 
ดังกล่ำว ในบทที่ 3 จะกล่ำวถึงกรอบนิเวศทำง
สังคมท่ีใช้ในกำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคล และ
บริบททำงสังคม ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตกเป็น
เหย่ือควำมรุนแรงในวัยเด็ก กำรศึกษำนี้มุ่งให้
ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 1.) ภำพรวมของลักษณะ
และควำมเส่ียงของประสบกำรณ์กำรตกเป็น
เหย่ือควำมรุนแรงในแต่ละลักษณะ 2.) กำรวัด
ควำมส�ำคัญของควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อแต่ละกลุ่มสังคมและกลไกที่ก่อให้
เกิดควำมเสี่ยงและประสบกำรณ์กำรตกเป็น
เหย่ือควำมรุนแรงในแต่ละสถำนกำรณ์ และ  
3.) กำรพิจำรณำควำมสำมำรถของแบบส�ำรวจ
ต่ำง ๆ ที่จะใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่ำ
นี้ เพื่อจะเป็นแนวทำงในกำรเลือกเครื่องมือและ
แบบวัดที่เหมำะสม

ค�าอธิบายเรื่อง 
การทับซ้อนของเหยื่อ/ 
ผู้กระท�าความผิดในบริบทสังคมไทย



8

ภาพรวม

รำยงำนระดับโลกเรื่องควำมรุนแรงและสุขภำพ (World Report on Violence and Health) ประจ�ำปี 2002  
ขององค์กำรอนำมัยโลกใช้แบบจ�ำลองทำงนิเวศวิทยำในกำรศึกษำเก่ียวกับควำมรุนแรงและแนวทำงในกำรป้องกัน
ควำมรุนแรง โดยแบบจ�ำลองทำงนิเวศวิทยำท่ีเก่ียวกับพัฒนำกำรมนุษย์แสดงให้เห็นว่ำ ควำมรุนแรงและกำรตก 
เปน็เหย่ือควำมรนุแรงสำมำรถเกิดขึน้และก่อรำ่งจำกกำรปฏิสมัพันธ์ระหวำ่งสิง่แวดลอ้มหลำกหลำยรปูแบบในชว่งชวิีต 
แบบจ�ำลองดังกล่ำวพูดถึงบุคคลในสำมระดับหลัก ๆ  ของนิเวศวิทยำทำงสังคม ได้แก่ ควำมสัมพันธ์ ชุมชน และสังคม 
ซึง่แบบจ�ำลองนีไ้ดป้รบัมำจำกแบบจ�ำลองนเิวศวิทยำส�ำหรบักำรสรำ้งเสรมิสขุภำพของ McLeroy, Bibeau, Steckler,  
และ Glanz (1988) ซึ่งแบ่งระบบนิเวศวิทยำออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ในตัวบุคคล ระหว่ำงบุคคล สถำบัน สังคม 
และนโยบำยสำธำรณะ ในรำยงำนฉบับนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เฉพำะระดับสถำบันจำกรำยงำนของ McLeroy และคณะ  
ส่วนระดับอื่นยึดตำมแบบจ�ำลองในรำยงำนขององค์กำรอนำมัยโลก ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถเห็นแง่มุมของหน่วยทำง
สังคมระดับสถำบันที่เกี่ยวกับกำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรง เพรำะว่ำรำยงำนฉบับนี้เน้นไปที่ประสบกำรณ์ของเยำวชน 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถำบันกระบวนกำรยุติธรรม 

กรอบทำงนิเวศวิทยำมีประโยชน์ตรงท่ีสำมำรถแบ่งบริบทต่ำง ๆ ท่ีอำจน�ำไปสู่ควำมเส่ียงกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรนุแรง (หรอืปอ้งกันกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรง) ซึง่ท�ำให้ปจัจยัท่ีพบในแตล่ะระดบัได้รบักำรศกึษำอย่ำงถ่ีถ้วน 
อย่ำงไรก็ตำม แบบจ�ำลองนียั้งเนน้ใหเ้ห็นควำมส�ำคญัของปฏสิมัพันธ์และกำรทับซอ้นกันท่ีเกิดขึน้ภำยในและระหวำ่ง
ระบบนเิวศของแตล่ะบคุคล นอกจำกน้ี บคุคลยังเปน็ศนูย์กลำงของแบบจ�ำลองระบบนเิวศ และเมือ่เวลำผำ่นไป ระบบ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงและถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลได้ เมื่อรวมกันแล้ว แบบจ�ำลองนี้ช่วยในกำรดึงควำมสนใจให้กับ
ปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นของระบบนิเวศที่อำจมีผลต่อระดับอื่น 

หนึ่งในจุดแข็งของแบบจ�ำลองน้ีคือ กำรเปิดโอกำสให้ศึกษำควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมได้ในทุกระดับ เช่น 
บรบิทครอบครวั บรบิทชมุชน และสภำวะทำงกำรเมอืงและสงัคม ซึง่มบีรบิททีซ่บัซอ้นเปลีย่นแปลงตลอดเวลำและยังม ี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ แบบจ�ำลองน้ียังเปิดโอกำสให้นักวิจัยสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจอิทธิพลของควำมแตกต่ำง 
ทำงวัฒนธรรมได้อย่ำงลึกซึ้งและสอดคล้องกับบริบทของระบบนิเวศท้ังระบบ และสุดท้ำยแบบจ�ำลองนี้มีประโยชน์
ส�ำหรบักำรสรำ้งโปรแกรมแทรกแซงพฤตกิรรมเฉพำะส�ำหรบับรบิทแตล่ะระดบัชัน้ (เชน่ โรงเรยีน กลุม่เพ่ือน หรอืบคุคล) 
และยังช่วยหำควำมเหมำะสมที่โปรแกรมดังกล่ำวจะเข้ำไปส่งผลต่อภำพรวมของระบบนิเวศอีกด้วย

บทที่ 3
การท�าความเข้าใจการตกเป็นเหย่ือ 
ความรุนแรงผ่านกรอบ 
ทางนิเวศวิทยาสังคม
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ปัจจัยและเครื่องมือ 
ระดับบุคคล

ลักษณะเฉพำะบุคคล เช่น อำยุ เชื้อชำติ  
ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม สุขภำพจิต และ
เพศ มีผลส�ำคัญต่อควำมเสี่ยงของกำรตก 
เป็นเหย่ือควำมรุนแรงในหลำยทำง  ตัวอย่ำง
เช่น อำยุมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรตก
เป็นเหย่ือควำมรุนแรง แต่ขณะเดียวกันก็เป็น
ปัจจัยเสี่ยงด้วยหลำยเหตุผลท่ีต่ำงกัน  เช่น  
วัยรุน่ชำยมอีตัรำกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงสงู 
(Sampson และ Laub, 1993) ซึ่งอำจเกิดจำก
ปัญหำเก่ียวกับพัฒนำกำรทำงระบบประสำท 
ทีท่�ำให้กำรตดัสนิใจแย่ลง จงึท�ำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรประเมนิและปกปอ้งตัวเองจำกควำมเสีย่ง
ภำยนอกลดลง หรอือำจเปน็เพรำะว่ำในชว่งวัยนี ้ 
เด็กชำยวัยรุ่นได้รับอิสระทำงกำรเข้ำสังคม
มำกขึ้น ท�ำให้มีโอกำสในกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงมำกขึ้นเช่นกัน

เด็กที่อำยุน้อยก็อำจมีควำมเปรำะบำง 
ต่อกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงมำก เน่ืองจำก
อำยุท่ีท�ำใหง้ำ่ยตอ่กำรถูกกระท�ำ เดก็ชนกลุม่นอ้ย 
และเด็กจำกย่ำนท่ีขำดแคลน (Schuck และ 
Widom, 2005) มักตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง 
ในสัดส่วนที่สูงผิดปกติ แต่กำรจะจ�ำแนกได้
แม่นย�ำว่ำปัจจัยเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับกำรตก 
เป็นเหย่ือควำมรุนแรงอย่ำงไรน้ันท�ำได้ยำก  
เชน่เดยีวกัน พฤตกิรรมเกเร ควำมเจบ็ปว่ยทำงจติ  
รวมถึงกำรใช้สำรเสพติดอำจท�ำให้บุคคลมี

ควำมเปรำะบำงต่อกำรถูกกระท�ำทำรุณและ
มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเข้ำไปอยู่ในสถำนกำรณ์
เส่ียงมำกกว่ำ รวมท้ังปัจจัยเหล่ำน้ีอำจไป 
ขัดขวำงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองเพ่ือ
ปกป้องตัวเอง 

ในกำรพิจำรณำปจัจยัเหลำ่นี ้Posick และ 
Gould (2015) กล่ำวว่ำ “บริบทมีส่วนส�ำคัญ
อย่ำงเหน็ไดช้ดั แตจ่ะมสีว่นอย่ำงไรบำ้งก็ยังตอ้ง
อภิปรำยกันอยู่” (น. 195) ปัจจัยเพศ ก็มีควำม
ส�ำคัญต่อกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง โดย 
เ ด็ ก ผู้ ช ำ ย มี ค ว ำ ม เ สี่ ย ง จ ะ ต ก เ ป็ น เ ห ย่ื อ 
ควำมรุนแรงมำกก ว่ำ เด็ ก ผู้หญิง  ( Jen -
nings และคณะ, 2010; Schreck และ
คณะ, 2008) อย่ำงไรก็ตำม ต้องพิจำรณำถึง 
บริบททำง สังคมที่ ขั บ เค ล่ือนกำรตกเป็น
เห ย่ือควำมรุนแรงของเพศชำยและหญิง 
ตัวอย่ำงเช่น ในบริบทสังคมไทย Pradub-
mook-Sherer และ Sherer (2016) กล่ำวว่ำ  
กำรที่เด็กชำยได้รับอิสระทำงสังคมมำกกว่ำ 
แปลว่ำ “พวกเขำมีควำมเสี่ยงท่ีจะเจอกับ
โอกำสในกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงมำกกว่ำ 
(น. 381) ในขณะที่เด็กผู้หญิงอำจเข้ำสังคม
น้อยกว่ำและมักอยู่ในบทบำทที่โอนอ่อนตำม  
แต่ก็ยังมีควำมเสี่ยงมำกจำกกำรถูกกระท�ำ
ทำรณุทัง้รำ่งกำยและทำงเพศจำกควำมสมัพันธ์
แบบคู่รัก (Pradubmook-Sherer, 2010).

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยในระดับบุคคลท่ีแบบส�ำรวจแต่ละชุดมุ่งเก็บข้อมูลได้ถูก
รวมไว้ในภำคผนวก 1 ของรำยงำนฉบับนี้ แบบส�ำรวจบำงชุดก็จะม ี
ควำมครอบคลมุมำกกว่ำในบำงด้ำนแตกต่ำงกัน กำรเก็บข้อมลูระดบับคุคล
จำกแบบ YPICHS หรอืแบบ VACS ล้วนมปีระโยชน์ แต่ก็เป็นไปได้ว่ำข้อมลู
เหล่ำนี้อำจเก็บแล้วโดยสถำนพินิจและไม่จ�ำเป็นต้องเก็บซ�้ำ แบบส�ำรวจ
แต่ละชุดมีจุดเน้นท่ีต่ำงกัน เช่น แบบ YPICHS เป็นแบบส�ำรวจสุขภำพ
เด็ก ดังนั้นจึงมีค�ำถำมเกี่ยวกับส่วนสูง น�้ำหนัก และภำวะโภชนำกำร ส่วน
แบบ VACS เป็นแบบส�ำรวจเดียวที่มีข้อค�ำถำมเก่ียวกับกำรยึดถือกรอบ
และเจตคต ิเรือ่งบรรทดัฐำนทำงเพศ ซึง่ค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนีอ้ำจช่วย
ให้นักวิจัยเข้ำใจบริบทส�ำหรับค�ำถำมเก่ียวกับควำมรุนแรงในคู่รัก จะเห็น
ว่ำควรพิจำรณำภำพรวมของแบบส�ำรวจแต่ละชุด และข้อค�ำถำมเฉพำะ 
ต่ำง ๆ ทั้งนี้ แบบส�ำรวจ VACS เป็นเครื่องมือชิ้นเดียวที่มีกรอบค�ำถำมซึ่ง
น�ำไปสู่กำรส�ำรวจควำมรุนแรงในควำมสัมพันธ์แบบคู่รักได้
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เครื่องมือส่วนใหญ่มีกำรเก็บข้อมูลปัจจัยท่ีเก่ียวกับพ่อแม่และ
ครอบครัว แบบ ICAST-C มีกำรประเมินประสบกำรณ์เก่ียวกับ ‘กำรฝึก
วินัย’ และกำรส�ำรวจกำรประสบควำมรุนแรงภำยในบ้ำน กำรใช้ค�ำว่ำ  
กำรฝกึวินยัอำจกระทบควำมรูส้กึนอ้ยกว่ำค�ำว่ำควำมรนุแรง และอำจชว่ย
ให้ก้ำวผำ่นประเดน็ควำมแตกตำ่งทำงวัฒนธรรมในบรบิทนีด้ว้ย สว่นแบบ
ส�ำรวจ ACE-IQ สอบถำมปจัจยัเก่ียวกับพ่อแมค่รอบคลมุหลำยดำ้นท่ีอำจ
เก่ียวขอ้งกับควำมเสีย่งในกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงและยังประเมนิกำร
พบเจอควำมรุนแรงในบ้ำน (ที่ไม่ใช่กำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงโดยตรง) 
ในขณะท่ีแบบส�ำรวจ VACS สอบถำมควำมรุนแรงหลำยประเภทท่ีเกิด
ขึ้นในบ้ำน แม้ว่ำจะถำมค�ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับพ่อแม่น้อยกว่ำ น่ำสนใจว่ำ
ทั้งแบบ VACS และแบบ ACQ-IQ มีค�ำถำมเกี่ยวกับควำมรุนแรงระหว่ำง 
พี่น้องรวมอยู่ด้วย

ปัจจัยทางครอบครัว
ในแบบส�ารวจต่างๆ

ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น ข อ บ เ ข ต ส� ำ คั ญ ข อ ง  
กำรศึกษำกำรกระท�ำทำรุณและกำรละเลย
ต่อเด็ก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวระหว่ำงผู้ ใหญ่มัก เชื่ อมโยงกับ 
กำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงในเดก็ (Kantor และ 
Little, 2003) ปจัจยัทีเ่ก่ียวกับพ่อแมอ่ำจเก่ียวขอ้ง
กับควำมเสี่ยงกำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรง เช่น 
กำรที่พ่อแม่ใช้สำรเสพติด ทัศนคติที่มีต่อเด็ก 
ระดับกำรศึกษำ กำรท�ำงำน รวมถึงสุขภำพ 
ทำงกำยและจิต ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรส�ำคัญ
ที่จะเพิ่มหรือลดควำมเสี่ยงได้ (Brown, Cohen, 
Johnson, และ Salzinger, 1998) นอกจำกนี้ 
ธรรมชำติของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่และ

เด็กอำจเป็นตัวกลำงของควำมเส่ียงในแง่อ่ืน 
เช่น กำรที่ผู้ปกครองคอยเฝ้ำสังเกตดูแลหรือ
ไม่จะสัมพันธ์กับควำมเส่ียงกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรนุแรงในกลุม่เพ่ือนและชมุชน (Jennings 
และคณะ, 2010) แสดงให้เห็นถึงธรรมชำติที่
เก่ียวข้องกันระหว่ำงควำมเส่ียงและตัวแปรเชิง
ป้องกันในหลำยขอบเขต ทั้งยังแสดงประโยชน์
ของกรอบทำงนิเวศวิทยำสังคมท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรศึกษำกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงในเด็กด้วย

แมว่้ำจะยังมงีำนวิจยัในหวัข้อนีไ้มม่ำกนกั  
แต่มีข้อสังเกตว่ำปัจจัยครอบครัวไทยอำจมี 
ควำมสมัพันธ์กับกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงใน
เด็กในลักษณะเดียวกัน Pradubmook-Sherer 
และ Sherer (2016) พบว่ำ ควำมรุนแรงใน
ครอบครวัสง่ผลกับอตัรำกำรตกเปน็เหย่ือท่ีสงูขึน้  
อีกทั้งยังสังเกตว่ำ ในสังคมไทย ครอบครัว 
ยังเป็น “ศูนย์กำรก�ำหนดกฎควำมประพฤติและ
จรรยำบรรณ” ท่ีเข้มแข็ง ซึ่งสำมำรถเป็นหน่ึง
ในปัจจัยป้องกันควำมเส่ียงบำงประกำรได้ (น.
382) อย่ำงไรก็ตำม ยังควรค�ำนึงถึงบรรทัดฐำน 
ทำงครอบครัวและพฤติกรรม ซึ่งอำจถูกตีควำม
เปน็ควำมรนุแรงจำกวฒันธรรมและบรบิทท่ีตำ่ง
กันเมื่อต้องประเมินประสบกำรณ์กำรตกเป็น
เหยื่อควำมรุนแรงในครอบครัว

บริบทระหว่างบุคคล  
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และครอบครัว
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ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเพ่ือน
ในแบบส�ารวจต่างๆ

กลุม่เพ่ือนของเดก็อำจมคีวำมสมัพันธ์กับ
ควำมเสีย่งกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรง เดก็อำจ
มีประสบกำรณ์ถูกกระท�ำควำมรุนแรงโดยตรง
จำกเพ่ือน แต่กำรเป็นสมำชิกกลุ่มก็อำจมีผล
เพ่ิมหรือลดควำมเสี่ยงกำรตกเป็นเหย่ือได้ กลุ่ม
เพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมอำจท�ำให้เด็ก
อยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีเสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหย่ือ
ควำมรุนแรงมำกข้ึน และอำจมีควำมอดทน
ต่อพฤติกรรมควำมรุนแรงมำกกว่ำในฐำนะที่
เป็นบรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม 
(Baskin และ Sommers, 2014; Jennings 
และคณะ, 2010) กลุ่มเพ่ือนก็อำจช่วยปกป้อง
จำกควำมรุนแรงเช่นกัน ทัศนคติของกลุ่มและ
โอกำสท่ีจะเข้ำไปเก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์เส่ียง
อำจถูกก�ำหนดโดยวัฒนธรรมในระดับหนึ่ง เช่น 
อำจมีบริบทที่แตกต่ำงบำงประกำรของวัยรุ่น
ในชนบทที่เมื่อเทียบกับวัยรุ่นในเมือง ท�ำให้ 
วัยรุ่นในเมืองมีควำมเสี่ยงกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงมำกกว่ำ ท�ำให้ต้องสนใจสถำนท่ี
แหลง่ทีอ่ยูอ่ำศยั และควำมสมัพันธ์ระหวำ่งระดบั
ชั้นในแบบจ�ำลองนิเวศวิทยำสังคมด้วย

ในบริบทไทย กลุ่มเพ่ือนท�ำหน้ำที่เหมือน
เป็นสถำนที่เกิดควำมรุนแรง อีกทั้งเป็นปัจจัย
เส่ียงและปัจจัยป้องกันลักษณะเดียวกันที่พบ
ในงำนวจิยัทีอ่ืน่ ดงัเชน่กำรศกึษำโดย Chokpra-
jakchat, Kuanliang, และ Sumretphol (2015) 
พบอัตรำกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงในกลุ่ม
เพ่ือนค่อนข้ำงสูงในกำรส�ำรวจประสบกำรณ์
ของเด็กในโรงเรียน เช่นเดียวกัน Sherer และ  
Sherer (2014) พบว่ำ “ลักษณะเฉพำะของ
กลุ่มพฤติกรรม และค�ำแนะน�ำของกลุ่มเพ่ือน 
เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ 
กำรพบเห็นควำมรุนแรงมำกที่สุด” (น. 583) 
นอกจำกน้ี ในกำรศึกษำกำรตกเป็นเหย่ือ
ควำมรุนแรงของนักเรียนมัธยมในประเทศไทย 
Pradubmook-Sherer และ Sherer (2016) 
ยังพบว่ำ พฤติกรรมทำงลบของกลุ่มเชื่อมโยง
กับอัตรำกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงที่สูงขึ้น  
ในขณะท่ีพฤติกรรมทำงบวกของกลุ่ม เช่น กำร
เป็นอำสำสมัครในชุมชน จะช่วยเป็นปัจจัย
ป้องกันได้ 

ความรุนแรง 
และกลุ่มเพ่ือน

 แบบ VACS และแบบ YPICHS ส�ำรวจแง่มุมต่ำง ๆ ในเครือข่ำย 
กลุ่มเพ่ือน เช่น จ�ำนวนเพ่ือนและระดับควำมสำมำรถในกำรเชื่อมต่อกับ
กลุ่ม แบบ VACS ACE-IQ และ JVQ วัดควำมรุนแรงที่กลุ่มเพ่ือนเป็นผู้
กระท�ำ โดยแบบส�ำรวจ VAC ครอบคลุมกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง
ประเภทต่ำง ๆ ได้กว้ำงขวำงที่สุด (เช่น ควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยและเพศ 
และกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ) บำงครั้งกำรสอบถำมข้อมูลลักษณะ
กำรกระท�ำที่ประสบอำจแสดงให้เห็นกำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงในกลุ่ม
เพ่ือน แตก็่ไมช่ดัเจนเสมอไป เชน่ แบบส�ำรวจ ICAST-C ใหผู้ต้อบสำมำรถ
เลอืกว่ำผูก้ระท�ำเปน็ “เดก็” / “วัยรุน่” ในค�ำตอบเก่ียวกับประสบกำรณ์ควำม
รนุแรงหลำยประเภท และแมว้ำ่จะไมไ่ดร้ะบถึุงควำมสมัพันธ์ระหวำ่งเหย่ือ
และผู้กระท�ำผิดชัดเจน แต่ก็สำมำรถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสบกำรณ์
กำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงได้ครอบคลุม
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บริบททำงสถำบัน เช่น โรงเรียน อำจ
เป็นสถำนที่ ที่ เ กิดกำรรั งแกกัน  หรื อ เ กิด 
ควำมรุนแรงและกำรกระท�ำทำรุณจำกเพื่อน ครู 
และผูใ้หญค่นอืน่ แตก็่อำจเปน็สถำนท่ีทีป่อ้งกนั
และเยียวยำเดก็ทีไ่ดร้บัผลจำกกำรกระท�ำทำรณุ 
มำจำกท่ีอื่น กำรศึกษำบริบทโรงเรียนพบ
บ่อยในงำนวิจัยเ ก่ียวกับกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงในเด็ก ผลกำรเรียนกับควำม
สำมำรถในกำรเชื่อมต่อกับผู้อื่นมักสัมพันธ์กับ
ควำมเสีย่งกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรง เชน่ ผล
กำรเรยีนทีไ่มด่เีชือ่มโยงกับพฤติกรรมเสีย่งในวยั
รุน่ไทย (Ruangkanchanasetr และคณะ, 2005) 
และงำนของ Pradubmook-Sherer และ Sherer  
(2016) พบว่ำ ย่ิงเด็กมีระดับควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนกำรศึกษำสูงขึ้น ยิ่งมีอัตรำกำรตกเป็นเหยื่อ
ควำมรุนแรงน้อยลง

ในลักษณะเดียวกัน ยังมีสถำบันอื่นที่
มีบทบำทกับประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงของเด็ก เช่น กระบวนกำรยุติธรรม
ส�ำหรับ เด็กกระท�ำ ผิดในประเทศท่ีระบบ 
กำรคุ้ มครองเด็กและระบบงำนยุติธรรม 
แยกจำกกัน พบว่ำ มีควำมทับซ้อนกับของ
ประชำกรเด็กที่ เปลี่ยนจำกกำรเป็นผู้ที่อยู่  
ในควำมคุม้ครองของรฐั มำเปน็ผูต้อ้งโทษของรฐั 
(Stewart, Livingston, และ Dennison, 2008) 
มีกำรให้ค�ำอธิบำยถึงประเด็นนี้อยู่หลำกหลำย  
รวมถึง ว่ำประสบกำรณ์กำร ถูกปฏิบัติ ไม่  
เหมำะสมใน วัย เด็ก ส่ งผลต่อพัฒนำกำร 
ทำงพฤติกรรมของเด็กไปในทำงต่อต้ำนสังคม  
นีเ่ปน็กำรเน้นให้เหน็บทบำทท่ีสถำบนัต่ำง ๆ  อำจ
มีส่วนในกำรท�ำให้มีผู้ตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง
ต่อเนื่องไปเสียเอง

บริบททางสถาบัน

แบบส�ำรวจ VACS มีค�ำถำมว่ำเคยถูกครูท�ำควำมรุนแรงทำงด้ำน 
ร่ำงกำย เพศ หรืออำรมณ์หรือไม่ และยังถำมค�ำถำมแบบเดียวกัน 
เกี่ยวกับต�ำรวจด้วย แบบ YPICHS มีค�ำถำมเก่ียวกับควำมรุนแรง 
ทำงร่ำงกำยที่กระท�ำโดยต�ำรวจและในขณะถูกควบคุมตัว นอกจำกน้ี ยัง
มีแบบส�ำรวจหลำยชุดที่ถำมค�ำถำมเรื่องควำมสัมพันธ์กับโรงเรียน อย่ำง
เชน่ ผูต้อบเคยหนีเรยีนหรอืไม ่หรอืเคยไดร้บักำรสนับสนุนจำกเพ่ือนหรอืไม ่ 
รำยละเอยีดสว่นน้ีสำมำรถดไูดจ้ำกภำคผนวก 1 ในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกับสถำบนั 

ปัจจัยหลำยประกำรท่ีสัมพันธ์กับกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง
ในกลุ่มเพ่ือนอำจเชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ในโรงเรียนได้อย่ำงกว้ำง ๆ 
นอกจำกนี้ เครื่องมือส่วนใหญ่ยังสอบถำมระดับกำรศึกษำในหมวดข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบส�ำรวจท้ัง VACS และ YPICHS ถำมค�ำถำมเก่ียว
กับกำรเข้ำเรียน ส่วนแบบ YPICHS ถำมว่ำเด็กอำศัยอยู่ในบ้ำนพักต่ำง ๆ  
หรือไม่ แต่ค�ำถำมน้ีจะเก่ียวข้องกับระบบคุ้มครองเด็กของประเทศ
ออสเตรเลียและอำจไม่สอดคล้องกับระบบของไทย

ประเด็นเกี่ยวกับสถาบัน 
ในเครื่องมือต่างๆ
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แบบส�ำรวจ VACS มีข้อค�ำถำมเก่ียวกับควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย
และทำงเพศ และกำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศโดยสมำชิกในชุมชน
ในระดับกว้ำง ท้ังยังส�ำรวจกำรรับรู้เก่ียวกับควำมปลอดภัยในชุมชน และ 
กำรเขำ้ถึงบรกิำรทำงสงัคม แบบ ICAST-C และแบบ ACE-IQ ถำมเกีย่วกับ 
ประสบกำรณ์ของเด็กในเรื่องควำมรุนแรงในชุมชน สงครำม และ 
ควำมรุนแรงร่วมรูปแบบอื่น โดยแบบส�ำรวจ ACE-IQ มีค�ำถำมที่ละเอียด
ครอบคลุม กำรวัดกำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศและแรงงำนปรำกฏ
เฉพำะในแบบส�ำรวจ Mekong Challenge แต่ค�ำถำมบำงข้อเก่ียวกับ
ควำมรุนแรงทำงเพศในแบบ ICAST-C อำจแสดงถึงกำรถูกแสวงหำ 
ผลประโยชนท์ำงเพศ เชน่ ค�ำถำมว่ำเดก็เคยถูกบงัคบัให้ถำ่ยภำพหรอืวดิโีอ 
ทำงเพศหรือไม่ และแบบ ICAST-C ยังถำมเก่ียวกับสภำพแวดล้อมของ
ชุมชน (เช่น อยู่ในเมืองใหญ่ หรือเมืองเล็ก) ซึ่งอำจมีประโยชน์ส�ำหรับ
กำรส�ำรวจตัวแปรของประสบกำรณ์กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง
ภำยในประเทศ โดยเฉพำะเมื่อส่ิงแวดล้อมที่ต่ำงกันสะท้อนบรรทัดฐำน 
ทำงสังคมที่ต่ำงกัน ในภำพรวมแล้ว กำรรวบรวมงำนวิจัยและข้อมูลอื่น ๆ 
มำเพ่ือส�ำรวจปจัจยัในระดับมหภำคและเชือ่มโยงกับขอ้มลูกำรตกเปน็เหย่ือ 
ควำมรุนแรง อำจมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน 
แบบจ�ำลองนิเวศวิทยำสังคมระดับได้

บริบททางสังคมวัฒนธรรม
ในแบบส�ารวจต่างๆ

บริบทของชุมชนท่ีกว้ำงข้ึนก็เป็นประเด็น
ส�ำ คัญท่ีควรพิจำรณำ เ ช่น คุณภำพของ 
ส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่ีอยู่อำศัย และควำมเส่ียง 
ท่ีมำพร้อมกับบริเวณท่ีมีอำชญำกรรมสูง
หรือท่ีท่ีบรรทัดฐำนทำงสังคมล่มสลำยมักมี 
ควำมส�ำคัญในฐำนะท่ีเช่ือมโยงกับควำมเส่ียง 
กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง (Baskin และ  
Sommers, 2014; Schuck และ Widom, 
2005; Widom และคณะ, 2008) มำตรฐำน 
ทำงชุมชนท่ีแตกต่ำง และกิจวัตรท่ีท�ำประจ�ำก็
เป็นประเด็นที่ควรพิจำรณำ เช่น กลุ่มทำงสังคม 
กว้ำง ๆ อย่ำง องค์กรทำงศำสนำ หรือเครือญำติ 
อำจมีบทบำทในกำรเฝ้ำดูและและกล่อมเกลำ 
กิจกรรมของเยำวชน (Sherer และ Sherer, 2014) 
และเช่นเ ดียวกับบริบทอื่นๆ ปัจจัยนี้อำจ 
ท� ำห น้ำที่ ต่ ำ ง กันในกำร เ พ่ิมหรื อ ช่ วยลด 
ควำมเสี่ยงส�ำหรับเด็กบำงคน กำรวิเครำะห์
ที่ผ่ำนมำยังพบว่ำ บริบท เช่น ครอบครัวและ
สถำบัน กลุ่มเพ่ือน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คู่รัก ล้วนได้รับอิทธิพลจำกสังคมวัฒนธรรม
ในภำพกว้ำงอย่ำงชัดเจน ตั้งแต่โครงสร้ำง 
ทำงเศรษฐกิจและกฎระเบียบของประเทศ (เช่น 
ควำมรวยและควำมจน) ไปจนถึงควำมแข็งแรง 
และมั่นคงของบรรทัดฐำนทำงสังคม (หรือ 
กำรล่มสลำยของบรรทัดฐำนทำงสังคม) 

ประเด็นเหล่ำนี้มีควำมเชื่อมโยงกับบริบท
สังคมไทย เช่น ประเด็นควำมเปรำะบำงของเด็ก
ต่อกำรค้ำมนุษย์และกำรแสวงหำผลประโยชน์
ทำงเพศ (Krug และคณะ, 2002) ควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงเศรษฐกิจและบรรทัดฐำนที่แตกต่ำงกันของ
เมืองและชนบท (Klausner, 2002; Pradub-
mook-Sherer และ Sherer, 2016; Sherer และ 
Sherer, 2014) กำรเปลีย่นแปลงของบรรทัดฐำน
ทำงสังคมและควำมคำดหวังทำงสังคมระหว่ำง
ยุคสมัย (Sherer และ Sherer, 2014) และ
บทบำทของศำสนำในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของประเทศ 
(Pradubmook-Sherer และ Sherer, 2016) 
ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นส�ำคัญที่อำจมีผลต่อ
ควำมเสีย่งกำรตกเป็นเหย่ือควำมรนุแรงของเดก็ 
นอกจำกน้ี ควำมเสี่ยงท่ีสูงขึ้นในระดับมหภำค 
(เช่น กำรก่อกำรร้ำย หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบ) ก็เป็นประเด็นที่น่ำสนใจ สอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ Pradubmook-Sherer และ Sherer 
(2016) ว่ำสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้น
อย่ำงต่อเน่ือง เช่น ในจังหวัดชำยแดนใต้ของ
ประเทศไทย มีผลต่ออัตรำกำรเกิดควำมรุนแรง
และควำมเส่ียงกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงใน
ภำพรวม เพรำะท้ังประสบกำรณ์โดยตรง และ
กำร “ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรก่อกำรร้ำยอำจ
ท�ำให้ควำมรุนแรงเป็นสิ่งที่ดูมีควำมชอบธรรม  
น�ำไปสู่กำรกระท�ำที่รุนแรงมำกขึ้นและกำรตก
เป็นเหยื่อควำมรุนแรงของพลเมือง” (น. 380)

ชุมชนและสังคม
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นอกจำกแบบส�ำรวจทั้ง 8 ชุด2 ที่สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกมำศึกษำ ยังมีแบบส�ำรวจ 
อกี 7 ชดุ3 ทีค่ณะวจิยัมหำวิทยำลยักรฟิฟิธเสนอใหน้�ำมำตรวจสอบเพ่ิมเตมิ โดยคดัเลอืกจำกเครือ่งมอืทีไ่ด้รบักำรกลำ่ว
ถึงในบทควำมเก่ียวกับแบบส�ำรวจควำมรุนแรงต่อเด็กมำกกว่ำ 1 บทควำม ในระยะเวลำไม่นำน โดยใช้กำรสืบค้น
อย่ำงเป็นระบบ (Burgermeister, 2007; Edleson และคณะ, 2007; Stover และ Berkowitz, 2005; Tonmyr, Draca, 
Crain, และ MacMillan, 2011)

2.	 VACS,	GSHS,	YPICHS,	ACE-IQ,	Mekong	Challenge,	 ICAST-P,	 ICAST-R,	 ICAST-C.	หมายเหตุ	แบบสำารวจ	VACS	ที่ใช้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 
ในส่วนแบบสำารวจหลัก	โดยมกีารปรบัเลก็นอ้ยในแตล่ะประเทศ	เพ่ือให้เข้ากับบรบิททางวัฒนธรรมและการแปลภาษา	(c.f.	UNICEF,	2014a).	สว่นแบบสำารวจ
ส่วนที่เกี่ยวกับครัวเรือนไม่ได้นำามาใช้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้

3. CECA.Q, CATS, CTQ, CTS, CCMS, JVQ, and ETI

บทที่ 4
การตรวจสอบเครื่องมือวัด 
ความรุนแรงต่อเด็ก
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VACS Female

VACS Male

GSHS

YPICHS

ICAST-P

ICAST-R

ICAST-C

CECA.Q

CATS

CTQ

CTS

CCMS

ETI-SF

JVQ

ACE-IQ

โดยควำมอนเุครำะหจ์ำก The Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)

โดยควำมอนเุครำะหจ์ำก The Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)

สำมำรถดูได้ที่ http://www.who.int/chp/gshs/
methodology/en/

สำมำรถดูได้ที่ http://www.justicehealth.nsw.gov.au/
publications/ypichs-full.pdf

โดยควำมอนุเครำะห์จำก The International Society for the 
Prevention of Child Abuse and Neglect

โดยควำมอนุเครำะห์จำก The International Society for the 
Prevention of Child Abuse and Neglect

โดยควำมอนุเครำะห์จำก The International Society for the 
Prevention of Child Abuse and Neglect

สำมำรถดูได้ที่ http://cecainterview.com/

สำมำรถดูได้ที่ http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0145213494001316)

สำมำรถดูได้ที่ http://www.midss.org/sites/default/files/
trauma.pdf

สำมำรถดูได้ที่ https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
PHDCN/descriptions/cts-parent-child-w1-w2-w3.jsp

สำมำรถดูได้ที่ http://www.tandfonline.com/doi/pdf/
10.5172/jfs.7.1.7

สำมำรถดูได้ท่ี http://www.psychiatry.emory.edu/docu-
ments/research/ETISR-SF%20Adult%20traumas.pdf

สำมำรถดูได้ที่ http://www.unh.edu/ccrc/juvenile_
victimization_questionnaire.html

สำมำรถดูได้ท่ี http://www.who.int/violence_injury_preventio
n/violence/activities/adverse_childhood_experiences/en/

สำมำรถดูได้ท่ี http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_
pb_69_en.pdf

Violence against Children Survey Female 
Questionnaire

Violence against Children Survey Male 
Questionnaire

WHO Global School-based Student Health Survey

Young People in Custody Health Survey

ISPCAN Child Abuse Screening Tool Parent’s Version

ISPCAN Child Abuse Screening Tool Retrospective Version

ISPCAN Child Abuse Screening Tool Children’s Version

Care and Abuse Questionnaire

Child Abuse and Trauma Scale

Childhood Trauma Questionnaire

Conflict Tactics Scale

Comprehensive Child Maltreatment

Early Trauma Inventory

Juvenile Victimization Questionnaire

Adverse Childhood Experiences International 
Questionnaire

Mekong Challenge

การเข้าถึงแบบส�ารวจชื่อเต็ม อักษรย่อ

แบบส�ารวจทั้ง 15 แบบ  
ที่น�ามาตรวจสอบ
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เ พ่ือให้กำรเปรียบเทียบแบบส�ำรวจ
เป็นไปอย่ำงชัดเจน ประเด็นที่สอบถำมใน
แต่ละแบบส�ำรวจจะดึงไปน�ำเสนอรวมกันใน 
ภำคผนวก 1 โดยใช้กรอบแนวคิดประกำร
แรกคือ พิจำรณำกำรเก็บข้อมูลปัจจัยรำย
บุคคล เช่น อำยุ ศำสนำ ระดับกำรศึกษำ จำก
นั้นพิจำรณำกำรเก็บข้อมูลทำงประชำกร เช่น  
รำยได้ในครอบครัว และปัจจัยที่ เ ก่ียวกับ 
ผู้ปกครอง ต่อมำพิจำรณำประเภทของกำร

ตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงที่แบบส�ำรวจน้ัน
ถำมถึง ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย ทำงอำรมณ์ 
ทำงเพศ หรือข้อมูลเก่ียวกับกำรละเลย และ
กำรปฏิบั ติ โดยมิชอบต่อเด็กและเยำวชน 
ในลักษณะอื่น เช่น ควำมรุนแรงระหว่ำงคู่รัก 
ในกลุ่มเพ่ือน ในชุมชน กำรแสวงหำประโยชน์ 
และกำรพบเห็นเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง ซึ่ง
กำรน�ำ เสนอแบบน้ีจะท�ำให้กำรประเมิน 
จุดแข็งและจุดอ่อนในกำรเก็บข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
ของแต่ละแบบส�ำรวจกระท�ำได้ง่ำยขึ้น อีกทั้ง
ยังท�ำให้กำรเลือกข้อค�ำถำมจำกแบบส�ำรวจ 
ต่ำงชุดกันเพ่ือสร้ำงเครื่องมือใหม่ที่ เฉพำะ
เจำะจงเหมำะสมต่อควำมต้องกำรสำมำรถ
กระท�ำได้ง่ำยขึ้น

การวิเคราะห์แบบ
ส�ารวจ
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จุดแข็ง 
และจุดอ่อน 
ของแบบส�ารวจ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบส�ำรวจโดยภำพรวม ประกำรแรก คือ ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับประสบกำรณ์และประเภทของกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง โดยให้ควำมสนใจกับ
บริบทน้อยกว่ำ แบบส�ำรวจบำงชุดถำมถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้กระท�ำควำมรุนแรง (เช่น ผู้ปกครอง คนใน
ครอบครัว เพื่อน) แต่ก็ไม่ใช่ทุกแบบส�ำรวจ ซึ่งนี่เป็นประเด็นส�ำคัญในกำรวิเครำะห์ในภำคผนวก 2 ที่จะ 
เปรยีบเทยีบแบบส�ำรวจตำ่ง ๆ  ว่ำมกีำรรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับผูก้ระท�ำและสถำนทีเ่กิดเหตกุำรณ์รนุแรง
หรือไม่อย่ำงไร นอกจำกนี้ ยังต้องค�ำนึงว่ำไม่ใช่แบบส�ำรวจทุกชุดจะเก็บข้อมูลเก่ียวกับประสบกำรณ์ 
กำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงตลอดทัง้ชวิีตของผูต้อบ และยังมคีวำมแตกตำ่งกันในเรือ่งกำรส�ำรวจควำมถ่ี
ของกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรง แบบส�ำรวจบำงชดุถำมจ�ำกัดชว่งเวลำเฉพำะ เน่ืองจำกกำรตกเปน็เหย่ือ
ควำมรนุแรงหลำกหลำยรปูแบบและหลำยครัง้เปน็หนึง่ในปญัหำส�ำคญัท่ีมกัพบในกลุม่เดก็และเยำวชน
ผู้กระท�ำผิด ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ควรพิจำรณำ ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงกรอบเวลำที่แต่ละเครื่องมือใช้

นอกจำกน้ี อำจไมม่ขีอ้ค�ำถำมส�ำหรบัประเมนิควำมรำ้ยแรงของกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรง หรอื
ข้อค�ำถำมท่ีมีก็ยำกท่ีจะใช้ประเมินควำมร้ำยแรงดังกล่ำว แต่ก็มีข้อยกเว้น เช่น เครื่องมืออย่ำง VACS 
และ CECA.Q มีค�ำถำมว่ำ เด็กได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์รุนแรงหรือไม่ บำงแบบส�ำรวจมีมำตรให้
ตอบระดบัควำมรำ้ยแรง ทีส่ำมำรถน�ำมำใชป้ระเมนิประสบกำรณ์กำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงในเดก็ได ้ 
เหตผุลสว่นหนึง่เปน็เพรำะควำมรำ้ยแรงเปน็ตวัแปรท่ียำกจะน�ำมำวัด ขึน้อยู่กับว่ำแตล่ะคนเขำ้ใจอยำ่งไร
ทัง้ในเชงิรปูธรรม (ระดบักำรใชก้�ำลงัหรอืมำตรวัดกำรกระท�ำ) หรอืเชงิเปรยีบเทียบ (ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับ
เด็ก) ซึง่น่ีเปน็ตวับง่ชีว่้ำแบบส�ำรวจกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงแมม้ปีระโยชนแ์ตก็่อำจไมม่ปีระสทิธิภำพ
พอที่จะวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กได้เสมอไป

เคยเกิดขึ้น, เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ, ครั้งล่ำสุดที่เกิดขึ้นอำยุเท่ำไร

ควำมถี่ (เช่น สัปดำห์ละครั้ง หรือมำกกว่ำนั้น)

เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน

เคยเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นเด็กหรือวัยรุ่น

เคยเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ

ควำมถี่ (เช่น 1 ครั้ง)

เคยเกิดขึ้น ก่อนอำยุ  17 ปี

ควำมถ่ี (เช่น ในช่วงอำยุไม่เกิน 18  ปี เกิดข้ึนเป็นประจ�ำ เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง)

เคยเกิดขึ้น

ควำมถี่

เคยเกิดขึ้น ก่อนอำยุ  18 ปี

เคยเกิดขึ้น ก่อนอำยุ  18 ปี

VACS

ICAST

CCMS

CATS

CTS

GSHS

CTQ

ACE-IQ

CECA.Q

YPICHS

ETI-SF

JVQ

ระยะเวลาที่ส�ารวจ/ความถี่เครื่องมือ
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เน่ืองจำกแบบส�ำรวจท้ังหมดในรำยงำนฉบับนี้  
ยังไมเ่คยใชใ้นประเทศไทยมำก่อน จงึตอ้งมกีำรพิจำรณำ
ถึงควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อมั่นเมื่อใช้งำนในบริบท
ไทย  โดยเฉพำะในประเด็นต่อไปนี้

• ควำมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของ 
ข้อค�ำถำมในเครื่องมือ

• ควำมเท่ียงตรงและระดับควำมเชื่อมั่นของ 
เครื่องมือ โดยเฉพำะในบริบทไทยรวมถึงในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

• กำรแปลเครื่องมือเป็นภำษำไทยและภำษำใน
ภูมิภำค 

งำนวิจัยเก่ียวกับควำมเหมำะสมทำงสังคมและ
วัฒนธรรมของแบบส�ำรวจควำมรุนแรงต่อเด็กนอก
ประเทศตะวันตกหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีอยู่
น้อยมำก อย่ำงไรก็ตำม ในประเทศไทยเคยมีงำนวิจัย
เรื่องกำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงของเยำวชนกับปัจจัย
วัฒนธรรมและสังคมซึ่งได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น งำนวิจัย
จำกประเทศในเอเชยี เชน่ ไตห้วัน (Chen และ Avi Astor, 
2009) ยังพบอีกว่ำ แบบจ�ำลองควำมเส่ียงจำกประเทศ
ตะวันตกสำมำรถใช้ในกำรท�ำนำยกำรเกิดควำมรุนแรง
ในโรงเรยีนและกำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงของเดก็และ
เยำวชนในประเทศไต้หวัน เช่นน้ัน เรำจึงสรุปว่ำมีงำน
วิจัยเก่ียวกับ”กำรถ่ำยโอน”แบบส�ำรวจข้ำมวัฒนธรรม 
อยู่บ้ำง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่ำมีปัญหำเรื่องระดับ
ควำมเชือ่มัน่หรอืควำมเทีย่งตรงทีเ่กิดจำกควำมสอดคลอ้ง
กับวัฒนธรรม และปัจจัยทำงสังคมและวัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชนไทย 

แบบส�ำรวจกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงมักมี
ปัญหำเรื่องระดับควำมเชื่อมั่นและควำมเที่ยง ซึ่งย่ิง 
ชัดเจนขึ้นเมื่อถูกน�ำมำใช้ในบริบททำงสังคมและ
วัฒนธรรมที่ต่ำงจำกท่ีที่แบบส�ำรวจนั้นถูกสร้ำงขึ้น ดัง
นั้น ก่อนจะน�ำมำใช้ ควรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 
เพ่ือให้แน่ใจว่ำได้จัดกำรปัญหำด้ำนควำมเชื่อมั่นและ
ควำมเที่ยงตรงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงดีท่ีสุดเท่ำที่เป็นได้ก่อน
ที่จะน�ำไปใช้จริงกับเด็กและเยำวชนที่ถูกควบคุมตัว

กำรใช้แบบส�ำรวจกำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรง
ใด ๆ ไม่ว่ำจะเพียงบำงส่วนหรือทั้งหมด ควรหำรือกับผู้มี
ประสบกำรณ์ในกำรออกแบบ ท�ำวิจยั กำรก�ำหนดระเบยีบ
วิธี และกำรส�ำรวจกลุม่ประชำกรขนำดใหญ่ อำจดูเหมอืน
เป็นกำรส้ินเปลืองเวลำในตอนแรกแต่ก็คุ้มค่ำท่ีช่วยลด
ปัญหำในเรื่องควำมเชื่อมั่นและควำมเที่ยงตรงซึ่งอำจจะ
เกิดขึ้นตำมมำ หำกไม่ได้จัดกำรประเด็นต่ำง ๆ ให้รัดกุม
ก่อนน�ำแบบส�ำรวจไปใช้จริง

ผูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนนิงำนควรท�ำควำมคุน้เคย 
กับทฤษฎี ระเบียบวิ ธี  และแนวปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวกับ 
กำรออกแบบกำรส�ำรวจและเ ก่ียวกับกำรส�ำรวจ
เหย่ือควำมรุนแรง คู่มือกำรส�ำรวจกำรตกเป็นเหย่ือ 
ควำมรุนแรงที่พัฒนำโดย UN- ECE Statistical Division  
(https://www.scribd.com/document/41169741/
Manual-on-Victimization-Surveys) จะเป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ควำมเชื่อมั่น  
ควำมเทีย่งตรง และควำมสอดคลอ้งกับวัฒนธรรม เพ่ือใช้
แบบส�ำรวจกับเดก็และเยำวชนท่ีถูกควบคมุตวั และไมว่่ำ
จะใช้แบบส�ำรวจใด ต้องมีกำรทดสอบน�ำร่องถึงประเด็น
ทำงดำ้นควำมเชือ่มัน่ ควำมเท่ียงตรง และควำมสอดคลอ้ง 
กับวัฒนธรรมเสียก่อน

ความเที่ยงตรงและ 
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
และความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
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ภำคผนวก 3 รวบรวมงำนเกี่ยวกับระดับควำมเชื่อมั่นของแบบส�ำรวจ รวมถึงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรน�ำไปปรับใช้ในบริบทที่แตกต่ำง แบบส�ำรวจ
ในกำรรำยงำนชิ้นนี้ยังไม่เคยน�ำมำปรับใช้ในบริบทไทย อย่ำงไรก็ดี แบบส�ำรวจต่อไปนี้เคยถูกทดสอบในบริบทที่นอกเหนือจำกประเทศฝั่งตะวันตก

ประเด็นส�ำคัญประกำรหน่ึงท่ีต้องค�ำนึงถึงเมื่อมีกำรใช้แบบส�ำรวจในบริบทที่ต่ำงออกไปคือ  
ควำมท้ำทำยในกำรแปล กำรแปลย้อนกลับเป็นวิธีที่มักใช้เมื่อแปลแบบส�ำรวจจำกภำษำต้นฉบับ (เช่น 
ภำษำอังกฤษ) ไปสู่ภำษำปลำยทำง (เช่น ภำษำไทย) โดยมีกระบวนกำรดังนี้ (1) พัฒนำเครื่องมือใน
ภำษำตน้ฉบบั (2) แปลเครือ่งมอืเปน็ภำษำปลำยทำง (3) แปลจำกภำษำปลำยทำงกลบัเปน็ภำษำตน้ฉบบั 
(4) ตรวจสอบควำมถูกต้องของไวยำกรณ์และควำมหมำยโดยเปรียบเทียบเครื่องมือต้นฉบับกับฉบับ 
ทีแ่ปลย้อนกลบั และ (5) ทดสอบควำมเทีย่งตรงและควำมเชือ่มัน่ (เชน่ Brislin 1970; Runyan และคณะ 
2009; Sundborg และคณะ 2012) 

งำนวิจัยที่กล่ำวถึงควำมยำกในกำรแปลย้อนกลับส�ำหรับเครื่องมือที่เก่ียวกับควำมรุนแรงต่อเด็ก
และผูห้ญิง (หรอื กำรตกเปน็เหย่ือควำมรนุแรงในภำพรวม) ยังมคีอ่นข้ำงน้อย แตม่กีำรศกึษำในสำขำอืน่  
เช่น สำขำกำรพยำบำล ท่ีพบปัญหำในกำรใช้วิธีน้ี ซึ่งควำมท้ำทำยก็คือ กำรเทียบเคียงกันระหว่ำง 
เครือ่งมอืตน้ฉบบักับฉบบัแปล เน่ืองจำกกำรแปลภำษำอำจไมเ่พียงพอ หรอืท�ำให้ตอ้งเปลีย่นใจควำมและ
ค�ำพูดไปจำกเดมิ (Hilton และ Skrutkowski 2002; Wang, Lee และ Fetzer 2006) เพ่ือจดักำรกับปญัหำ
ดังกล่ำว ควรใช้ผู้ท่ีรู้ท้ังสองภำษำในกระบวนกำรแปล และให้ผู้เชี่ยวชำญภำษำเดียวเป็นผู้ตรวจทำน  
(อ่ำนเพิ่มเติมที่ Cha, Kim และ Erlen 2007).

สวำซิแลนด4์ แทนซำเนีย เคนยำ ซิมบับเว เฮติ กัมพูชำ มำลำวี (Chiang และคณะ, 2016)

ซำอุดิอำระเบีย (Almuneef, Qayad, Aleissa, และ Albuhairan, 2014)

บรำซิล (Silveira และ Grassi-Oliveira, 2016), เกำหลีใต้ (Lee และ Kim, 2011),
กำตำร์และปำเลสไตน์ (Eldeeb และคณะ, 2016), ซำอุดิอำระเบีย (Al-Eissa และคณะ, 2015),
ไต้หวัน (H. Y. Chang, Lin, Chang, Tsai, และ Feng, 2013)

อิหร่ำน (Garrusi และ Nakhaee, 2009), เกำหลีใต้ (Kim, Park, Yang, และ Oh, 2011)

VACS

ACE-IQ

ICAST

CTQ

ประเทศเครื่องมือ

4.	 ประเทศสวาซิแลนด์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	“ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี	(the	Kingdom	of	eSwatini)”	เมื่อเดือนเมษายน	ค.ศ.	2018
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แบบส�ำรวจ Violence Against Children (VACS) เป็นแบบ
ส�ำรวจท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจำกท้ังหมดท่ีได้ท�ำกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกแบบส�ำรวจดังกล่ำวเก็บข้อมูลกำรกระท�ำรุนแรงและ 
กำรละเลยหลำยประเภทในบริบทท่ีหลำกหลำย ท้ังยังเก็บข้อมูล 
เรือ่งควำมถี ่และประสบกำรณ์ตลอดชว่งชวีติ นอกจำกน้ี แบบส�ำรวจ
ดงักลำ่วยังถูกน�ำไปใชใ้นบรบิททำงวัฒนธรรมทีแ่ตกตำ่งกัน อย่ำงไร
ก็ตำม หำกพิจำรณำควำมเหมำะสมในทำงปฏิบัติ VACS เป็นแบบ
ส�ำรวจท่ียำวและซับซ้อน ที่ต้องกำรผู้สัมภำษณ์ซึ่งผ่ำนกำรอบรม
และมีทักษะเฉพำะในกำรเก็บข้อมูล (UNICEF, 2014b) ฉะนั้น  
กำรใชแ้บบส�ำรวจนีเ้ปน็ประจ�ำในสภำพแวดลอ้มท่ีผูต้อบถูกควบคมุ
ตัวอำจไม่ใช่เรื่องง่ำย 

ส�ำหรับแบบส�ำรวจ ACE-IQ และ ICAST เป็นเครื่องมือที่ได้
รับกำรพัฒนำเพ่ือกำรใช้งำนในบริบททำงวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำย  
ทัง้ยังมคีำ่ควำมเท่ียงตรงและควำมเชือ่มัน่ท่ีไดร้บักำรยอมรบัในหลำย
ประเทศ ค�ำถำมในแบบส�ำรวจท้ังสองแบบนี้ถูกออกแบบมำเพ่ือ 
หลีกเลี่ยงกำรตีควำมด้ำนคุณค่ำ และสะท้อนสภำพสังคมในท้องถิ่น
ที่น�ำไปใช้ได้เหมำะสม นอกจำกนี้ ICAST ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ำย  

ที่สำมำรถช่วยให้มั่นใจว่ำกำรส�ำรวจจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และถูกต้องตำมจรรยำบรรณ อย่ำงที่ได้กล่ำวไปในบทท่ี 3 แบบ
ส�ำรวจแต่ละชุดมีท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน กำรประเมินแต่ละด้ำน 
ที่ปรำกฏในภำคผนวกจะเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำแบบส�ำรวจ
แต่ละชุดและหำปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่ตรงกับควำมต้องกำร

โดยสรปุกำรเลอืกแบบส�ำรวจควรพิจำรณำว่ำ ตัง้ใจทีจ่ะใช้เก็บ
ข้อมลูเดก็และเยำวชนผูก้ระท�ำผดิทีถู่กควบคมุตวัเป็นประจ�ำ หรอืใช้
ในกำรส�ำรวจเพียงครั้งครำวเพ่ือรวบรวมข้อมูลในภำพกว้ำงเท่ำน้ัน 
งำนวิจัยจำก UNICEF (2014) เก่ียวกับตัวชี้วัดเชิงปริมำณและ 
กำรประเมินควำมรุนแรงต่อเด็กชี้ว ่ำ แบบส�ำรวจหลำย ๆ ชุด 
ขำดควำมเชือ่มัน่และควำมเท่ียงตรงในแง่ของจดุมุง่หมำยและบรบิท 
กำรใช้งำน เครื่องมือหลำยชุดถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือส�ำรวจควำมรุนแรง
ต่อเด็กเฉพำะเจำะจงในกลุ่มเด็กและเยำวชนบำงกลุ่มไม่ใช่ส�ำหรับ
กลุ่มประชำกรท่ัวไป ในทำงกลับกัน มีแบบส�ำรวจหลำยแบบถูกใช้ 
ในกำรอนุมำนระดับและประเภทของควำมรุนแรงต ่อเด็ก 
ใ น ก ลุ ่ ม ป ร ะ ช ำก ร เ ด็ ก แ ล ะ เ ยำว ช น ทั่ ว ไ ป จ ำก ก ำร ส� ำ ร ว จ 
กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย

บทสรุป
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ดงัน้ัน กำรจะใช้แบบส�ำรวจควำมรนุแรงต่อเดก็อย่ำงแพร่หลำย 
ในประเทศไทยน้ัน นักวิจัยควรระบุวัตถุประสงค์และกลุ่มประชำกร
เป้ำหมำยเสียก่อน หำกวัตถุประสงค์คือกำรติดตำมวัดควำมชุกและ
ประสบกำรณ์ควำมรุนแรงอย่ำงสม�ำ่เสมอในกลุม่เฉพำะ และใช้ข้อมลู
เหล่ำนีใ้นกำรฟ้ืนฟูเยียวยำระดบับคุคล หรอืเพ่ือดแูลเดก็และเยำวชน
ทีถู่กควบคมุตวั แบบส�ำรวจทีใ่ช้ก็ควรเลอืกส�ำหรบัเป้ำหมำยทีเ่ฉพำะ
เจำะจงมำกกว่ำกำรวัดควำมรุนแรงต่อเด็กในประชำกรเด็กและ
เยำวชนท่ัวไป ซึ่งส�ำหรับจุดมุ่งหมำยดังกล่ำว กำรใช้เครื่องมืออย่ำง 
VACS อำจไม่สะดวกเท่ำเครื่องมือท่ีสั้นกว่ำ (แม้จะไม่ครอบคลุม
เท่ำ) อย่ำง ACE-IQ หรือ ICAST แต่หำกจุดมุ่งหมำยคือกำรศึกษำ
กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงของเด็กในภำพกว้ำง เพ่ือใช้ประโยชน ์
ในระดับนโยบำย หรือศึกษำหำควำมเสี่ยงโดยท่ัวไป กำรใช ้
แบบส�ำรวจท่ีครอบคลุมรำยละเอียดอย่ำง VACS อำจมีประโยชน์
มำกกว่ำ หรืออำจใช้กำรสร้ำงแบบส�ำรวจเพ่ือกำรวิจัยโดยเฉพำะ  
แต่กำรใช้แบบส�ำรวจ ACE-IQ, VACS, และ ICAST ซึง่แพร่หลำยอยู่แล้ว 
ก็จะมีประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบข้ำมบริบทหรือกับประเทศอื่น  

ไม่ว่ำจะอย่ำงไร มีควำมเป็นไปได้ที่ข้อค้นพบต่ำง ๆ จำก 
แบบส�ำรวจเหล่ำนี้จะมีประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ประสบกำรณ์ของเด็กและเยำวชนในบริบทสังคมไทย โดย 
กำรน�ำผลท่ีไดม้ำเปรยีบเทยีบกับกำรส�ำรวจในระดบัมหภำคเก่ียวกับ
ควำมชกุ และลกัษณะของควำมรนุแรงในสงัคมไทย และเพ่ือวำงกรอบ 
กำรวิจัยเกี่ยวกับควำมรุนแรงในเด็กในภำพกว้ำงต่อไป 
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ภ�คผนวก 1: มาตรวัดและประเภท 
ของความรุนแรง

อำยุ

ระดับกำรศึกษำ

กำรเข้ำเรียนโรงเรียนหรือชั้นเรียนพิเศษ

กำรอำศัยในศูนย์ดูแล 

ทัศนคติต่อบรรทัดฐำน/บทบำททำงเพศเก่ียวกับควำมรุนแรงในครอบครัว

ประวัติกำรใช้สำรเสพติดผิดกฎหมำย เช่น กัญชำ แอมเฟตำมีน โคเคน สำรระเหย

โภชนำกำร

เพศสภำพ

กำรเข้ำเรียน

รำยได้

สถำนภำพสมรส

ทัศนคติต่อบรรทัดฐำน/บทบำททำงเพศเก่ียวกับควำมรุนแรงในครอบครัว/เพศ

กำรเข้ำรับกำรรักษำกำรติดยำเสพติดหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (โดยใช้เมทำโดนหรือบิวพรีนอร์ฟีน)

ประวัติกำรตกเป็นเหย่ือ

ประเทศเกิด 

ระดับกำรอ่ำนออกเขียนได้

กำรเข้ำร่วมกำรฝึกอำชีพ

กำรอำศัยอยู่กับคู่สมรส/คู่รัก

ทัศนคติต่อควำมรุนแรงของผู้ปกครอง

ประวัติกำรสูบบุหร่ี/ยำสูบ

ประวัติกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย (ร้ำยแรง)

เชื้อชำติ/ชำติพันธุ์

ควำมพิกำร 

ประเภทของที่พักอำศัย

กำรมีลูก

ประวัติกำรถูกคุมขัง

สุขภำพร่ำงกำย

สุขภำพฟัน

ศำสนำ

กำรเข้ำเรียนโรงเรียนหรือชั้นเรียนพิเศษ

ควำมมั่นคงของที่พักอำศัย

กำรต้ังครรภ์

ประวัติกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ส่วนสูงและน�้ำหนัก

ปัญหำสุขภำพจิต

ข้อมูลส่วนบุคคล

กำรใช้ยำ

ควำมรู้สึกโดดเด่ียว/กังวลเก่ียวกับกำรนอนไม่หลับ

พฤติกรรมกำรฆ่ำตัวตำย/พยำยำม และท�ำร้ำยตัวเอง

กำรปฏิเสธอำหำรเพ่ือลดน�้ำหนักหรือพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้อง

ประวัติกำรมีแฟน/คู่รัก

กำรมีเพศสัมพันธ์ (ทำงช่องคลอด, ปำก, ทวำรหนัก)

พฤติกรรมกำรฆ่ำตัวตำย/พยำยำม และท�ำร้ำยตัวเอง

ประวัติทำงเพศ และพฤติกรรมทำงเพศที่มีควำมเสี่ยง

พฤติกรรมกำรฆ่ำตัวตำย/พยำยำม และท�ำร้ำยตัวเอง

ประสบกำรณ์ทำงเพศที่กระทบกระเทือนจิตใจ

ประสบกำรณ์ทำงเพศที่กระทบกระเทือนจิตใจ

ประวัติกำรติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์
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กำรเข้ำร่วมกำรศึกษำ/โปรแกรมด้ำนสุขภำพ

พฤติกรรมกำรแสวงหำควำมช่วยเหลือ

ลักษณะกิจกรรมประจ�ำวันทำงร่ำงกำย (เช่น กำรร่วมกิจกรรมพละศึกษำ กำรนั่งดูโทรทัศน์  
กำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทางประชากรอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรุนแรงทางร่างกาย

รำยได้ครัวเรือน

ประวัติควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (ถูกชกต่อย เตะ เฆี่ยน ตีด้วยวัตถุ)

อำยุของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกห้ำมไม่ให้ออกไปข้ำงนอก)

สภำพสำธำรณูปโภคในครัวเรือน (เช่น ไฟฟ้ำ)

ประวัตคิวำมรนุแรงทำงร่ำงกำย (ถูกบบีคอ ท�ำให้หำยใจไม่ออก กดน�ำ้ เผำโดยเจตนำ) 

ประเทศเกิดของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกห้ำมไม่ให้เข้ำบ้ำน)

ควำมยำกจน (ไม่จ่ำยเงินค่ำแก๊ส น�้ำมัน ไฟฟ้ำเต็มจ�ำนวน)

ประวัติควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (ถูกข่มขู่ด้วยมีด ปืน อำวุธอื่น)

ระดับกำรศึกษำของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกเตะ)

สภำพแวดล้อมในกำรอยู่อำศัย (อำศัยอยู่กับใคร)

ประวัติควำมรุนแรงทำงร่ำงกำย (ถูกเขย่ำตัว กระชำกอย่ำงรุนแรง)

สถำนะกำรจ้ำงงำนของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกเขย่ำตัวอย่ำงรุนแรง)

ควำมรู้สึกปลอดภัยในครอบครัว/บ้ำน

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกตัดสิทธิหรือถูกเอำเงินไป)

ควำมสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับลูก

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกผลัก)

กำรหย่ำร้ำง/ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกตบหน้ำหรือตบศีรษะ)

ควำมขัดแย้งเร่ืองสิทธิปกครองบุตร/กำรลักพำตัวโดยครอบครัว

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกเขกศีรษะ)

กำรเสียชีวิตของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกโยนสิ่งของใส่)

ประวัติกำรสูบบุหร่ีของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกทุบตีซ�้ำ ๆ ด้วยวัตถุหรือก�ำปั้น)

ปัญหำกำรใช้สำรเสพติดของผู้ปกครอง (เช่น แอลกอฮอล์ สำรเสพติดผิดกฎหมำย)

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกบีบคอให้หำยใจไม่ออก)

ปัญหำทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ของสมำชิกในครอบครัว

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกเผำ หรือลวก หรือใช้ของร้อนนำบ)

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกผูกหรือขังเพ่ือจ�ำกัดกำรเคลื่อนไหว)

กำรควบคุม/กำรดูแลของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกตีก้นด้วยมือเปล่ำ)

ประวัติกำรตกเป็นเหย่ือของสมำชิกในครอบครัว

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกบังคับเอำพริกไทย สบู่ หรืออำหำรเผ็ดใส่ปำกเพื่อให้เจ็บปวด) 

ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือน (เช่น สำมำรถพูดคุยปัญหำ)

กำรจ�ำคุกของผู้ปกครอง

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกตีตำมท่ีต่ำง ๆ ยกเว้นก้นด้วยวัตถุ)

จ�ำนวนเพ่ือน

กำรมีกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกบิดหู)
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ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกหยิกเพ่ือให้เจ็บปวด)

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกบังคับให้ยืน นั่ง หรือคุกเข่ำในท่ำที่ท�ำให้เจ็บปวด)

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรุนแรงทางร่างกาย

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกจับให้โดดเด่ียว - ไทม์เอำท์)

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกขโมย ท�ำลำย ทรัพย์สิน หรือสร้ำงควำมเสียหำย) 

ประวัติกำรท�ำร้ำยหรือข่มขู่รังแกโดยพ่ี/น้อง

ประวตักิำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกห้ำมไม่ให้อยู่กับเด็กคนอืน่เพ่ือให้เกิดควำมรูส้กึแย่หรือโดดเดีย่ว)

ความรุนแรงทางอารมณ์

ความรุนแรงทางเพศ

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกบอกว่ำไม่รักหรือไม่สมควรได้รับควำมรัก)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกใช้ก�ำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์)

ประวัติกำรละเลยทำงร่ำงกำย (ไม่ได้รับกำรจัดหำอำหำรให้เพียงพอ)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกเพิกเฉย)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกบังคับให้ดูกำรร่วมประเวณี)

ประวัติกำรละเลยทำงร่ำงกำย (ไม่ได้รับกำรดูแลทำงร่ำงกำย)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกบอกว่ำไม่อยำกให้เกิดมำหรืออยำกให้ตำย)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ผ่ำนกำรข่มขู่ คุกคำม)

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกลงโทษโดนกำรไม่ให้กินอำหำร)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกตะโกน กรีดร้องใส่อย่ำงดัง)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกบังคับให้ดูอวัยวะเพศหรือถูกแอบมองอวัยวะเพศ)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกเยำะเย้ย ดูถูก เช่น พูดว่ำโง่ หรือไร้ประโยชน์)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกสัมผัสโดยไม่ได้อนุญำต)

ประวัติกำรละเลยทำงร่ำงกำย (ให้ใส่เสื้อผ้ำที่สกปรก ฉีกขำด ไม่เหมำะสม)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกดูถูกด้วยกำรเรียกว่ำโง่ ขี้เกียจ หรือค�ำอื่นในลักษณะนั้น)

ประวัตกิำรกระท�ำรนุแรงทำงเพศ (ถูกถ่ำยวีดโิอหรอืภำพกำรมเีพศสมัพันธ์โดยทีไ่ม่ได้ต้องกำร)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกตะโกน กรีดร้อง ด่ำ เหยียดหยำม หรือท�ำให้อับอำย)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกบังคับให้สัมผัสร่ำงกำยในทำงเพศ)

ประวัติกำรละเลยทำงร่ำงกำย (บำดเจ็บจำกขำดกำรดูแล)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกเพิกเฉย)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (รู้สึกแย่จำกกำรถูกพูดคุยเรื่องเพศด้วย หรือเขียนข้อควำมใน
เรื่องทำงเพศมำให้)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ (ถูกขู่ว่ำจะทอดทิ้ง หรือไล่ออกไป)

ประวัติกำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศ (ถูกพยำยำมมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ไม่ส�ำเร็จ)

ประวตักิำรละเลยทำงร่ำงกำย (ไม่ได้อยู่ในท่ีพักอำศยัทีป่ลอดภยัแม้ว่ำจะมเีงนิจดัหำได้)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกโทษว่ำเป็นต้นเหตุของควำมโชคร้ำย)

ประวัติควำมรุนแรงทำงเพศที่เกิดข้ึนในท่ีท�ำงำน

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกท�ำให้อับอำยในท่ีสำธำรณะ)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกบอกว่ำอยำกให้ตำยหรือไม่อยำกให้เกิด)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกขู่ว่ำจะทอดทิ้ง)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกขู่ว่ำจะเรียกคนร้ำย ผี วิญญำณร้ำย)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกล้อให้อับอำยจำกกำรเป็นก�ำพร้ำหรือไม่มีบิดำมำรดำ)

ประวตักิำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกขูว่่ำจะหักคะแนน)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกขู่ว่ำจะท�ำร้ำยหรือฆ่ำ)

ประวัติกำรลงโทษทำงอำรมณ์ (ถูกเรียกชื่อด้วยสีผิว เพศสภำพ ศำสนำ หรือวัฒนธรรมในทำง
ที่สร้ำงควำมเจ็บปวด)

การละเลย

ประวัติกำรลงโทษทำงร่ำงกำย (ถูกดึงผม)

ประวัติกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสมโดยผู้ปกครอง (ให้เสพยำเสพติดหรือด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์)
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การหาประโยชน์

การพบเห็นความรุนแรง

ความรุนแรงในชุมชน

ประวัติควำมรุนแรงจำกกลุ่มเพื่อน (ถูกขู่ด้วยมีด ปืน อำวุธอื่น)

กำรหำผลประโยชน์ทำงเพศ (เช่น กำรมีเพศสัมพันธ์แลกเงิน)

ประวัติควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยในที่ท�ำงำน (ถูกตี)

กำรพบเห็นกำรท�ำร้ำยทำงเพศหรือกำรปฏิบัติท่ีไม่เหมำะสมทำงเพศต่อสมำชิกคนอื่นในครอบครัว

กำรพบเห็นควำมรุนแรง (ฆำตกรรม)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงในละแวกบ้ำน/ชุมชน (คนถูกทุบตี)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงในละแวกบ้ำน/ชุมชน (คนถูกแทงหรือยิง)

กำรพบเหน็ควำมรนุแรงในละแวกบ้ำน/ชมุชน (คนถูกขูด้่วยมดีหรอืปืน)

ประวัติควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ในที่ท�ำงำน (ถูกตะโกน ด่ำทอ)

กำรถูกข่มเหงรังแก

ประวัติกำรถูกเอำเปรียบทำงแรงงำนในท่ีท�ำงำน

สภำพแวดล้อมของชุมชน (เช่น อยู่ในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก)

สภำพแวดล้อมของชุมชน (เช่น อยู่ในเมืองใหญ่ เมืองเล็ก)

ประวัติกำรพักกำรเรียน

ควำมเชื่อมั่นต่อคนในชุมชน/เพ่ือนบ้ำน

ควำมรู้สึกปลอดภัยที่มีต่อชุมชน/เพ่ือนบ้ำน

กำรเย่ียมเยียนจำกหน่วยงำนสุขภำพ/บริกำรสังคมสงเครำะห์

ประสบกำรณ์เก่ียวกับสงครำม/ควำมรุนแรงท่ีประสบเป็นกลุ่ม

ประสบกำรณ์เก่ียวกับภัยธรรมชำติ

กำรสนับสนุนจำกกลุ่มเพ่ือน

ประวัติควำมรุนแรงจำกสมำชิกในชุมชน (เช่น ครู ต�ำรวจ นำยจ้ำง ผู้น�ำศำสนำหรือผู้น�ำชุมชน 
เพื่อนบ้ำน ผู้ใหญ่คนอื่น)  (ถูกชกต่อย เตะ เฆี่ยน ตีด้วยวัตถุ)

ประวัติควำมรุนแรงจำกสมำชิกในชุมชน (เช่น ครู ต�ำรวจ นำยจ้ำง ผู้น�ำศำสนำหรือผู้น�ำชุมชน 
เพ่ือนบ้ำน ผู้ใหญ่คนอื่น) (ถูกบีบคอ ท�ำให้หำยใจไม่ออก กดน�้ำ เผำโดยเจตนำ)

ประวัติควำมรุนแรงจำกสมำชิกในชุมชน (เช่น ครู ต�ำรวจ นำยจ้ำง ผู้น�ำศำสนำหรือผู้น�ำชุมชน 
เพื่อนบ้ำน ผู้ใหญ่คนอื่น) (ถูกขู่ด้วยมีด ปืน อำวุธอื่น)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยที่บ้ำน (บิดำมำรดำหรือสมำชิกในครัวเรือนถูกตบ เตะ 
ชกต่อย หรือทุบตี)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยที่บ้ำน (บิดำมำรดำหรือสมำชิกในครัวเรือนถูกตีหรือกรีด
ด้วยสิ่งของ)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยที่บ้ำน (ผู้ใหญ่ในบ้ำนใช้มีด ปืน ไม้ ก้อนหิน หรือวัตถุอื่น
เพ่ือท�ำร้ำยหรือขู่ให้คนอื่นในบ้ำนกลัว)

กำรพบเห็นควำมรุนแรงทำงอำรมณ์ท่ีบ้ำน (บิดำมำรดำหรือสมำชิกในครัวเรือนถูกตะโกนใส่ 
กรีดร้อง ดูถูก ท�ำให้อับอำย)

สถาบัน

ชุมชนและสังคม

หมายเหตุ
1. VACS ในที่นี้หมำยถึง แบบส�ำรวจส่วนหลัก (core questionnaire) ฉบับภำษำอังกฤษ  ฉบับอื่นอำจมีกำรเปลี่ยนให้ต่ำงไปบ้ำงเล็กน้อยตำมบริบทวัฒนธรรมและข้อจ�ำกัดกำรแปล

2. เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำถึงแบบส�ำรวจ ETI ฉบับเต็มได้ ในที่นี้จึงใช้ฉบับย่อแทน

ประวัติควำมรุนแรงจำกกลุ่มเพ่ือน (ถูกชกต่อย เตะ เฆี่ยน ตีด้วยวัตถุ)

ประวัติควำมรุนแรงจำกกลุ่มเพื่อน (ถูกบีบคอ ท�ำให้หำยใจไม่ออก กดน�้ำ เผำโดยเจตนำ)
ความรุนแรงจากกลุ่มเพ่ือน

ประวัตคิวำมรนุแรงจำกคูร่กั (ถูกชกต่อย เตะ เฆีย่น ตีด้วยวัตถุ)

ประวติัควำมรนุแรงจำกคูร่กั (ถูกบบีคอ ท�ำให้หำยใจไม่ออก กดน�ำ้ เผำโดยเจตนำ)

ประวัติควำมรุนแรงจำกคู่รัก (ถูกขู่ด้วยมีด ปืน อำวุธอื่น)

ความรุนแรงจากคู่รัก

การละเลย
ประวัติกำรละเลยทำงกำรศึกษำ (ไม่ได้เข้ำโรงเรียน)

ประวัติกำรละเลยทำงกำรแพทย์ (ไม่ได้รับกำรดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ)

ประวัติกำรละเลยทำงอำรมณ์ (ไม่ได้รับกำรดูแลทำงอำรมณ์)
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บิดำมำรดำ

ครู

นำยจ้ำง

ต�ำรวจ

เพื่อนบ้ำน/สมำชิกในชุมชน 
(เช่น ผู้น�ำทำงศำสนำ)

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมตัว

คู่รัก

PV, SE, SV

PV, SE, SV

PV, SE, SV

PV, SV

PV, SV, LE

ผูใ้หญ่ในครอบครวั 
(เช่น ญำต ิปูย่่ำตำยำย ลงุ ป้ำ น้ำ อำ)

พี่น้อง

ผู้ให้กำรดูแลคนอื่นๆ

เพ่ือน

บ้าน

โรงเรียน

สถานที่ท�างาน

สถาบัน

ชุมชน

PV, EV, SV

PV, EV, SE

PV, EV, SV

PV, SE, SV

PV, EV, SV

PV, EV, SV

PV

PV

PV

PV, SE

PV

PV

N, EtV, EV

N, EtV, EV

PV, EV

PV, EV

EtV

EtV, EV

EtV, EV

PV, EV, SV

PV, EV, SV, N

PV, EV, SV, N

ผู้กระท�าบริบท WHO GSHSVACS YPICHS ACE-IQ MEKONG CHAL ICAST-P

หมายเหตุ
1. บริบทไม่ได้หมำยถึงสถำนที่ซึ่งควำมรุนแรงเกิดขึ้นเสมอไปเพรำะสถำนที่ไม่ใช่ประเด็นที่เครื่องมือให้ควำมส�ำคัญ

2. ICAST-C ไม่ได้เจำะจงให้ระบุผู้กระท�ำ แต่บันทึกเฉพำะข้อมูลแวดล้อมเท่ำนั้น (เช่น ท�ำโดยผู้ใหญ่ที่เป็นชำย/หญิง เด็ก/วัยรุ่นที่เป็นชำย/หญิง) ยกเว้นในบำงค�ำถำม

3. CTQ ไม่ได้เฉพำะเจำะจงทั้งบริบทและผู้กระท�ำ  (เป็นกำรถำม คุณเคยมีประสบกำรณ์ .....หรือไม่) 

4. CTS ไม่ได้ระบุเจำะจงทั้งบริบทและผู้กระท�ำ (มีผู้ใหญ่เคย .....หรือไม่)

5. JVQ ไม่ได้ระบุเจำะจงผู้กระท�ำควำมรุนแรงในชุมชน (คุณเคยถูกคนตีหรือถูกท�ำร้ำยบนถนนหรือไม่) ยกเว้นกรณีควำมรุนแรงทำงเพศ

6. ETI-SF ไม่ได้เจำะจงทั้งบริบทและผู้กระท�ำ (คุณเคยถูกตบไหม) 

ภ�คผนวก 2:
บริบทความรุนแรงที่ปรากฏในเครื่องมือ
ส�ารวจความรุนแรงต่างๆ
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PV, EtV

PV, EtV

PV, EV, N

PV, EV, N

PV, EV, N

CECA.Q

EV, PV, N, SV

EtV

CATS CTQ CTS

PV, EV, N, SV

PV, EV, N, SV

PV, EV, N, SV

PV, EV, N, SV

CCMS ETI-SF

PV, EV, N, EtV

PV, EV, N, EtV

PV, EtV

PV

PV, EV, N, EtV

JVQ

PV, EV, SV, N

PV, EV, SV, N

PV, EV, SV, N

ICAST-C

N, PV, EV, SV

N, PV, EV, SV

N, PV, EV, SV

ICAST-R
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Becker 
et al.

Eldeeb 
et al.

Chang 
et al.

Grasssi-
Oliveira 
et al.

Kim et al.

Osório et 
al.

Garrusi 
et al.

Kim et al.

พฤติกรรมเสี่ยง

กำรฝึกวินัยของ
เด็ก

กำรปฏิบัติที่ไม่
เหมำะสมต่อเด็ก 

กำรกระท�ำทำรุณ
ในวัยเด็ก

กำรกระทบ
กระเทือนจิตใจ 
ในวัยเด็ก

ประสบกำรณ์
กำรกระทบ
กระเทือนจิตใจ 
ในช่วงปฐมวัย

กำรกระท�ำทำรุณ
เด็ก

กำรกระทบ
กระเทือนจิตใจ 
ในวัยเด็ก

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง 
(สัมภำษณ์และสนทนำกลุ่ม)

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

Youth Health-Risk Behaviour  
Assessment in Fiji: The Reliability 
of Global School-Based Student 
Health Survey Content Adapted 
for Ethnic Fijian

Child Discipline in Qatar and  
Palestine: A Comparative Study 
of ICAST-R

Psychometric Testing of the  
Chinese version of ISPCAN Child 
Abuse Screening Tools Children’s 
Home Version (ICAST-CH-C)

Childhood Trauma Questionnaire 
(CTQ) in Brazilian Samples of 
Different Age Groups: Findings 
from Confirmatory Factor Analysis

Reliability and Validity of the Korean 
Version of the Childhood Trauma 
Questionnaire-Short Form for  
Psychiatric Outpatients

Psychometrics Properties of Early  
Trauma Inventory Self Report - 
Short Form (ETISR-SR) for the  
Brazilian Context

Validity and Reliability of a Persian 
Version of the Childhood Trauma 
Questionnaire

Psychometric Properties of the 
Childhood Trauma Questionnaire- 
Short Form (CTQ-SF) in Korean  
Patients with Schizophrenia

GSHS

ICAST-R

ICAST-C

CTQ

CTQ

ETI-SF

CTQ

CTQ

2010

2016

2013

2014

2011

2013

2009

2013

ฟิจิ

กำตำร์, 
ปำเลสไตน์

ไต้หวัน

บรำซิล

เกำหลีใต้

บรำซิล

อิหร่ำน

เกำหลใีต้

เครื่องมือ ผู้เขียน ปีที่ 
เผยแพร่

ชื่อเรื่อง เป้าหมายของ
การวัด

ประเทศ วิธีการ (เช่น แบบประเมินด้วย
ตนเอง สัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
ประเมินด้วยผู้ปกครอง) 

หมายเหตุ
1. ใช้เฉพำะงำนท่ีเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ยกเว้นกรณีท่ีมีกำรพัฒนำเครื่องมือทดสอบควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือนอกบริบทของตะวันตก)

ภ�คผนวก 3: งานวิจัยน่าสนใจ 
ที่น�าเครื่องมือมาใช้
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กำรสุ่มเป็น
ระดับชั้น  
(แบบเจำะจง)

กำรสุ่มตัวอย่ำง
แบบเป็นระบบ  
2 ขั้นตอน (กำตำร์) 
กำรสุ่มหลำย 
ขั้นตอนด้วยกำร
สุ่มแบบชั้นภูมิและ
แบ่งกลุ่ม

ตำมควำมสะดวก

ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

20 นำที

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

15 - 20 ปี

18 - 24 ปี

ชั้ นมั ธยมศึกษำ 
ปีที่ 1 - 6

วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอำยุ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้มี
โรคจิตเภท

ผู้ติดสำรเสพติด 
ผู้ป่วยจิตเวช 
นักศึกษำ

ผู้ป่วยจิตเภท

ค่ำควำมเชื่อมั่นใน 
กำรทดสอบและทดสอบ
ซ�้ำอยู่ที่ .33-.98 (ค่ำเฉลี่ย 
.77); โคเฮน แคป .47

ควำมสอดคล้องภำยใน: กำตำร์ 
กำรกระท�ำทำรณุทำงร่ำงกำย .495 
กำรกระท�ำทำรณุทำงอำรมณ์ .438 
กำรกระท�ำทำรณุทำงเพศ .729; 
ปำเลสไตน์ กำรกระท�ำทำรณุ 
ทำงร่ำงกำย .632 กำรกระท�ำทำรณุ
ทำงอำรมณ์ .565

ควำมสอดคล้องภำยใน 
.90 (.71 - .78 ในคะแนน
ย่อย ยกเว้นกำรเปิดเผย
ควำมรุนแรงอยู่ที่ .61)

ครอนบำค แอลฟำ .80  
(กำรกระท�ำทำรุณทำงอำรมณ์) .80 
(กำรกระท�ำทำรุณทำงร่ำงกำย) .90 
(กำรกระท�ำทำรุณทำงเพศ) .46 
(กำรละเลยทำงร่ำงกำย)

ทดสอบ - ทดสอบซ�้ำ  
ค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ที่ .87; 
ควำมสอดคล้องภำยใน  
(ครอนบำค แอลฟำ .88)

ควำมสอดคล้องภำยใน 
.83; ทดสอบ-ทดสอบซ�้ำ 
ค่ำควำมเชื่อมั่น .78-.90

ทดสอบ-ทดสอบซ�้ำ  
ค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ที่ .90; 
ควำมสอดคล้องภำยใน 
อยู่ที่ .86 .85 .84 .60

ทดสอบ-ทดสอบซ�้ำ  
ค่ำควำมเชื่อมั่น  
(สเปียร์แมน p = .75); 
ควำมสอดคล้องภำยใน  
(ครอนบำค แอลฟำ = .89)

ไม่ได้ทดสอบ

ไม่ได้ทดสอบ

เที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำง  
GFI (.83) และ AGFI (.80)

ไม่ได้ทดสอบ

ควำมเท่ียงตรงตำมสภำพ (Concurrent  
validity) ใช้ทดสอบแบบสอบถำมก่อน
กำรกระทบกระเทอืนจติใจ; ควำมเท่ียงตรง 
เชิงรวมและควำมเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนก  
(Convergent and discriminant validity) 
ใช้ทดสอบหลังอำกำรกระทบกระเทือน
จติใจ และกำรแยกตัวทำงพยำธิวิทยำใช้
ควำมเท่ียงตรงเชิงองค์ประกอบ (Factori-
al validity) ในกำรทดสอบ

ควำมเท่ียงตรงตำมสภำพ (Concurrent  
validity) และควำมเท่ียงตรงเชิงจ�ำแนก 
(Divergent validity) ใช้ทดสอบแบบ 
สอบถำมสขุภำพผูป่้วยและแบบประเมนิ
ภำวะวิตกกงัวลของเบค็

ทดสอบควำมเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face 
validity) ในช่วงน�ำร่อง; ควำมเท่ียงตรง 
เชิ งรวม (Convergent  va l id i t y )  
ใช้ทดสอบแบบสอบถำมสุขภำพท่ัวไป 
(ค่ำเพียร์สัน r .42)

ควำมเท่ียงตรงตำมสภำพ (Concurrent  
validity) ใช้ทดสอบแบบสอบถำมก่อน
กำรกระทบกระเทือนจิตใจ; ควำมเที่ยง
ตรงเชงิรวมและควำมเทีย่งตรงเชงิจ�ำแนก  
(Convergent and discriminant validity) 
ใช้ทดสอบหลงัอำกำรกระทบกระเทือนจติใจ
และกำรแยกตวัทำงพยำธิวิทยำ

ฟิจิ

อำรำบิก

จีน

โปรตุเกส

เกำหลี

โปรตุเกส

เปอร์เซีย

เกำหลี

523 คน  
(81 คนในกลุ่ม
ตัวอย่ำงย่อย)

ส�ำรวจ 697 คน  
(กำตำร์), 
2064 คน 
(ปำเลสไตน์), 
สัมภำษณ์  
20 คน, สนทนำ
กลุ่ม 31 คน

98 คนในช่วง
ที่ 2 และ 5236 
คนในช่วงที่ 3

1925 คน

163 คน

253 คน

1000 คน

100 คน

ภาษา ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง

ความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงการสุ่มตัวอย่างระยะเวลาใน
การตอบ

ช่วงอายุ/
ลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง
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Ruch et 
al.

Wang et 
al.

Ruch et 
al.

Cecil et 
al.

Koss et 
al.

ผลกระทบ 
ทำงจิตใจจำก
ควำมรุนแรง 
ทำงเพศ

ผลกระทบ 
ทำงจิตใจจำก
ควำมรุนแรง 
ทำงเพศ

ผลกระทบ 
ทำงจิตใจจำก
ควำมรุนแรง 
ทำงเพศ

กำรตกเป็นเหยื่อ
ควำมรุนแรง 
ทำงเพศ

กำรตกเป็นเหยื่อ
ควำมรุนแรง 
ทำงเพศ

แบบประเมินด้วยตนเอง

แบบประเมินด้วยตนเอง

สัมภำษณ์

สัมภำษณ์

แบบประเมินด้วยตนเอง

Validation of the Sexual Assault 
Symptom Scale II (SASS II)  
Using a Panel Research Design

Assessing the Reliability and  
Validity of the Chinese Sexual  
Assault Symptom Scale (C-SASS): 
Scale Development and Validation

The Sexual Assault Symptom 
Scale: Measuring Self-Reported 
Sexual Assault Trauma in the 
Emergency Room

Sexual Victimization among 
African American Adolescent 
Females: Examination of the  
Reliability and Validity of the 
Sexual Experiences Survey

Sexual Experiences Survey:  
Reliability and Validity

SASS

SASS

SASS

SES

SES

2006

2014

1991

2006

1985

สหรฐัอเมรกิำ

ไต้หวัน

สหรฐัอเมรกิำ

สหรฐัอเมรกิำ

สหรฐัอเมรกิำ

Krahe 
et al.

กำรกระท�ำ 
ควำมรุนแรงทำง
เพศและกำรตก
เป็นเหยื่อ

แบบประเมินด้วยตนเองMeasuring Sexual Aggression: 
The Reliability of the Sexual  
Experiences Survey in a German 
Sample

SES 1999 เยอรมนี

เครื่องมือ ผู้เขียน ปีที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง เป้าหมาย 
การวัด

ประเทศ วิธีการ (เช่น แบบประเมินด้วย
ตนเอง สัมภาษณ์ตัวต่อตัว 
ประเมินด้วยบิดามารดา) 

หมายเหตุ
(1) ไม่เหมือนกับภำคผนวก 3 เน่ืองจำกส่วนนี้รวมเครื่องมือเก่ียวกับควำมรุนแรงทำงเพศ/กำรตกเป็นเหยื่อที่มีกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงและควำมเชื่อมั่นทั้งในและนอกบริบทของตะวันตก เพรำะ 

มีงำนวิจัยเพียงไม่ก่ีชิ้นท่ีศึกษำนอกบริบทของตะวันตก (2) เครื่องมือเหล่ำนี้ใช้ประเมินเฉพำะควำมรุนแรงทำงเพศ/กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงทำงเพศเท่ำนั้น ไม่ได้รวมถึงเครื่องมือท่ีศึกษำ 

ควำมรุนแรงทำงเพศ/กำรตกเป็นเหย่ือควำมรุนแรงทำงเพศในฐำนะที่เป็นเพียงลักษณะหนึ่งในภำพควำมรุนแรงต่อเด็ก/ผู้หญิงท่ีเชื่อมโยงกับควำมรุนแรงประเภทอื่น

ภ�คผนวก 4: ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่เคยใช้
ส�ารวจการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ
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ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ไม่ทรำบ

ตำมควำมสะดวก

ตำมควำมสะดวก

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

14 - 59 ปี

ไม่ทรำบ

14 ปี ขึ้นไป

14 - 19 ปี

นักศึกษำ
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องภำยใน  
(ครอนบำค แอลฟำ)

ควำมสอดคล้องภำยใน  
(ครอนบำค แอลฟำ)

ไม่ได้ทดสอบ

ควำมสอดคล้องภำยใน  
(คูเดอร์-ริชำดสัน)

ควำมสอดคล้องภำยใน 
(ครอนบำค แอลฟำ) และ
กำรทดสอบซ�้ำ

ควำมเท่ียงตรงเชงิรวม 
(Convergent  validity);  
ควำมเท่ียงตรงเชงิ
จ�ำแนก  (Discriminant 
validity)

ควำมเที่ยงตรงเชิง
จ�ำแนก  
(Discriminant validity)

ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง 
(Construct validity)

ควำมเที่ยงตรงเชิงรวม 
(Convergent  validity)

ควำมเท่ียงตรงตำมเกณฑ์ 
(Criterion validity)

อังกฤษ

จีน

อังกฤษ

อังกฤษ

อังกฤษ

223 คน

418 คน

329 คน

249 คน

448 คน

ไม่ทรำบไม่ระบุ ไม่ทรำบ กำรทดสอบซ�้ำไม่ได้ทดสอบเยอรมนั 114 คน

ภาษา กลุ่ม
ตัวอย่าง

ความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงการสุ่ม
ตัวอย่าง

ระยะเวลาใน
การตอบ

ช่วงอายุ








