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ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจและหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด แต่สถานการณ์ปัญหานี้ของเด็กและเยาวชน

ไทยกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันเกิดจากปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการตกเป็นเหยื่อความ

รุนแรงทางร่ายกาย ทางเพศ ทางจิตใจ การถูกละเลยทอดทิ้ง หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อ

ความรนุแรงรปูแบบตา่งๆ ตัง้แต่อายุยังน้อยน้ี ไมเ่พียงแตส่รา้งความเจ็บปวดในชว่งเวลาท่ีถกูทำารา้ยเท่าน้ัน แตยั่งสง่ผลตอ่เน่ืองไปยังสขุภาพกายและสขุภาพ

จิตของพวกเขาในระยะยาวจนเติบใหญ่ และอาจเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยของการมีพฤติกรรมที่ผิดปกติในอนาคต เช่น เป็นคนแยกตัวออกจากสังคม ต่อต้าน

สังคม หรือนิยมใช้ความรุนแรง จนอาจนำาไปสู่การก่ออาชญากรรม

สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย มภีารกจิในการสง่เสรมิการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่เปราะบาง จึงไดด้ำาเนินโครงการและ

กจิกรรมเพ่ือลดความรนุแรงตอ่เดก็ท่ีเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมทางอาญา รวมท้ังการสำารวจขอ้มลูประสบการณค์วามรนุแรงตอ่เดก็ท่ีเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม

อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เริ่มดำาเนินการสำารวจสถิติข้อมูลความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยในช่วงแรกระหว่างปี 2560 - 2561 ได้เริ่มศึกษากับกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในความดูแลของกรมพินิจฯ เป็นกลุ่มแรก ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือ Troubled Childhood I: 

ประวตักิารตกเป็นเหย่ือความรนุแรงก่อนเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมของเดก็ในสถานพินจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และหนังสอื Troubled Childhood II: 

ประวตักิารตกเป็นเหย่ือความรนุแรงกอ่นเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมของเดก็และเยาวชนในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน ซึง่ปรากฏผลสอดคล้องกนัวา่ เดก็

และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากกว่าครึ่งหรือประมาณร้อยละ 50 - 60 ต่างเคยมีประสบการณ์ถูกกระทำาทารุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อน

ทั้งนี้ ยังมีเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอีกเป็นจำานวนมากที่ไม่ปรากฏ ทำาให้ข้อมูลยังมีช่องว่างและไม่ครอบคลุมพอที่จะเห็นถึงสถานการณ์ภาพรวม

ของประเทศได้ ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันฯ จึงได้ทำาการศึกษากลุ่มประชากรทั่วไปที่มีอายุ 18 - 29 ปี ซึ่งถือเป็นการริเริ่มการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

มีช่วงอายุและบริบทต่างออกไปจากการศึกษาครั้งก่อน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือ Troubled Childhood III: ภูมิหลังการตกเป็นเหยื่อ

ความรุนแรงของประชากรกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18 - 29 ปี ที่เป็นการสำารวจประสบการณ์ก่อนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนแรกของชุดโครงการที่ต้องการ

ศึกษาภูมิหลังการประสบความรุนแรงต่อเด็กเยาวชนทั่วไปในสังคม 

การศึกษาใน Troubled Childhood IV: ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ

ชุดโครงการน้ี และเป็นภาคต่อของหนังสือท้ัง 3 เล่มดังกล่าว โดย Troubled Childhood IV จะนำาเสนอข้อมูลการสำารวจท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16.2.1 ว่าด้วยสัดส่วนของประชากรอายุ 1 - 17 ปี ที่เคยประสบการลงโทษทางร่างกาย (Physical Punishment) และ/หรือ  

การทำาร้ายจิตใจ (Psychological Punishment) จากผู้ปกครองในเดือนที่ผ่านมา  รวมถึงความรุนแรงรูปแบบอื่นที่กลุ่มตัวอย่างเคยประสบ ซึ่งเมื่อประกอบ

กับข้อมูลในชุดโครงการจะสามารถสะท้อนเหตุการณ์ภาพรวมของประเทศได้อย่างชัดเจน ทำาให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหาความรุนแรง ตลอด

จนผลกระทบต่างๆ นำาไปสู่การสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบต่อไป

คำ�นำ�
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Troubled Childhood IV: ประวตักิารตกเปน็เหย่ือความรนุแรงของ

เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง อายุ 12 - 17 ปี เล่มนี้ สำาเร็จได้ด้วย

ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหลายฝ่ายด้วยกัน

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสถานศึกษา

เครือข่ายป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำาผิดของเด็กและ

เยาวชนอย่างย่ังยืน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขต

กรงุเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี นครปฐม และปทุมธานี ท้ัง 11 โรงเรยีน 

ท่ี ได้ ให้ความอนุ เคราะห์และอำานวยความสะดวกแก่สถาบันฯ  

ดำาเนนิการสำารวจสถิตข้ิอมลูประวตักิารตกเปน็เหย่ือความรุนแรงของเดก็

และเยาวชนกลุ่มตัวอย่างอายุ 12 - 17 ปี ให้สำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

สถาบันฯ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ในท่ีน้ี ท่ีกรุณา

ให้ความร่วมมือด้านต่างๆ และท่ีสำาคัญอย่างย่ิงสถาบันฯ ขอขอบคุณ

เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 12 - 17 ปี ทุกท่านท่ีสละ

เวลาอันมีค่าเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม รวมทั้งแบ่งปันเรื่องราวชีวิตและ

ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่าและทำาให้การสำารวจครั้งน้ี

สำาเร็จลุล่วงด้วยดี 

สดุทา้ยน้ี สถาบนัฯ หวงัเปน็อยา่งย่ิงวา่ Troubled Childhood IV: 

ประวัติการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง 

อายุ 12 - 17 ปี เล่มน้ี จะช่วยสะท้อนสถานการณ์ภาพรวมของ

ประเทศและปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจกำาหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการยุติ

ความรนุแรงและการป้องกนัอาชญากรรมท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยต่อไป

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

กันยายน พ.ศ. 2563

กิตติกรรมประก�ศ
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8   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

บทที่ 1 บทน�า

ในปัจจุบันความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีจำานวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก แม้จะมีการวาง 

แนวทางแก้ไขอย่างต่อเน่ือง แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่าท่ีควร ส่วนหน่ึงเกดิจากความไม่เข้าใจหรอืเหน็

ต่างในพฤตกิรรมความรนุแรงน้ันๆ ซึง่การกระทำาความรนุแรงต่อเดก็แท้จรงิแล้วสามารถเกดิขึน้ได้ในหลากหลาย

รปูแบบโดยเป็นการกระทำาใดๆ กต็ามต่อเดก็ท่ีก่อให้เกดิอนัตรายหรอืการบาดเจบ็ ท้ังความรนุแรงทางร่างกาย  

ความรุนแรงทางอารมณ์และจติใจ ความรุนแรงทางเพศ การละเลยทอดท้ิง รวมถึงการบังคบัหรือล่อลวงเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นท่ียอมรบัว่าเป็นไปตามประเพณ ี หรือมาในรปูแบบของการอบรมส่ังสอนเดก็ 

ซึง่ปัญหาความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชนน้ี ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาในระดบัประเทศเท่าน้ัน ในระดบัโลกได้ให้ความ

ตระหนกัในประเดน็น้ีเช่นกนั ซึง่หน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยนื (Sustainable Development Goals หรอื 

SDGs) ท่ีสหประชาชาตไิด้ประกาศไว้เมือ่ปี พ.ศ. 2558 คอื “การส่งเสรมิให้สงัคมมคีวามเป็นปกตสิขุ ไม่แบ่งแยก  

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยนื มกีารเข้าถงึความยุตธิรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกดิสถาบันอันเป็นท่ีพ่ึงของส่วนรวม 

มปีระสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ” โดยหน่ึงในตัวชีวั้ดของเป้าหมายน้ีคือ "การยุตกิารกระทำาทารุณ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ การค้าเดก็ ความรุนแรง และการทรมานทุกรูปแบบท่ีมีต่อเดก็” เน่ืองจากส่งผล 

ท้ังในด้านร่างกายและจิตใจต่อเด็กและเยาวชน ซึง่อาจนำาไปสูก่ารสญูเสยีท้ังในทางกายภาพ เช่น ความพกิาร 

และการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรของเดก็ ไปจนถึงทางด้านอารมณ์และสังคม เช่น ความผดิปกตทิางจติของผู้ถกู

กระทำา และการนำาไปสูพ่ฤติกรรมการเป็นผู้กระทำารนุแรงเสียเอง

ประเด็นดังกล่าว เป็นประเด็นที่สอดคล้องกันการดำาเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

(สธท.) ทางสถาบันจึงได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2560 และ 2561 กลุม่โครงการพัฒนาข้อมลูสถิตเิพ่ือการวจิยัและนโยบาย ได้ร่วมกบักรม

พนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ดำาเนนิการพฒันาระเบยีบวธิวีจิยัเพ่ือใช้สำารวจสถติข้ิอมลูความรนุแรงต่อเดก็

และเยาวชนในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ประเดน็หลกัได้แก่ 1) การกระทำาทารณุต่อเดก็และเยาวชน (กระทำา

ทารุณทางร่างกาย, กระทำาทารุณทางเพศ และการทำาทารุณทางอารมณ์) 2) การละเลยต่อเด็กและเยาวชน  

(การละเลยด้านกายภาพ, การละเลยด้านอารมณ์ และการละเลยด้านการศึกษา) และ 3) การแสวงหาผล

ประโยชน์จากเด็กและเยาวชน (การขายบรกิารทางเพศ, การใช้แรงงานเด็ก และประเด็นอ่ืนๆ) 
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โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะวจิยัได้ทำาการ

สำารวจกลุม่เด็กและเยาวชนท่ีเข้าสูก่ระบวนการ

ยตุธิรรมและถูกควบคมุตวัอยู่ในสถานพินจิและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน 75 แห่งท่ัวประเทศ 

จำานวน 1,180 คน และในปี พ.ศ. 2561 

ได้ดำาเนินการสำารวจเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำาความ

ผิดและถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม

เดก็และเยาวชน 17 แห่ง จำานวน 1,573 คน 

ผลจากการสำารวจท้ังสองครัง้พบว่า มเีดก็และ

เยาวชนจำานวนไม่น้อยเคยถูกกระทำารนุแรงทาง

เพศ และในบรรดาความรนุแรงต่อเดก็รูปแบบ

ต่างๆ ความรนุแรงทางอารมณ์และทางร่างกาย

เป็นสิ่งท่ีพบได้มากท่ีสุด โดยเด็กและเยาวชน

กว่าครึง่เคยถกูกระทำาความรนุแรงทางร่างกาย

และทางอารมณ์ ตัง้แต่สิง่ท่ีคนท่ัวไปคาดไม่ถงึ 

อย่างการลงโทษเด็กด้วยการทำาร้ายร่างกาย

เพ่ือเป็นการอบรมสั่งสอนต้ังแต่การลงโทษระ

ดับเบาๆ เช่น การตีก้น การตีเด็กด้วยมือ  

การตีมือหรือแขนขาเด็ก การจับตัวเด็กเขย่า

หรือการใช้สิ่งของตีเด็ก ไปจนถึงการลงโทษ

ระดับท่ีรุนแรงท่ีสุด เช่น การตบศีรษะ ตบ

บ้องหู หรือตบหน้าเด็ก หรือกระหนำา่ตีเด็ก

อย่างรุนแรง ซึ่งในประเทศไทย การลงโทษ

โดยการทำาร้ายร่างกายยังคงเป็นข้อปฏิบัติ

โดยท่ัวไปไม่เพียงเฉพาะท่ีบ้าน แต่ยังรวมถึง

ในโรงเรียนและสถานท่ีอ่ืนๆ ซึ่งเด็กท่ีเป็น

เหย่ือของการใช้ความรุนแรงไม่เพียงแต่ได้รับ 

ความเจ็บปวดแค่ในช่วงเวลาท่ีถูกทำาร้าย

เท่าน้ัน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยัง

สุ ขภาพกายและจิ ตใจของพวก เขาไป

ตลอด ชีวิ ต ท้ั งภาวะวิ ตกจริ ต ภาวะ

เ ค รี ย ด หลั ง เ ผ ชิ ญ กั บ เ ห ตุ ส ะ เ ทื อ นใ จ  

โรคซึมเศร้า และภาวะความผูกพันกับผู้คน

อย่างผิดปกติ ส่งผลให้เด็กคนนั้นมีแนวโน้มที่

จะประสบความสำาเรจ็ในชวีติได้น้อยลง และมี

แนวโน้มท่ีจะกลายเป็นเหย่ือหรอืกลายเป็นผู้ใช้ 

ความรุนแรงเสยีเองเมือ่พวกเขาเติบโตขึน้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีสถิติ

ท่ีชัดเจนเกี่ยวข้องกับการกระทำาความรุนแรง

ต่อเด็กและเยาวชนท่ัวไป รวมถึงยังไม่มี

การสำารวจระดับประเทศ ดังน้ัน เพ่ือให้

ทราบถึงสถานการณ์และสะท้อนสภาพปัญหา 

ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนท่ีแท้จริงใน

สงัคมวงกว้าง และเพ่ือให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั 

เ ป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ั ง ยืน ท่ี 16 .2 .1  

ว่าด้วยสดัส่วนของประชากรอายุ 1 - 17 ปีท่ี

เคยประสบการลงโทษทางร่างกาย (Physical 

Punishment) และ/หรือ การทำาร้ายจิตใจ 

(Psychological Aggression) จากผู้ปกครอง

ในเดือนท่ีผ่านมา ในปี พ.ศ. 2562 สถาบัน

เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วม

มือกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล รเิริม่การเก็บข้อมลูความ

รุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ  

ความรุนแรงทางอารมณ์ การถูกละเลยทอดท้ิง  

และการแสวงหาผลประโยชน์ จากกลุ่ม

ประชากรท่ัวไป ซึง่เป็นกลุม่ตัวอย่างท่ีมบีรบิท

ต่างออกไปจากการศึกษาครั้งก่อน โดยได้

นำาร่องสำารวจเด็กและเยาวชนท่ีกำาลังศกึษา

ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 อายุ

ระหว่าง 12 - 17 ปี ในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล ก่อนนำาไปสู่การขยายผลใน

ระดับประเทศต่อไปในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อมูล

เชงิประจกัษ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

กำาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำาเนินงาน

ทางนโยบายป้องกนัและยตุปัิญหาความรนุแรง 

ต่อเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อไป
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การกระทำาควัามรุนแรงติ�อเด็็กและเยื่าวัชน
การกระทำาความรุนแรง คือ การกระทำาท่ีทำาให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบและสามารถสร้างผลกระทบต่อเด็กท้ังทางร่างกายและทางจิตใจ

 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

การกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย หมายถึง  

การทำาให้เกิดอันตราย หรือทำาให้เสี่ยงท่ี

จะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเด็กจาก 

การกระทำา หรือละเลยท่ีจะกระทำา ท้ังท่ีอยู่ใน

วิสัยที่สามารถกระทำาได้ อาจเกิดขึ้นครั้งเดียว 

หรือเกิดขึ้นซำ้าๆ โดยอาจเกิดจากการใช้ 

ความรุนแรง การพยายามให้เกิดความเจ็บปวด 

บาดเจบ็ หรือเป็นอันตราย รวมถึงการกระทำา 

ท่ีส่งผลให้เดก็และเยาวชนเสีย่งต่ออันตรายด้วย

การกระทำาความรุนแรงทางเพศ หมายถึง 

การเกีย่วขอ้งกบัเด็กในกิจกรรมทางเพศซึง่เดก็

ไม่สามารถเข้าใจได้เต็มท่ี หรือไม่สามารถให้

ความยนิยอม หรอืเดก็อยู่ในฐานะท่ียงัไม่พรอ้ม

ทางด้านพัฒนาการท่ีจะให้ความยินยอมได้ 

หรือ เป็นกิจกรรมท่ี ขัดต่อกฎหมายหรือ 

ความเชือ่ในสงัคม โดยการกระทำาความรนุแรง 

ทางเพศเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว่างเด็ก

และผู้ใหญ่หรือระหว่างเด็กด้วยกันซึ่งเด็กผู้

กระทำามีอายุมากกว่า หรือน้อยกว่าแต่อยู่

ในสถานะมีความรับผิดชอบ มีอำานาจเหนือ 

หรือได้รับความไว้วางใจจากเด็กผู้ถูกกระทำา 

และกิจกรรมดังกล่าวทำาเพ่ือตอบสนองต่อ 

ความต้องการของบุคคลผู้กระทำา

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ หมายถึง 

การตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กอย่าง 

ไม่ เหมาะสม เป็นการสร้างสิ่ งแวดล้อม

ท่ีไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง

ทำาให้ เกิดผลเสียร้ายแรงและต่อเน่ืองต่อ

พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก ซึ่งอาจรวม

ถึงการตอกยำ้าว่าเด็กไม่มีคุณค่า ไม่มีคนรัก 

ไม่ เหมาะสมหรือมีคุณค่าพอท่ีจะเป็น ท่ี

ต้องการของผู้อ่ืน และยังรวมถึงการกระทำา

บางอย่างท่ีก่อให้เกิดอันตรายหรือมีแนวโน้ม

สูงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือ

พัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ

จิตวิญญาณ ศีลธรรม และสังคม โดย 

การกระทำาน้ันอยู่ในวิสัยท่ีสามารถควบคุมได้

โดยบดิามารดา หรอืบุคคลท่ีอยู่ในฐานะผู้ดแูล

รับผิดชอบ ผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจ หรือผู้มี 

อำานาจเหนือเด็ก
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การละเลยื่ติ�อเด็็กและเยื่าวัชน
การละเลย หมายถึง ความบกพร่องในการจัดหาสิ่งท่ีจำาเป็นสำาหรับพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการ

ทางอารมณ์ โภชนาการ ท่ีอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ในบริบทท่ีครอบครัวหรือผู้ดูแลมีความสามารถท่ีจะจัดหาได้ตามสมควร ทำาให้

มีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเกิดอันตรายต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตวิญญาณ ศีลธรรมหรือทางสังคม รวมไปถึงความ

บกพร่องในการดูแลและปกป้องจากภยันอันตรายต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

การละเลยทางกายและสุขภาพ หมายถึง  

การไม่ปกป้องเด็กจากอันตราย หรือดูแลให้

เด็กมีความปลอดภัยในชีวิตประจำาวันจาก

สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีนำาไปสู่ความ

เสยีหาย อกีท้ังไมถ่า่ยทอดทักษะตา่งๆ หรอืไม่

ใหส้ิง่จำาเป็นขัน้พ้ืนฐานท่ีเพียงพอแก่เดก็ ได้แก่ 

อาหารที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแล

รักษาสุขภาพ รวมไปถึงการใช้ยาเสพติดหรือ

การเสพของมึนเมาขณะอยู่กับเด็ก

กา รละ เ ลยด้ า นก า ร ศึ กษา หมายถึ ง  

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำาหนดให้มีการ

ดูแลเด็ก ต้องจัดให้เด็กได้รับการศึกษาโดย

การเข้าเรียนในโรงเรียนหรือการศึกษาแบบ

อ่ืน ซึ่งเด็กทุกคนจำาเป็นต้องได้รับการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 12 ปี ตามที่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉ. 2) พ.ศ. 2545 รวมถึงการไม่

ส่งเสริมและไม่ให้ความใส่ใจในกิจกรรมต่างๆ 

ของเด็กท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษา เช่น การ

สอนการบ้าน การจัดหาอุปกรณก์ารเรียน และ

การติดตามผลการเรียน เป็นต้น

การละเลยทางอารมณ์	 (จิตใจ) หมายถึง  

การไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงพิงด้านจิตใจ ไม่ให้

ความรัก ปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่เด็ก

อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ความใส่ใจต่ออารมณ์

จิตใจของเด็ก ไม่เข้าใจสิ่งท่ีเด็กต้องการจะ

บอกหรือส่งสัญญาณร้องขอ ตลอดจนการท่ี

ผู้ใหญ่ใช้ความรุนแรงต่อกัน

การแสวงหาผลประโยชน์ หมายถึง 

กิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นการเก็บเกี่ยวประโยชน์

จากเด็กและเป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็ก

รวมถงึการชักจงู ใช้ จ้างวาน หรือใช้อำานาจ

ครอบงำาให้เดก็กระทำาในสิง่ใดโดยมิชอบ หรือ

ผิดกฎหมาย โดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้รับ

ประโยชน์ รวมไปถึงการค้าเดก็ การใช้แรงงาน

เดก็ การใช้เด็กขายบรกิารทางเพศ การใช้เด็ก

ในการผลติสือ่ลามก เป็นต้น กจิกรรมเหล่าน้ี 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต  

การเรียนรู้ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือ

พฒันาการทางจิตสงัคมของเดก็

การแสวังหาผลประโยื่ชน์จาก
เด็็กและเยื่าวัชน
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กลุ�มติัวัอยื่�าง

เน่ืองด้วยโครงการน้ีเป็นการศึกษานำาร่อง 

(Pilot Study) เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  

จึงอาศัยกลุ่มตัวอย่างจากเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหา

พฤ ติกรรมและการกระทำา ผิดของ เ ด็ก

และเยาวชนอย่าง ย่ังยืน ของกรมพินิจ

และคุ้ มครอง เด็กและเยาวชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี 

นครปฐม ปทุมธานี) โดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple random sampling) ได้

ตัวอย่างจำานวน 11 โรงเรียน จากโรงเรียน

เครือข่ายท้ังหมด 31 โรงเรียน โดยเป็น

นักเรียนท่ีกำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 - 6 และมีอายุระหว่าง 12 - 17 ปี 

จำานวน 2,487 คน แต่มี 44 คนท่ีขอยุติ

การสัมภาษณ์ก่อน จึงได้แบบสำารวจท่ีนำามา

ประมวลผลได้ท้ังสิ้น 2,443 ชุด

การเก็บข้อมูล

การสำารวจครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลด้วย 

Application แบบสอบถาม ระบบ Offline 

โดยใช้ วิ ธี การสัมภาษณ์กลุ่ มนั ก เ รี ยน ท่ี 

เขา้รว่มโครงการฯ ซึง่พนกังานสมัภาษณไ์ดร้บั 

การอบรมเฉพาะเพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบท

ของแต่ละข้อคำาถามท่ีมีความละเอียดอ่อน 

ในการเกบ็ข้อมลู รวมถงึมีการชีแ้จ้งวตัถปุระสงค์ 

ในการสำารวจ และรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การเก็บรักษาความลับของข้อมูลให้เด็กและ 

เยาวชนทราบ พร้อมท้ังมีการขอและลงนาม 

ในหนงัสอืแสดงความยนิยอม (Consent Form) 

ในการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนการสัมภาษณ์

ทุกครั้ง

แบบสอบถาม

แบบสำารวจในครั้งน้ี ใช้การประยุกต์

แบบสอบถามจากโครงการสำารวจความ

รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ของสถาบันเพ่ือ 

การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2560 และ 

2561 ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล

ส่วนบุคคล ประสบการณ์การถูกกระทำา 

ความรุนแรงทางร่างกาย ประสบการณ์การ

ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศ ประสบการณ์

การ ถูกกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์  

การถูกละเลย การถูกแสวงหาผลประโยชน์ 

และแบบสำารวจความผิดปกติทางจิตใจท่ีเกิด

ขึน้หลงัจากเหตกุารณร์นุแรง (Post-Traumatic 

Stress Disorder : PTSD)
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บทที่ 2 
ข้อมูิลัทั�วไปีของเด็็กแลัะเยุาวชน
กลุั�มิตัวอยุ�าง1



14   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีกำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 อายุระหว่าง 12 - 17 ปี จากโรงเรียน 11 แห่ง โดย

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมการสำารวจมีจำานวนท้ังหมด 2,487 คน แต่มี 44 คน ท่ีขอยุติการสัมภาษณ์ก่อน จึงได้แบบสำารวจท่ีนำามาประมวล

ผลได้ท้ังสิ้น 2,443 ชุด  

ผลการสำารวจข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของเด็กและเยาวชน 

และข้อมูลด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

จากการสำารวจเด็กและเยาวชน 2,443 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.2 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับเพศหญิง ท่ีร้อยละ 47.5 

ส่วนร้อยละ 0.3 เป็นเพศทางเลือก ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 13 - 15 ปี โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสุด คือร้อยละ 44.7 

และเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ

ทางด้านครอบครัว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.2 พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา รองลงมาร้อยละ 30.7 อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาฝ่ายใด 

ฝ่ายหน่ึง อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 49.7 ตอบว่าบิดามารดาไม่ได้แยกทางกัน ทางด้านสภาพแวดล้อมของบ้าน เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีท่ีพัก

อาศัยเป็นหลักแหล่ง ร้อยละ 79.3 ซึ่งร้อยละ 90.8 ของจำานวนน้ัน บอกว่าท่ีพักอาศัยอยู่ในแหล่งท่ีไม่มีปัญหา สำาหรับเด็กและเยาวชนท่ีให้

ข้อมูลว่าอยู่ในแหล่งท่ีพักอาศัยท่ีมีปัญหาจำานวน 178 คน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องมีการทะเลาะวิวาทส่งเสียงดัง รองลงมาคือเป็นแหล่งม่ัวสุม 

และเป็นแหล่งท่ีมีการจำาหน่ายยาเสพติด ตามลำาดับ

ข้อมูลทั�วัไป
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นอกจากน้ี ในการสำารวจยังสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ พฤติกรรมการกระทำาผิดใน

สถานศึกษา พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด

ด้้านพฤติกรรมการกระทำาผิด้ในสถานศึกษา

พบว่ ามี กลุ่ มตั วอย่ า ง เด็ กและ เยาวชน 

เพียงร้อยละ 21.8 ท่ีเคยกระทำาผิดร้าย

แรงในโรงเรียน โดยเป็นการทะเลาะวิวาท 

ร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ หนี เรียน  

ร้อยละ 26.5 สูบบุหรี่ ร้อยละ 12.7 

แ ล ะ มี ก ลุ่ ม ท่ี มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ร ะ ทำา ผิ ด

ร้ า ยแ ร งอย่ า งก า รใช้ ย า เ สพติ ด และ 

การพกพาอาวุธด้วยเช่นกัน แต่เป็นเพียง

ส่วนน้อย 

ด้้านพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ พบว่า  

ร้อยละ 92.9 ของกลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีเพศ

สัมพันธ์มาก่อน  มีเพียง 174 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 7.1 เท่าน้ันท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์

โดยในจำานวนน้ี ร้อยละ 87.4 เป็นการมี

เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และร้อยละ 

6 9 . 6 มี ก า รใช้ ถุ ง ย า งอนา มั ย ทุ กครั้ ง 

ส่วนร้อยละ 20.1 ใช้เพียงบางครั้ง และร้อย

ละ 10.3 ไมเ่คยใชเ้ลย  โดยรอ้ยละ 48 มเีพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงอายุ 13 - 14 ป ี

และร้อยละ 44 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วง

อายุ 15 - 16 ปี 

ด้้านพฤติกรรมการด้ื่ มแอลกอฮอล์และ 

ใช้้สารเสพติด้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเด็ก

และเยาวชนร้อยละ 71 .2 ไม่ เคยดื่ ม

เ ค รื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์  สำาห รั บกลุ่ ม ท่ี

เคยดื่ม ร้อยละ 28.8 น้ัน ส่วนใหญ่ 

จะดื่ ม เพี ยงบางครั้ ง และจาก ท้ังหมด 

มีเพียงร้อยละ 18.9 เท่าน้ันท่ีเคยสูบบุหรี ่

ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งตอบว่าสูบเป็นบางครั้ง



16   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

บทที่ 3 
การกระท�าความิรุนแรงทางร�างกายุ
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การกระทำาความรนุแรงทางร่างกาย หมายถงึ การกระทำาของบคุคลใดๆ ซึง่ส่งผลหรอือาจส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อร่างกาย โดยอาจเกดิขึน้ครัง้เดยีว

หรอืเกิดขึน้ซำา้ ๆ มกีารใช้หรือไม่ใช้อปุกรณ์ช่วยกระทำา และสร้างความบาดเจบ็เลก็น้อยหรอืรนุแรงกต็าม การศกึษาน้ีสนใจประสบการณ์การถกูกระทำา

ความรนุแรงทางด้านร่างกายของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 17 ปี โดยแบ่งการสำารวจเป็น 6 ส่วน2 ได้แก่

การถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย 

ในกลุ่มที่	1

คือ ตบ ต่อย เตะ หรือใช้วัตถุเฆี่ี่ยน ตี

 เช่น ไม้เรียว ไม้แขวนเสื้อ เข็มขัด โซ่ แส้

 เป็นต้น

การถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย 

ในกลุ่มที่	2

คือ บีบคอ จับกดนำ้า ทำาให้สำาลักหรือหายใจ

ไม่ออก ใช้ของร้อน จี้ ลน นาบ จุดไฟเผา 

รวมถึงนำ้าร้อนราด

การถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย

ในกลุ่มที่	3

คือ ทำาร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่น มีด ปืน 

หรือสิ่งเทียมอาวุธ

การถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย

ในกลุ่มที่	4

คือ การกระทำาลักษณะอื่นๆ

การติด้ต่อขอความช้่วยเหลือ 

จากเหตุที่เกิด้

การเป็นพยานหรือพบเห็นเหตุการณ์

และการเป็นผู้กระทำาความรุนแรง
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การถูกกระทำาความรุนแรงในกลุ่ ม

น้ีบางครั้งอาจเป็นการลงโทษในลักษณะ

ป รับพฤติกรรมของ เด็ ก ทำาให้ แม้ เป็น 

การกระทำาท่ีน่าจะมีลักษณะรุนแรงน้อยกว่า

กลุ่มอ่ืน แต่อาจพบได้บ่อยครั้งกว่า จาก

กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนท้ังหมดพบว่า 

มีถึงร้อยละ 38.1 ท่ีเคยถูกใช้วัตถุเฆี่ี่ยนตี 

ในขณะท่ีมีร้อยละ 28.4 เคยถูกตบ ต่อย 

หรือเตะ ซึ่งบางคนอาจเคยโดยกระทำาท้ัง

สองรูปแบบ รวมแล้วมีเด็กและเยาวชนถึง 

1,196 คน คดิเปน็รอ้ยละ 48.9 ของกลุม่ตัวอยา่ง 

ทั้งหมดทีเ่คยประสบเหตุการณ์นี ้โดยเด็กและ

เยาวชนร้อยละ 28.2 ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่า

เคยถูกกระทำากีค่รัง้ และอีกร้อยละ 26.6 ตอบ

ว่าเคยโดนกระทำาอยู่ที่ 3 - 5 ครั้ง 

ท้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์

ถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกายลักษณะ

น้ีมีเพียง 251 คน ท่ีตอบว่าจำาเหตุการณ ์

ครั้งล่าสุดได้ โดยมี 73 คนตอบว่าเหตุการณ์

ครัง้ล่าสุดเพ่ิงเกิดขึน้ในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่านมา 

โ ดยจากจำาน วน เด็ ก ท่ี จำา เ หตุ ก า ร ณ์ ไ ด้  

เกือบครึ่งหน่ึงตอบว่า เหตุการณ์ครั้งล่าสุด

เกิดขึ้นในช่วงอายุระหว่าง 13 - 15 ปี ซึ่ง

สอดคล้องกับอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

สำาหรับผู้กระทำานั้น ร้อยละ 38.8 ให้ข้อมูลว่า

ผู้กระทำาเป็นบิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด รอง

ลงมาคอืเพ่ือน และครอูาจารย ์ซึง่รอ้ยละ 54.6 

เกิดเหตุการณ์ในที่พักอาศัย รองลงมาร้อยละ 

41.8 คือที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยเด็ก

และเยาวชน ร้อยละ 71.7 ไม่ได้รับบาดเจ็บ

จากการถกูกระทำาครั้งล่าสุด ในขณะทีร่้อยละ 

28.3 ตอบว่าได้รับบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่เป็น

เพียงการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่จำาเป็นต้องมีการ

รักษาหรือหยุดเรียน

ส่วนเหตุการณ์ครั้งแรก มีกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีเคยถูกกระทำาความรุนแรงลักษณะน้ีเพียง 

131 คนเทา่น้ัน ท่ีจำาเหตกุารณค์รัง้แรกได ้โดย

ร้อยละ 35.6 รายงานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อายุตำ่า

กวา่ 10 ป ี นอกน้ันเกดิขึน้ในชว่งอาย ุ10-12 ป ี

และช่วงอายุ 13-15 ปี ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน

มีผู้กระทำาส่วนใหญ่คือ บิดาหรือมารดาผู้ให้

กำาเนิด ร้อยละ 39 รองลงมาคือ เพื่อน โดย

มากกว่าครึ่งหน่ึงตอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ในท่ีพักอาศัย รองลงมาคือท่ีโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 ไม่ได้

รับบาดเจ็บจากการถูกกระทำาความรุนแรงน้ัน  

ขณะที่ร้อยละ 30.5 ตอบว่าได้รับบาดเจ็บซึ่ง

สว่นใหญไ่ดร้บับาดเจ็บเพียงเลก็นอ้ยไม่จำาเป็น

ต้องมีการรักษาหรือหยุดเรียน
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การกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย 

ในลักษณะน้ีมีความรุนแรงมาก แสดงถึง

เจตนาการทำารา้ยอย่างเห็นได้ชดั และหากเกิด

ขึ้นมักทำาให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดบาดแผล 

ท่ีต้องการการรักษาต่อเน่ือง จากการสำารวจ 

พบว่า เดก็และเยาวชนกลุม่ตวัอย่างเกอืบท้ังหมด 

ไม่เคยถูกกระทำาความรุนแรงในลักษณะน้ี  

มีเพียง 185 คน ที่เคยถูกบีบคอ จับกดนำ้า 

ทำาใหส้ำาลกัหรอืหายใจไมอ่อก หรอืใชข้องรอ้น 

จ้ี ลน นาบ จดุไฟเผา รวมถึงนำ้ารอ้นราด โดยใน 

กลุ่มนี้ ร้อยละ 34.6 เคยถูกกระทำา 1 ครั้ง 

รองลงมาคือ 2 ครั้ง และไม่แน่ใจจำานวนครั้ง 

ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ครั้งล่าสุด  

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชน

ท่ี เคยถูกกระทำาความรุนแรงลักษณะ น้ี  

จำาเหตุการณท่ี์เกดิขึน้กับตนเองครัง้ล่าสดุไมไ่ด้ 

โดยมเีดก็และเยาวชนเพยีง 20 คนเทา่น้ันท่ีตอบ

ว่าจำาได้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลา 

1 เดือนท่ีผ่านมา มีเพียง 6 คนท่ีตอบว่า

เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วง 1 เดือน

ท่ีผ่านมา เมื่อถามถึงช่วงอายุ 10 คน 

ตอบวา่ เหตกุารณ์ครัง้ล่าสุดเกิดขึน้ในช่วงอายุ 

13 - 15 ปี โดยผู้กระทำาความรุนแรง 

ทางรา่งกายน้ัน เกือบท้ังหมดตอบว่าถกูกระทำา

จากเพ่ือน และส่วนใหญ่ไม่ได้มีอายุมากกว่า

เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง 5 ปีขึ้นไป ซึ่ง

สถานท่ีเกิดเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นท่ีโรงเรียน

หรือสถานศึกษา รองลงมาคือในท่ีพักอาศัย 

โดยท่ีเดก็และเยาวชนประมาณครึง่หน่ึงตอบวา่

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทำาความรุนแรง

ดังกล่าว ซึ่งลักษณะของอาการบาดเจ็บส่วน

ใหญ่คือ มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกชำ้า 

รองลงมาคือ เคล็ดขัดยอก กระดูกเคลื่อน

แผลพุพอง ซึ่งเกือบท้ังหมดเป็นการบาดเจ็บ

เล็กน้อย ไม่ต้องรักษา

ในส่วนของเหตุการณ์ครั้งแรก มีเด็ก

และเยาวชนกลุ่มตัวอย่างเพียง 30 คนท่ีจำา

เหตกุารณถ์กูกระทำารนุแรงทางรา่งกายลกัษณะ

น้ีครั้งแรกได้ ซึ่งเกือบท้ังหมดไม่ได้เกิดขึ้น 

ในชว่งเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมา ในจำานวนนี ้12 

คน ใหข้อ้มลูวา่เหตกุารณค์รัง้แรกเกดิขึน้ตัง้แต่

ช่วงอายุ 10 - 12 ปี ที่น่าตกใจคือมี 11 คน

ตอบวา่เกดิเหตกุารณเ์กดิขึน้ตัง้แต่อายุน้อยกว่า 

10 ปี ในส่วนของผู้กระทำา ครึ่งหนึ่งตอบว่า

เพ่ือนเป็นผู้กระทำา รองลงมาคือ บิดาหรือ

มารดาผู้ให้กำาเนิด และบิดาเลี้ยงหรือมารดา

เลี้ยง ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเหตุการณ์

นั้น ครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในที่พักอาศัย รองลงมา

คือเกิดขึ้นท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา ท้ังน้ี 

เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้รับ

บาดเจ็บจากการถูกกระทำาความรุนแรงดัง

กล่าว ขณะที่ 11 คนที่ตอบว่าได้รับบาดเจ็บ  

ซึ่งส่วนใหญ่มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผลฟกชำ้า  

แต่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรับ 

การรักษา มีเพียง 2 คนท่ีเข้ารับการรักษา 

และมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ต้องหยุดเรียนจาก

การอาการบาดเจ็บนั้น  
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กา รก ร ะทำา ค ว าม รุ น แ ร งในกลุ่ ม นี้

ถือเป็นการกระทำาท่ีผิดและอาชญากรรม

อย่างชัดเจน เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง 

เกือบท้ังหมดไม่เคยถูกทำาร้ายด้วยอาวุธ เช่น 

มดี ปนื หรอืสิง่เทียมอาวธุ โดยมเีพียง 51 คน 

เท่ า น้ัน ท่ีตอบว่ า เคยถูกทำาร้ ายร่ า งกาย 

ในลักษณะนี้ ซึ่งในจำานวนนี้ 21 คนตอบว่า

ถูกทำาร้ายเพียงครั้งเดียว และอีก 23 คน ถูก

ทำาร้ายมากกว่าสองครั้งขึ้นไป และมีจำานวน  

7 คน ที่ไม่แน่ใจว่าถูกทำาร้ายกี่ครั้ง    

จ า กป ร ะ สบก า ร ณ์ ก า ร ถู ก ก ร ะทำา 

ความรุนแรงทางร่างกายลักษณะนี้ มีเด็กและ

เยาวชนกลุม่ตวัอยา่งเพยีง 12 คนเทา่น้ัน ท่ีให้

ขอ้มลูวา่สามารถจำาเหตกุารณล์กัษณะดงักลา่ว

ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดได้ โดยมี 5 คน ระบุว่า

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่าน

มา ในขณะที่ 7 คน ระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อนาน

กวา่น้ัน สำาหรบัชว่งอายขุองการเกดิเหตกุารณ์

ครัง้ลา่สดุ ครึง่หน่ึงตอบวา่เหตกุารณค์รัง้ลา่สดุ

เกิดในช่วงอายุ 13 - 15 ปี  และอีก 4 คน

เกิดในช่วงอายุ 16 - 17 ปี ท่ีน่าตกใจคือ

มีเด็ก 1 คนเคยเจอเหตุการณ์น้ีต้ังแต่อาย ุ

ตำ่ากว่า 10 ปี ซึ่งมี 4 คน เล่าว่าถูกกระทำา

โดยเพื่อน และ 2 คนถูกกระทำาโดยบิดาหรือ 

มารดาผู้ให้กำาเนิด โดยเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

ในท่ีพักอาศัย และสถานท่ีสาธารณะ ถนน 

บริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า 

สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานท่ีเปลี่ยว 

ในสัดส่วนเ ท่า กัน ซึ่ ง เ ด็กและเยาวชน 

เกือบท้ังหมดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ัน 

โดยส่วนใหญ่มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล 

ฟกชำ้า แต่เป็นเพียงการบาดเจ็บเล็กน้อย  

ไม่ต้องรักษา 

เมือ่สอบถามถึงเหตกุารณค์รัง้แรก พบวา่  

มีเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างเพียง 11 คน

เท่าน้ัน ท่ีจำาเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวท่ีเกิด

ขึ้นครั้งแรกได้ โดยมี 4 คน ตอบว่าเกิด

เหตกุารณ์ครัง้แรกในชว่งอาย ุ13 - 14 ป ีและ

มี 1 คน ตอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรก 

ตั้ งแต่อายุ ไม่ถึ ง 10 ปี โดย ผู้กระทำา 

เป็นคนไม่รู้จัก และเพ่ือน ท้ังน้ี มี 3 คน  

เล่าว่าผู้กระทำาเป็นคนในครอบครัวอย่างบิดา

เลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง ญาติ และพ่ีน้องร่วม

บิดา/มารดา เดียวกัน ซึ่งเหตุการณ์ครั้งแรก

ครึ่งหน่ึงเกิดขึ้นในสถานท่ีสาธารณะ ถนน 

บริเวณพ้ืนท่ีเปิดโล่ง เช่น ห้างสรรพสินค้า 

สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานท่ีเปลี่ยว 

และที่พักอาศัย โดยเด็กและเยาวชน 5 คน

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทำานั้น ซึ่งเกือบ

ท้ังหมดมีรอยขดีข่วน รอยบาดแผล ฟกชำ้า แต่

มี 1 คน บาดเจ็บถึงขั้นเส้นเลือดขาด ต้อง

หยุดเรียนหรือหยุดงานมากกว่า 1 วัน และ

ต้องเข้ารับการรักษาเกิน 20 วัน 



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   21

นอกจากการถูกกระทำาความรุนแรงทาง

ร่างกาย กลุ่มที่ 1 - 3 ก่อนหน้านี้แล้ว ยังมี

เด็กและเยาวชนถูกกระทำาความรุนแรงด้วยวิธี

การอ่ืนๆ เชน่ จบัทุ่ม กระทบื ใชล้กูบอลอดัตา  

ใชส้นบัเหลก็ เปน็ตน้ ซึง่จากการสำารวจพบวา่ 

เด็กและเยาวชนเกือบท้ังหมดไม่เคยประสบ

การถูกกระทำาความรุนแรงในลักษณะท่ีนอก

เหนือจาก 3 กลุ่มข้างต้น มีเพียง 9 คน  

ที่เคยถูกกระทำา

ในจำานวน 9 คนน้ี มี 6 คน จำา

เหตุการณ์ความรุนแรงทางร่างกายท่ีเกิดขึ้น

กับตนเองครั้งล่าสุด โดยมีเพียง 1 คน 

ท่ี เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 

1 เดือนท่ีผ่านมา โดยช่วงอายุของการเกิด

เหตุการณ์ครัง้ล่าสุด ม ี3 คน ท่ีเกิดขึน้ในช่วง

อายุ 13 - 14 ป ีและ 2 คน อาย ุ10 - 12 ปี  

ซึ่ง ผู้กระทำาเกือบท้ังหมดเป็นเพ่ือน และ

มี 2 คน ท่ีถูกกระทำาโดยบิดาหรือมารดา

ผู้ให้กำาเนิด และบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง  

เหตุเกิดขึ้นที่โรงเรียน หรือสถานศึกษา และ

ท่ีพักอาศัย โดยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทำาความรุนแรง 

มีเพียง 1 คน ที่ได้รับบาดเจ็บ มีรอยขีดข่วน 

รอยบาดแผล ฟกชำ้า ซึง่เปน็เพยีงการบาดเจบ็

เล็กน้อย ไม่ต้องรักษา แต่ต้องหยุดเรียนน้อย

กว่าหรือเท่ากับ 1 วัน

ด้านเหตุการณ์ครั้งแรก พบว่า เด็กและ

เยาวชนเกือบทุกคนจำาเหตุการณ์ความรุนแรง

ทางร่างกายท่ีเกิดขึ้นกับตนเองครั้งแรกไม่ได้ 

มีเพียง 1 คนเท่าน้ันท่ีสามารถจำาเหตุการณ ์

ดังกล่าวได้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุ 8 ปี โดย

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิดเป็นผู้กระทำาใน

ท่ีพักอาศัย แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการถูก

กระทำานั้น
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การติิด็ติ�อขอควัามช�วัยื่เหล่อจากเหตุิที�เกิด็

จากเด็กและเยาวชนท้ังหมดท่ีเคยถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกาย กว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 52.2 รู้จักช่องทางขอความช่วยเหลือ 

เม่ือถูกกระทำาความรนุแรงทางรา่งกาย เชน่ โรงพยาบาล คลินกิ สถานตีำารวจ สายดว่นขอความชว่ยเหลือ สวสัดิการสงัคม หรอืสำานกังานกฎหมาย

ที่ให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.9 ของผู้ที่รู้จัก กลับไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือจากช่องทางดังกล่าว มีเพียงร้อย

ละ 17.1 เท่านั้น ที่ได้ขอความช่วยเหลือ และเกือบทั้งหมดของผู้ขอความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือเมื่อขอจากช่องทางดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 

92.7 โดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือจาก หมอ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งได้รับความ

ช่วยเหลือที่ดีมาก และร้อยละ 25.5 ของผู้ที่ขอได้รับความช่วยเหลือจากตำารวจหรือเจ้าพนักงานรัฐ

ทางด้านผูท้ีไ่ม่ได้มีการขอความช่วยเหลือ ได้ใหเ้หตุผลว่าไม่ต้องการขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 53 คิดว่าไม่ใช่ปญัหาเลยไม่ขอความช่วยเหลือ 

ร้อยละ 37.4 และกลัวจะเกิดปัญหา ร้อยละ 4 อย่างไรก็ตาม มีเด็กและเยาวชนร้อยละ 3 คิดว่าการที่ตนถูกกระทำาความรุนแรงทางร่างกายเป็น

ความผิดของตนเอง  

เม่ือสอบถามถงึการเลา่เหตกุารณใ์หผู้้อ่ืนฟงั เดก็และเยาวชนผู้ถกูกระทำาสว่นใหญ ่รอ้ยละ 66.6 ไมไ่ดเ้ลา่เหตกุารณท่ี์เกดิขึน้ใหผู้้อ่ืนฟงั มเีพยีง

รอ้ยละ 33.4 เทา่น้ัน ท่ีเลา่ใหผู้้อ่ืนฟงัถงึเหตกุารณ์ท่ีเกดิ โดยบคุคลท่ีผู้ถกูกระทำาเลอืกท่ีจะเลา่เหตกุารณ์ให้ฟงัมากท่ีสดุคอื มารดา รอ้ยละ 27.2 รอง

ลงมาคือ เพื่อน ร้อยละ 26.3 และบิดา ร้อยละ 21.9  สำาหรับผู้ถูกกระทำาเลือกที่จะไม่เล่าให้ผู้อื่นฟัง เหตุผลส่วนใหญ่คือไม่ต้องการเล่าให้ใครฟัง 

ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือคิดว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่ขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 23.1 และไม่มีใครที่จะสามารถเล่าให้ฟังได้ ร้อยละ 20.0 ตามลำาดับ
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การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์

ดา้นการพบเห็นเหตุการณ์ความรนุแรงทางร่างกาย เด็กและเยาวชน

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.4 ไม่เคยพบเห็นหรือรับรู้การกระทำาความรุนแรง

ทางร่างกายต่อผู้อ่ืน โดยมีผู้ตอบว่าเคย เพียงร้อยละ 12.6 เท่าน้ัน  

ซึ่งในจำานวนนี้เคยพบเห็นมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่บ่อยถึงร้อยละ 66.7 

โดยการพบเหน็สว่นใหญเ่ปน็การพบเหน็ดว้ยตวัเอง โดยคนในครอบครัว 

ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้กระทำา ร้อยละ 55.4 

รองลงมาคือพบเห็นด้วยตัวเอง โดยบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำา ร้อยละ 25 

การเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่

เมื่อสอบถามถึงการเคยเป็นผู้กระทำาความรุนแรงทางร่างกาย 

ต่อผู้อื่น เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ไม่เคยกระทำาความ

รุนแรง สำาหรับผู้ที่เคย พบว่าเป็นการต่อย เตะ หรือใช้วัตถุเฆี่ี่ยน ตี 

ผู้อื่นมากที่สุด 555 คน รองลงมาคือการบีบคอ จับกดนำ้า ทำาให้ผู้อื่น

สำาลักหรือหายใจไม่ออก ใช้ของร้อน จี้ ลน นาบ จุดไฟเผา รวมถึง

นำ้าร้อนราดผู้อื่น 44 คน และเพียง 28 คน ที่เคยทำาร้ายร่างกายผู้อื่น

ด้วยอาวุธ เช่น มีด ปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธ ซึ่งผู้กระทำาได้ให้เหตุผล

หรือแรงจงูใจในการกระทำาความรุนแรงทางร่างกายเหล่านี้ว่า ส่วนใหญ่

เกิดจากการป้องกันตนเอง ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือแก้แค้น ร้อยละ 

22.6 และช่วยเหลือเพื่อน ร้อยละ 10.7 ตามลำาดับ

การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์ 
และการเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรง
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บทที่ 4 
การกระท�าความิรุนแรงทางเพศ
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การกระทำาความรุนแรงทางเพศ คือ การกระทำาใดๆ ก็ตามที่มุ่งหวังให้ตอบสนองความต้องการทางเพศทั้งในกรณียินยอมหรือเกิดขึ้นโดยการ

ข่มขู่ บังคับหรือหลอกล่อ ชักชวนด้วยสิ่งตอบแทน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การใช้กิริยาวาจาแทะโลม มีเจตนาในทางชู้สาว การเกี้ยวพาราสี การใช้

สายตาโลมเลีย มีเจตนาไปในทางชู้สาว การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์โดยการข่มขู่ การแตะต้องสัมผัสเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้

กระทำาการทำาอนาจาร ข่มขืนกระทำาชำาเรา และการทำาร้ายทางเพศ การศึกษานี้สนใจประสบการณ์การถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศของเด็กและ

เยาวชนอายุระหว่าง 12 - 17 ปี โดยแบ่งการสำารวจเป็น 6 ส่วน3 ได้แก่

การกระทำาความรุนแรงทางเพศในกลุ่มที่	1

คือ อนาจาร ลวนลาม ลูบไล้ จับต้อง

ร่างกายในทางเพศแบบไม่เหมาะสม 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

การกระทำาความรุนแรงทางเพศในกลุ่มที่	2

คือ พยายามมีเพศสัมพันธ์กับคุณโดยใช้กำาลัง

บังคับหรือล่อลวงคุณ แต่ทำาไม่สำาเร็จ

การกระทำาความรุนแรงทางเพศในกลุ่มที่	3

คือ กดดัน ข่มขู่ คุกคาม 

หรือล่อลวงให้คุณต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย 

การกระทำาความรุนแรงทางเพศในกลุ่มที่	4

คือ ใช้กำาลังบังคับให้คุณ 

ต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วย

การติด้ต่อขอความช้่วยเหลือ 

จากเหตุที่เกิด้

การเป็นพยานหรือพบเห็นเหตุการณ์

และการเป็นผู้กระทำาความรุนแรง

3 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่มในภาคผนวก บทที� 4 หน้า 88
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การถูกกระทำาความรุนแรงในกลุ่ม น้ี

เป็นการถูกกระทำาอนาจาร ลวนลาม ลูบไล้

จับต้องร่างกายในทางเพศแบบไม่เหมาะสม

โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต แตไ่มถ่งึขัน้พยายามหรอื

บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งโดยรวมแล้วแม้เด็ก

และเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกกระทำาความ

รุนแรงทางเพศ แต่ในกรณีที่เคยประสบ พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างเคยถูกกระทำาความรุนแรงใน 

กลุม่ท่ี 1 น้ี มากท่ีสุด 151 คน คดิเป็นร้อยละ  

6.2 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด โดยเด็กและ

เยาวชนร้อยละ 39.7 เคยถูกกระทำา 1 ครั้ง 

ร้อยละ 29.1 ตอบว่าเคยโดนกระทำา 2 ครั้ง

ขึ้นไป และอกีร้อยละ 17.2 ทีถ่กูกระทำาหลาย

ครั้งจนจำาไม่ได้ 

ท้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์

ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศลักษณะน้ี มี

เพียง 42 คน เท่านั้นที่ตอบว่าจำาเหตุการณ์

ครัง้ลา่สดุได ้โดยม ี9 คน กลา่ววา่เหตกุารณ์

ครัง้ล่าสดุเพ่ิงเกดิขึน้ในช่วงหน่ึงเดอืนท่ีผ่านมา 

โดยช่วงอายุของการเกิดเหตุการณ์คือเกิดขึ้น

ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 16 ปี มากที่สุด 

12 คน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงอายุ 13 - 14 ปี  

11 คน ทั้งนี้ มี 5 คน ตอบว่าเกิดเหตุการณ์

ตั้งแต่มีอายุไม่ถึง 10 ปี ซึ่งเมื่อสอบถาม

ถึงจำานวนของผู้กระทำา พบว่า 23 คน  

ตอบว่ามีผู้กระทำาจำานวน 1 คน และมีถึง  

6 คน ท่ีตอบว่ามีผู้กระทำา 5 คนขึ้นไป  

โดยผู้กระทำาความรุนแรงนั้น ส่วนใหญ่มีอายุ

มากกว่าเด็กและเยาวชน 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเด็ก

และเยาวชน 13 คน ตอบว่าผู้กระทำาเป็น

เพ่ือน รองลงมาตอบวา่เปน็คนไมรู่จ้กั 12 คน 

ดา้นสถานท่ีเกดิเหตกุารณ ์ม ี14 คน เกดิเหต ุ

ขึ้นในท่ีพักอาศัย และ 13 คนตอบว่าเกิดท่ี

โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยมักเกิดขึ้นช่วง

บ่าย หรือกลางดึก ในสถานการณ์ท่ีอยู่โดย

ลำาพงักบัผู้กระทำา หรือโดนแกล้ง หยอกล้อกนั

ดา้นเหตกุารณค์รัง้แรก มเีด็กและเยาวชน

สว่นใหญเ่พยีง 46 คนท่ีจำาเหตกุารณ์ความรนุแรง 

ทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับตนเองครั้งแรก ซึ่งส่วน

ใหญ่กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้น

ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา โดยช่วงอายุของ 

การเกิดเหตุการณ์ครั้งแรก มีผู้ตอบว่าเกิดขึ้น

ตอนชว่งอายรุะหวา่ง 13 - 14 ป ี13 คน รอง

ลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 10 - 12 ปี 12 คน  

และมีถงึ 8 คน กล่าววา่เกิดขึน้ตัง้แต่ชว่งอายุ

ตำ่ากว่า 10 ปี ซึ่งผู้ที่เคยประสบเกือบทั้งหมด

กล่าวว่าในเหตุการณ์น้ันมีผู้กระทำา 1 คน  

โดย 13 คนให้รายละเอียดว่าผู้กระทำาเป็น

เพื่อน และอีก 12 คนตอบว่าเป็นคนไม่รู้จัก 

ซึง่กวา่ครึง่หน่ึงของผู้กระทำามีอายมุากกวา่เดก็

และเยาวชน 5 ปีขึ้นไป ด้านสถานที่เกิดเหตุ 

เด็กและเยาวชน 16 คน ตอบว่าเกิดขึ้นใน

ท่ีพักอาศัย ซึ่งมีจำานวนเท่ากันกับผู้ท่ีตอบว่า

โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยมักเกิดขึ้นตอน

ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็น ในสถานการณ์ที่อยู่โดย

ลำาพงักบัผู้กระทำา หรือโดนแกล้ง หยอกล้อกัน 
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สำาหรับการกระทำาความรุนแรงทางเพศ

กลุ่มท่ี 2 น้ี พบว่า เด็กและเยาวชนส่วน

ใหญ่ไม่เคยถูกกระทำา มีเพียง 45 คน หรือ

ร้อยละ 1.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่านั้น 

ที่เคยประสบ โดยมี 26 คน ที่เคยถูกใช้กำาลัง

บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ แต่ทำาไม่สำาเร็จ และมี 

29 คน ที่เคยถูกล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ แต่

ทำาไม่สำาเร็จ ซึ่ง 10 คนในจำานวนน้ีเคยถูก

กระทำาทั้ง 2 รูปแบบ โดยครึ่งหนึ่งของผู้ถูก

กระทำาทั้งหมดเคยถูกกระทำา 1 ครั้ง และอีก 

11 คน กล่าวว่าเกิดขึ้น 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งเมื่อ

สอบถามถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นครั้งล่าสุดน้ัน 

มเีพยีง 5 คน ท่ีจำาเหตกุารณไ์ด ้และม ี1 คน 

ท่ีเพ่ิงเกิดเหตุการณ์ในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่านมา 

โดยเกิดเหตุการณ์เมื่ออายุ 13 ปี 3 คน 

และ11 ปี 1 คน ผู้กระทำาคือ คนไม่รู้จัก  

คนรักหรืออดีตคู่รัก เพื่อน และญาติ ซึ่งทั้ง 

5 เหตุการณ์ไม่ได้มีการใช้อาวุธ เช่น มีด ปืน 

หรอืสิง่เทียมอาวธุในการบังคบัให้มเีพศสัมพันธ์ 

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นทาง Facebook 2 คน

เกิดขึ้นในที่พักอาศัย 2 คน และในโรงเรียน

หรือสถานศึกษา 1 คน ในช่วงบ่ายและช่วง

เยน็ ในสถานการณท่ี์อยู่โดยลำาพงักบัผู้กระทำา 

และขณะกำาลังเล่น Facebook

ทางด้านเหตุการณ์ครั้งแรก พบว่า เกือบ

ครึ่งหนึ่งของเด็กและเยาวชนจำาเหตุการณ์

ความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับตนเองครั้ง

แรกได้ โดยเหตุการณ์ท้ังหมดไม่ได้เกิดขึ้น

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมี 8 คน เกิด

เหตุการณ์ในช่วงอายุ 13 - 14 ปี 3 คน 

เกิดขึ้นช่วงอายุตำ่ากว่า 12 ปี และอีก 2 คน

เกิดขึ้นในช่วงอายุ 15 - 16 ปี โดยส่วนใหญ่ 

มีผู้กระทำาจำานวน 1 คน และอีก 2 คนกล่าว

ว่าผู้กระทำามีจำานวน 3 คน และ 5 คน ซึ่ง

เมื่อสอบถามถึงผู้กระทำา เด็กและเยาวชนครึ่ง

หน่ึงตอบว่าเป็นคนไกลตัวออกไปอย่างคน

คนไม่รู้จัก และคนในละแวกบ้านหรือชุมชน 

อีกครึ่งหน่ึงเป็นผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว

อย่างบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง พ่ีร่วมบิดา

หรือมารดา ญาติ เพ่ือน และคู่รัก โดยมี  

2 เหตุการณ์ท่ีมกีารใช้อาวุธ เชน่ มดี ปนื หรอื

สิง่เทยีมอาวธุในการบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธด์ว้ย  

ซึง่เหตุการณ์เกอืบท้ังหมดเกิดขึน้ในท่ีพักอาศัย 

โดยมักเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึง 

กลางดึก ในสถานการณ์ท่ีอยู่โดยลำาพังกับ 

ผู้กระทำา และถูกหลอกหรือชักชวนให้ไปด้วย
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ในการกระทำาความรุนแรงทางเพศกลุ่ม

ที่ 3 นี้ เด็กและเยาวชนเกือบทั้งหมดไม่เคย

ประสบกับเหตุการณ์ถูกกดดัน ข่มขู่ คุกคาม

หรือล่อลวงให้ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย  

มเีพียง 26 คน หรือคดิเปน็ร้อยละ 1.1 เท่าน้ัน

ท่ีเคยประสบเหตุการณด์งักลา่ว โดยม ี18 คน  

ท่ีเคยถูกกดดัน ข่มขู่ คุกคาม ให้ต้องยอม

มีเพศสัมพันธ์ด้วย และมี 14 คน ที่เคยถูก

ล่อลวง ให้ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งใน

จำานวนน้ีมี 6 คนท่ีเคยประสบเหตุการณ์ท้ัง 

2 รูปแบบ และส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าตนเอง

ถูกกระทำาบ่อยครั้งแค่ไหน มีเพียง 5 คน 

ท่ีสามารถจำาเหตุการณ์ครั้งล่าสุดได้ โดยมี  

2 เหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ในชว่ง 1 เดอืนท่ีผ่านมา  

ซึ่งเมื่อสอบถามถึงช่วงอายุพบว่า เด็กและ

เยาวชน 4 คน เกิดเหตุการณ์ในช่วงอายุ  

11 - 15 ป ีและม ี1 คน เกดิตอนอาย ุ17 ปี  

โดยทกุเหตกุารณ์มผู้ีกระทำา 1 คน โดยผู้กระทำา 

เปน็ญาต ิคูรั่กหรอือดตีคูร่กั คนในละแวกบา้น 

หรือคนในขุมชน และบิดาเลี้ยงของญาติ  

ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นในท่ีพักอาศัย โรงเรียน

หรือสถานศกึษา และท่ีทำางาน ในชว่งบา่ยและ

กลางดึกซึง่สถานการณ์ท่ีนำาไปสูก่ารถูกกระทำา 

ความรุนแรงน้ัน เน่ืองจากอยู่โดยลำาพัง

กับผู้กระทำา ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก 

และถูกผู้กระทำาหลอกชักชวนไปด้วย ท้ังน้ี  

จากเหตุการณดั์งกล่าว มรีายหน่ึงกลา่ววา่รูสึ้ก

ไม่ดีและเป็นเรื่องแย่ในชีวิต

ทางดา้นเหตุการณค์รัง้แรก มเีพยีง 4 คน 

ท่ี จำา ร ายละ เอี ยด เหตุ ก า ร ณ์ ได้  ซึ่ ง ท้ั ง  

4 เหตุการณ์ไมไ่ดเ้กดิขึน้ในชว่ง 1 เดือนท่ีผ่านมา  

โดยมี 2 คน เกิดขึ้นตอนอายุ 11 ปี และ 

1 คนเกิดขึ้นตอนอายุ 8 ปี เหตุการณ์

ท้ังหมดมีผู้กระทำา 1 คน โดยผู้กระทำาเป็น

ญาติ เพ่ือน คนในละแวกบ้านหรือคนใน

ชุมชน และบิดาเลี้ยงของญาติ ในที่พักอาศัย 

และโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตอนช่วงบ่าย

และกลางดึก ในสถานการณ์ท่ีเด็กและเยาวชน

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา ถูกผู้กระทำาหลอก

ชักชวนไปด้วย และมึนเมาจากแอลกอฮอล์

โดยมี 1 คนเล่าว่าเหตุการณ์น้ีส่งผลกระทบ

ต่อจิตใจต่อเนื่อง
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สำาหรับพฤติกรรมการใช้กำาลังบังคับ 

ใหต้อ้งมเีพศสมัพนัธด์ว้ยน้ัน มเีดก็และเยาวชน 

8 คนถูกกระทำาดังกล่าว โดยมีเพียงรายเดียว

ที่จำาเหตุการณ์ครั้งล่าสุดได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์

ท่ีถูกผู้กระทำา 2 คนใช้กำาลังบังคับในขณะ 

ท่ีเด็กมีอายุเพียง 11 ปี ผู้กระทำาเป็นญาติ  

และก่อเหตุในที่พักอาศัยในช่วงเย็น เนื่องจาก

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำาและถูกผู้กระทำาข่มขู่

หรือหลอก

ดา้นเหตกุารณค์รัง้แรก มเีด็กและเยาวชน 

3 คนจำาเหตุการณ์ครั้งแรกได้ โดย 2 คนเกิด

เหตุการณ์ขึ้นตอนอายุ 14 ปี และอีก 1 คน 

เกดิขึน้ตอนอายุ 11 ป ีผู้กระทำาเป็นบิดาเลีย้ง

หรือมารดาเลี้ยง ญาติ และคู่รักหรืออดีตคู่รัก 

โ ดย เ กิ ด เ หตุ ขึ้ นใ น ท่ี พั ก อ าศั ย ท้ั ง หมด  

ในชว่งบ่ายและชว่งเยน็ เน่ืองจากอยู่โดยลำาพัง

กับผู้กระทำา ถูกผู้กระทำาข่มขู่ หลอก หรือ

ชกัชวนไปดว้ย รวมท้ังอยู่ในอาการมนึเมาจาก

แอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยมีรายหน่ึง 

กล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้ ง น้ีทำาให้ตนรู้ สึก 

แย่มากๆ
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จากจำานวนผู้ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศท้ังหมด มีเด็กและเยาวชน 8 คน ท่ีตอบข้อคำาถามในส่วนน้ี โดย 4 คน รู้จักช่องทาง 

ขอความช่วยเหลือเม่ือถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศ เช่น โรงพยาบาลหรือคลินิก สถานีตำารวจ สายด่วนขอความช่วยเหลือ สวัสดิการสังคม

หรือสำานักงานกฎหมายท่ีให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น ในขณะท่ีอีก 4 คน ไม่ทราบถึงช่องทางการขอความช่วยเหลือน้ัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถูก

กระทำาท่ีรู้จักช่องทางช่วยเหลือท้ังหมดไม่ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากช่องทางดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่ากลัวจะเกิดปัญหา ไม่อยากให ้

ตัวเองและครอบครัวอับอาย คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ขอความช่วยเหลือ และมารดาไม่ให้บอก 

 นอกจากน้ี มีเด็กและเยาวชนเพียง 5 คนเท่าน้ันท่ีได้เล่าให้ผู้อ่ืนฟังถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเล่าให้คนในครอบครัวอย่างบิดา มารดา 

พ่ีสาวหรือน้องสาว พ่ีชายหรือน้องชาย และญาติ รวมถึงยังเล่าให้เพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ อย่างรุ่นพ่ีและเพ่ือนของบิดาฟังด้วย ในขณะท่ีอีก 

3 คนท่ีไม่ได้เล่าให้ผู้อ่ืนฟังให้เหตุผลว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหา และคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เล่าให้ผู้อ่ืนฟัง 

การติิด็ติ�อขอควัามช�วัยื่เหล่อจากเหตุิที�เกิด็
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การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์  
และการเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรง

การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์

ด้านการพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ เด็กและเยาวชน

เกือบท้ังหมดไม่เคยพบเห็นหรือรับรู้การกระทำาความรุนแรงทางเพศ 

ต่อผู้อื่น โดยมีผู้ตอบว่าเคยพบเห็นหรือรับรู้เพียง 37 คนเท่านั้น ซึ่งมี 

21 คนเคยพบเห็นมากกว่า 1 ครั้ง และมี 19 คนที่พบเห็นด้วยตัวเอง

โดยคนในครอบครัว ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ด้วยเป็น 

ผู้กระทำา และ 9 คนท่ีเคยพบเห็นด้วยตัวเองโดยเพ่ือนเป็นผู้กระทำา  

ท่ีเหลือเป็นการพบเห็นด้วยตัวเองโดยบุคคลอ่ืนเป็นผู้กระทำา (7 คน) 

และพบเห็นจากการดูโทรทัศน์ วิดีโอ หรืออินเทอร์เน็ต (2 คน)

การเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรงทางเพศ

เมื่อสอบถามถึงการเป็นผู้กระทำาความรุนแรงทางเพศต่อผู้อ่ืน  

พบว่า มีเด็กและเยาวชน 2 คน เคยใช้กำาลังบังคับผู้อื่น หรือกดดัน

โดยการข่มขู่ คุกคาม หรือล่อลวงผู้อ่ืนให้มีเพศสัมพันธ์กับตน โดยท่ี

บุคคลน้ันไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลหรือแรงจูงใจว่ากระทำาไปเพ่ือช่วย

เหลือเพื่อน และกระทำาไปเนื่องจากตนเองต้องการกระทำาเช่นนั้นเอง
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บทที่ 5 
การกระท�าความิรุนแรงทางอารมิณ์



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   33

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์เป็นการกระทำา หรือละเว้นการกระทำาใดๆ ที่มีผลทำาให้ผู้ถูกกระทำา หรือผู้รับผลเสียใจ ปวดร้าว กระทบ

กระเทอืนจติใจ หวาดกลวั หวาดระแวง กงัวล ไมส่บายใจ ขาดความเชือ่มัน่และนบัถอืตนเอง และเสยีสทิธแิละเสรภีาพ สว่นใหญจ่ะเปน็การกระทำา

โดยการใช้คำาพูดที่รุนแรงพูดโดยใช้อารมณ์ ตะคอก ด่าทอ เหยียดหยาม พูดจาหยาบคาย ใช้ถ้อยคำาทำาร้ายจิตใจ เหยียดหยาม ข่มขู่ ทำาให้กลัว

หรืออับอาย การมึนตึงไม่พูดจาด้วยการปล่อยปละละเลย รวมไปถึงการตอกยำ้าว่าเด็กไม่มีคุณค่า ไม่มีคนรัก ไม่เหมาะสมหรือมีคุณค่าพอจะเป็น

ที่ต้องการของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สุขภาพกาย จิตใจ และศีลธรรม ไปจนถึงการเข้าสังคม รวมถึงขาดความเชื่อมั่น

ในตัวเอง การศึกษานี้สนใจประสบการณ์การถูกกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 17 ปี โดยแบ่งการสำารวจ

เป็น 6 ส่วน4 ได้แก่

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มที่	1  

คือ ไม่พูดไม่คุยด้วย พูดขู่ว่าจะทำาโทษให้หนัก

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง พูดว่าไม่สนใจหรือรัก

คนอื่นมากกว่า

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มที่	2  

คอื ตวาด ตะคอก ดา่วา่ด้วยคำาหยาบคาย คำา

ลามกหรือสัปดน พูดดูถูก เหยียดหยาม เยาะ

เย้ย ทับถม พูดพาดพิงถึงภูมิหลังหรือล้อเลียน 

พูดว่ารักคนอื่นมากกว่า ไม่มีใครรัก ไม่ได้เป็น

ท่ีรัก หรือไม่ควรได้รับความรัก เรียกชื่อหรือ

สรรพนามด้วยคำาหยาบคายหรือสร้างปมด้อย

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มที่	3  

คือ ประจานหรือประณาม พูดเปรียบเทียบกับ

คนอื่นๆ พูดสะกิดปมด้อย พูดประชดประชัน

พูดสบประมาท สาปแช่ง หรือไล่ให้ไปตาย 

พูดดูถูกเหยียดหยามหรือล้อเลียนบุคคลท่ีท่าน

รัก พูดว่าคุณไม่น่าเกิดมาเลย พูดว่าโง่ หรือ

ไร้ค่า ใส่ร้าย กล่าวหา จ้องจบัผดิ ปล่อยข่าวลือ 

ให้เสยีหาย หรอืโยนความผดิ รวมถงึแสดงอาการ 

รงัเกยีจ กดีกนั แบ่งแยก ลำาเอยีงเลอืกปฏิบัติ

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มที่	4 

คอื พดูวา่อยากใหต้าย ขม่ขูเ่อาเงนิหรอืสิง่ของขู่

บงัคับใหท้ำาสิง่ผิดกฎระเบยีบ ขูบั่งคับใหช้กตอ่ย

กับผู้อื่น ข่มขู่ บังคับ ให้ยอมรับผิดแทนผู้อื่น  

ขู่ว่าจะทำาร้ายด้วยอาวุธหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ 

หรือขู่ว่าจะฆี่่า

การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มที่	5

คือ ถูกขโมยสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ หรือมี

คนจงใจทำาลายทรัพย์สินของคุณ เช่น เสื้อผ้า 

รองเท้า หนังสือโทรศัพท์มือถือ จักรยาน หรือ

ของที่รัก เป็นต้น

การเป็นพยานหรือพบเห็นเหตุการณ์

และการเป็นผู้กระทำาความรุนแรง

4 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่มในภาคผนวก บทที� 5 หน้า 106
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การกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ด้วย

การไม่พูดไม่คุยด้วย พูดขู่ว่าจะทำาโทษให้

หนักถ้าไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง และพูดว่าไม่

สนใจหรือรักคนอ่ืนมากกว่า ถือเป็นกลุ่ม 

ท่ี มีพฤติกรรมรุนแรงน้ อย เมื่ อ เ ทียบกับ 

ความรุนแรงทางอารมณ์ลักษณะอ่ืน โดยมีเดก็

และเยาวชนจำานวน 963 คน ทีเ่คยถกูกระทำา 

ในกลุม่น้ี ซึง่เกอืบครึง่หน่ึงไม่แนใ่จจำานวนครัง้

ที่เคยถูกกระทำา แต่มี 168 คนที่สามารถจำา

เหตุการณค์รัง้ลา่สดุได ้ซึง่รอ้ยละ 33.3 ระบวุา่

เหตกุารณ์ครัง้ลา่สดุเกดิขึน้ในชว่งเวลา 1 เดอืน 

ที่ผ่านมา โดยเกิดขึ้นในช่วงอายุ 13 - 14 ปี  

มากที่สุด ร้อยละ 43.7 รองลงมาคือช่วงอายุ  

10 - 12 ป ีรอ้ยละ 25.1 เมือ่สอบถามถึงผู้กระทำา 

พบวา่ผู้กระทำาคอืเพ่ือนมากท่ีสดุ รอ้ยละ 51.4 

รองลงมาคือบิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด ร้อย

ละ 24.4 และญาติร้อยละ 8.6 ตามลำาดับ 

โดยร้อยละ 66.1 ผู้กระทำาไม่ได้อาศัยอยู่ 

ท่ีเดียวกัน สอดคล้องกับข้อมูลเรื่องสถานท่ี

ท่ีกลุ่มตัวอย่างบอกว่ามักเกิดเหตุท่ีโรงเรียน

หรือสถานศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 55.4  

และท่ีพักอาศัย รอ้ยละ 41 ซึง่เหตุการณ์ดังกลา่ว 

ทำาให้เด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 67.9 รู้สึก

เศร้า เสียใจ กังวล โดยมีเด็กและเยาวชน 

12 คน เปิดเผยว่าเคยพยายามทำาร้ายตัวเอง 

และมีถึง 4 คน เคยพยายามฆี่่าตัวตายจาก

เหตุการณ์นี้

ทางด้านเหตุการณ์ครั้งแรก มีเด็กและ

เยาวชน 100 คนท่ีจำาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

ซึ่ง 8 คนเพิ่งพบเจอเหตุการณ์ครั้งแรกในช่วง 

1 เดือนที่ผ่าน เมื่อสอบถามถึงช่วงอายุ เด็ก

และเยาวชนจำานวน 28 คนกล่าวว่าเกิดขึ้น

ตอนอายุ 10 - 12 ปี 26 คนกล่าวว่าเกิดขึ้น

ตอนอายุ 13 - 14 ปี และ 12 คนกล่าวว่า 

เกดิเหตุขึน้ต้ังแตย่งัอายุไมถ่งึ 10 ป ีซึง่ผู้กระทำา 

ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน โดย 57 คน 

ถูกกระทำาโดยเพ่ือน และเกือบ 40 คน 

ถูกกระทำาจากคนในครอบครัว โดยเกิด

เหตุการณ์ขึ้นท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือท่ีพักอาศัย ซึ่งทำาให ้

กลุ่มตัวอย่าง 64 คนรู้สึกเศร้า เสียใจ กังวล 

โดยมีถึง 12 คนที่เคยพยายามทำาร้ายตัวเอง  

และ 3 คนท่ีเคยพยายามฆ่ี่าตัวตายจาก 

สิ่งที่เกิดขึ้น
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สำา ห รั บ ก า ร ก ร ะ ทำา ค ว า ม รุ น แ ร ง 

ทางอารมณ์ในกลุ่มท่ี 2 น้ี พบว่าเด็กและ

เยาวชนถึง 1,739 คน หรือร้อยละ 71.2 ของ

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเคยถูกกระทำาพฤติกรรม

ความรุนแรงเหล่าน้ี โดยร้อยละ 44.2 ของ

ผู้ท่ีเคยประสบไม่แน่ใจจำานวนครั้งท่ีเคยโดน

กระทำา และอีกร้อยละ 36.2 กล่าวว่าเคยถูก

กระทำาหลายครัง้จนจำาไม่ได้ ซ่ึงเม่ือสอบถาม

ถึงเหตุการณ์ครั้งล่าสุด มีเด็กและเยาวชนท่ี

จำาได้ 300 คน และกว่าครึ่งเพิง่เกิดขึ้นในช่วง 

1 เดือนท่ีผ่านมา โดยเกิดขึ้นตอนช่วงอายุ 

13 - 14 ปีมากที่สุด ร้อยละ 49.6 รองลง

มาคือช่วงอายุ 15 – 16 ปี ร้อยละ 25.4 

สำาหรับผู้กระทำา ร้อยละ 59.3 ของผู้ท่ีเคย

ประสบให้รายละเอียดว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในท่ี

เดียวกัน โดยมีเพ่ือนเป็นผู้กระทำามากท่ีสุด 

ถงึรอ้ยละ 50.3 รองลงมาคือบิดาหรือมารดาผู้

ใหก้ำาเนดิ รอ้ยละ 27.4 และญาต ิรอ้ยละ 9.4 

ตามลำาดับ และมักเกิดเหตุขึ้นท่ีโรงเรียนหรือ

สถานศึกษามากทีสุ่ด ร้อยละ 50.7 รองลงมา

คือที่พักอาศัย ร้อยละ 45.4 ส่งผลให้เด็กและ

เยาวชนถึงร้อยละ 58.3 รู้สึกหงุดหงิด โกรธ 

โมโห ไม่ชอบ และกระสับกระส่าย และทำาให้

เด็กและเยาวชน 15 คนเคยพยายามทำาร้าย

ตัวเอง และ 6 คน เคยพยายามฆี่่าตัวตาย

ทางด้านเหตุการณ์ครั้ งแรก มี เ ด็ก

และเยาวชนเพียง 74 คนท่ีสามารถจำาได้  

โดย 15 คนเพ่ิงเกดิเหตกุารณค์รัง้แรกขึน้ในชว่ง 

1 เดอืนท่ีผา่นมา โดยเหตกุารณค์รัง้แรกน้ีเกดิ

ขึน้ตอนช่วงอายตุำ่ากวา่ 10 ป ีจำานวน 12 คน 

อายุ 10 - 12 ปี จำานวน 19 คน อาย ุ

13 - 14 ปี จำานวน 15 คน และอายุ  

15 - 16 ปี จำานวน 6 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งถูก

กระทำาโดยเพ่ือน รองลงมาคือบดิาหรอืมารดา

ผู้ใหก้ำาเนดิ และญาต ิตามลำาดับ ดา้นสถานท่ี 

เกิดเหตุ พบว่าเกิดขึ้นในท่ีพักอาศัยและ

โรงเรียนหรือสถานศึกษาในจำานวนท่ีใกล้เคียง

กันอย่างละครึ่ง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทำาให้เดก็และเยาวชนรูส้กึหงดุหงดิ โกรธ โมโห 

และรู้สึกเศร้า เสียใจ กังวล และมี 4 คน 

ที่เคยพยายามทำาร้ายตัวเอง
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ในกลุ่มพฤติกรรมลักษณะน้ี จากกลุ่ม

ตวัอยา่งท้ังหมด มเีดก็และเยาวชนถงึ 1,487 คน  

หรอืรอ้ยละ 60.9 ท่ีเคยถกูกระทำา โดยรอ้ยละ  

30.1 ของจำานวนนี้เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลาย

ครั้งจนจำาไม่ได้ ซึ่งเมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์

ท่ีเกิดขึ้นล่าสุด มีกลุ่มตัวอย่าง 151 คนท่ี

สามารถจำาได้ โดย 71 คนระบุว่าเหตุการณ์

ดังกล่าวเพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา  

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 13 - 14 ปี  

ร้ อ ยละ 51 . 6 รองลงมาคื อช่ ว งอายุ 

15 - 16 ปี ร้อยละ 21.9 และช่วงอายุ 

10 - 12 ปี ร้อยละ 19.5 ตามลำาดับ ซึ่ง 

ผู้กระทำาส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.6 ไม่ได้อาศัย

อยู่ในท่ีเดยีวกนักบัเดก็และเยาวชน โดยพบวา่ 

ผู้กระทำาเป็นเพ่ือนมากท่ีสุด ร้อยละ 58.6  

รองลงมาคือคนในครอบครัวอย่างบิดาหรือ

มารดาผู้ให้กำาเนดิ รอ้ยละ 24.3 และญาต ิรอ้ยละ 

10.3 สอดคล้องกับสถานท่ีเกิดเหตุท่ีเกิดขึ้น 

ท่ีโรงเรยีนหรอืสถานศึกษามากท่ีสดุ รอ้ยละ 57  

และในที่พักอาศัย ร้อยละ 40.2 ซึ่งเหตุการณ์

เหล่าน้ีทำาให้เด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 65.6 

รู้สึกหงุดหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ กระสับ

กระสา่ย และอกีรอ้ยละ 51.7 รูสึ้กเศรา้เสยีใจ 

กงัวล อกีท้ังยงัส่งผลให้เดก็และเยาวชน 8 คน 

เคยพยายามทำาร้ายตัวเอง และ 3 คน เคย

พยายามฆี่่าตัวตาย

สำาหรับเหตุการณ์ครั้งแรก มีเด็กและ

เยาวชน 60 คนท่ีจำาเหตกุารณไ์ด้ ซึง่ม ี7 คน 

เพ่ิงเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ 1 เดือนท่ีผ่านมา 

เมื่อสอบถามถึงอายุที่เกิดเหตุการณ์ มีจำานวน 

18 คนกล่าวว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ

ช่วงอายุ 13 - 14 ปี ใกล้เคียงกันกับช่วงอายุ  

10 -12 ป ีจำานวน 17 คน ตามมาด้วยอายุตำ่ากวา่  

10 ปี จำานวน 8 คน และอีก 5 คนเกิดตอน

ชว่งอาย ุ15 -16 ป ีซึง่ผู้กระทำาสว่นใหญไ่มไ่ด ้

อาศัยอยู่ท่ีเดียวกัน โดยครึ่งหน่ึงตอบว่าผู้

กระทำาเป็นเพ่ือน รองลงมาคือคนในครอบครวั

อย่างบิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด ญาติ บิดา

หรอืมารดาเลีย้ง ตามลำาดบัซึง่สถานท่ีเกิดเหต ุ

พบว่ากว่าครึ่ งห น่ึง เกิดขึ้นโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือที่พักอาศัย

ในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยเด็กและเยาวชน

มากกวา่ 30 คนระบวุา่เหตกุารณน้ั์นทำาใหรู้ส้กึ

หงุดหงิด โกรธ โมโห และรู้สึกเศร้า เสียใจ 

กังวล และยังมี 2 คนที่ระบุว่าเหตุการณ์นั้น

ทำาให้เคยพยายามทำาร้ายตัวเองอีกด้วย
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ทา งด้ า นก า รก ร ะทำา ค ว าม รุ น แ ร ง 

ทางอารมณ์ในลักษณะน้ี ถือเป็นลักษณะท่ีมี

ความรุนแรงค่อนข้างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยพบว่ามีเด็กและ

เยาวชนเคยประสบเหตกุารณด์งักลา่ว 557 คน  

หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8 ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด ซึง่มีจำานวนนอ้ยท่ีสดุเมือ่เปรียบเทยีบ

กบัการถกูกระทำาความรนุแรงทางอารมณก์ลุม่

อ่ืนๆ เมื่อสอบถามถึงความถ่ีท่ีเคยถูกกระทำา

เกือบครึ่งหน่ึงกล่าวว่าไม่แน่ใจจำานวนครั้งท่ี

เคยประสบ โดยมีเพียง 68 คน ที่สามารถจำา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดได้ และ 15 คน 

เพิ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  

โดยครึ่งหน่ึงของเด็กและเยาวชนท่ีเคยถูก

กระทำากล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนขณะ

มีอายุ 13 -14 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 

15 - 16 ปี ซึ่งผู้กระทำาเกือบทุกเหตุการณ์

ไม่ได้อาศัยอยู่ที่เดียวกัน โดยเด็กและเยาวชน 

50 คนระบวุ่าผูก้ระทำาเปน็เพือ่น รองลงมาคือ

คนรู้จักอย่างรุ่นพี่ และคู่อริ ซึ่งส่วนใหญ่เกิด

ท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา มีเพียงส่วนน้อย 

ท่ีเกิดขึ้นในท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีสาธารณะ 

โดยเด็กและเยาวชนเกือบ 50 คนระบุว่ารู้สึก 

หงดุหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ กระสับกระสา่ย 

จากเหตุการณ์เหล่าน้ี และมี 2 คนท่ีเคย

พยายามทำาร้ายตัวเอง

สำาหรับเหตุการณ์ครั้งแรก มีเด็กและ

เยาวชน 42 คนท่ีพอจำาเหตกุารณ์ครัง้แรกน้ีได้ 

โดย 5 คนเพิ่งเกิดเหตุการณ์ในช่วง 1 เดือน

ท่ีผ่านมา ซึง่เหตุการณ์ครัง้แรกนีเ้กือบครึง่หนึง่ 

เกิดเหตุการณ์ตอนช่วงอายุ 13 - 14 ปี  

รองลงมาคือ 10 - 12 ปี และมี 6 คน 

ท่ีกล่าวว่าเกิดขึ้นต้ังแต่ตอนอายุไม่ถึง 10 ปี

โดยผู้กระทำาเกือบท้ังหมดไม่ได้อาศัยอยู่ในท่ี

เดียวกัน ครึ่งหน่ึงระบุว่าถูกกระทำาโดยเพ่ือน 

รองลงมาคือญาติ และคนรู้จักอย่างรุ่นพ่ีและ

คู่อริ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้เด็กและ

เยาวชนมากกว่าครึ่งหน่ึงรู้สึกหงุดหงิด โกรธ 

โมโห ไม่ชอบ กระสับกระส่าย และมี 1 คน

ที่เคยพยายามทำาร้ายตัวเอง
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ในกลุ่มพฤติกรรมลักษณะน้ี ถือเป็น

พฤติกรรมการกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์

ที่รุนแรงที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า

มีเด็กและเยาวชน 732 คน ที่รายงานว่าเคย

ถกูกระทำาลกัษณะนี ้คดิเปน็รอ้ยละ 30.0 ของ

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยร้อยละ 34.0 ของ

ผู้ท่ีเคยถูกกระทำากล่าวว่าเคยเกิดเหตุการณ์ 

2 ครั้งขึ้นไป และร้อยละ 27.7 กล่าวว่าเคย

เกิดเหตุการณ์เพียง 1 ครั้ง และในเหตุการณ์

ครั้งล่าสุด มีเด็กและเยาวชน 102 คน ที่จำา

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นครั้งล่าสุดได้ ซึ่งร้อยละ 

33.3 เพ่ิงเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วง 1 เดือน 

ที่ผ่านมา  โดยเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดขึ้นใน

ช่วงอายุ 13 - 14 ปี มากที่สุด ร้อยละ 48.8 

รองลงมาคือ 10 -12 ปี ร้อยละ 22.7 และ 

15 - 16 ปี ร้อยละ 19.3 ตามลำาดับ เมื่อ

สอบถามถึงผู้กระทำา เด็กและเยาวชนเกือบ

ท้ังหมดระบุว่าผู้กระทำาไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย

กันกับตน โดยผู้กระทำาเป็นเพ่ือนมากท่ีสุด  

ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือคนไม่รู้จัก ร้อยละ  

27.8 ซึ่งเหตุการณ์กว่าครึ่งหน่ึงเกิดขึ้นท่ี

โรงเรยีนหรือสถานศึกษา รอ้ยละ 67.6  รองลงมา 

คอืท่ีพักอาศยั รอ้ยละ 27.5 และจากเหตกุารณ์ 

น้ีเองทำาให้เด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 78.4 

รู้สึกหงุดหงิด โกรธ โมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ครั้งแรก มีเด็ก

และเยาวชนจำานวน 88 คน ท่ีสามารถจำา

เหตุการณ์นั้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดในช่วง 

1 เดือนท่ีผ่านมา โดยเด็กและเยาวชน 26 คน

ระบุว่าเกิดเหตุตอนอายุ 13 - 14 ปี 25 คน 

ระบุว่าเกิดตอน 10 - 12 ปี ที่น่าตกใจคือมี

จำานวน 16 คนท่ีระบวุา่เกดิเหตกุารณค์รัง้แรก

ตัง้แตอ่ายุยงัไม่ถงึ 10 ป ีซึง่ผู้กระทำาสว่นใหญ่

ไม่ได้อาศัยอยู่ในท่ีเดียวกัน ครึ่งหน่ึงกล่าวว่า

ผู้กระทำาเป็นเพ่ือน และอีก 22 คนกล่าวว่า

ผู้กระทำาเป็นคนไม่รู้จัก ซึ่งเหตุการณ์กว่าครึ่ง

เกิดขึ้นท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามด้วย

ที่พักอาศัย โดยเหตุการณ์ครั้งแรกนี้ทำาให้เด็ก

และเยาวชนกว่า 60 คน รู้สึกหงุดหงิด โกรธ

โมโห และกว่าครึ่งรู้สึก เศร้า เสียใจแต่ไม่มี

ใครเคยพยายามทำารา้ยตวัเองหรอืพยายามฆี่า่

ตัวตายจาเหตุการณ์นั้น
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การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์

สำาหรับการพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางอารมณ์ เด็ก

และเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.8 ไม่เคยพบเห็นหรือรับรู้ว่าคน 

ในครอบครัว ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ท่ีตนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคล

อ่ืนกระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ต่อผู้อ่ืน มีเพียง 273 คน หรือ 

รอ้ยละ 11.2 เทา่นัน้ท่ีเคยพบเห็นหรือรับรู ้โดยรอ้ยละ 64.6 เคยพบเห็น

มากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่บ่อย ซึ่งพบเห็นด้วยตัวเองโดยคนในครอบครัว

ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้กระทำาถึงร้อยละ 

75.1 และพบเห็นด้วยตัวเองโดยเพ่ือนเป็นผู้กระทำา ร้อยละ 13.5 

การเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์

เมื่อสอบถามถึงการเป็นผู้กระทำาความรุนแรงทางอารมณ์ต่อผู้อ่ืน 

พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.1 ไม่เคยเป็นผู้กระทำาพฤติกรรมรุนแรง

เหล่านั้นกับผู้อ่ืน มีเพียง 194 คน เท่านั้นท่ีระบุว่าเคย โดยเด็กและ

เยาวชนท่ีเคยกระทำาร้อยละ 43.3 ให้เหตุผลหรือแรงจูงใจว่าเป็นเพราะ

ใช้หรือติดสารเสพติด ร้อยละ 29 ต้องการกระทำาเช่นน้ัน และร้อย

ละ 20.5 ระบุว่าต้องการระบายอารมณ์

การเป็นพยื่านหร่อพบเห็นเหตุิการณ์์ 
และการเป็นผู้กระทำาควัามรุนแรง



40   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

บทที่ 6 
การลัะเลัยุต�อเด็็กแลัะเยุาวชน

การละเลย คอื การท่ีบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้มหีน้าท่ีดแูลเดก็ ละเลย ไม่เอาใจใส่ในการเล้ียงดู ไม่ให้

ท่ีอยู่อาศยัหรอืเครือ่งนุ่งห่มท่ีเพยีงพอ ไม่สนใจในการดแูลสุขภาพอนามัยของเด็ก รวมท้ังการปล่อยละเลยเดก็ให้

อยู่ลำาพงัหรอือยู่ในสถานท่ีไม่ปลอดภัย เช่น บริเวณก่อสร้าง หรอืขงัเด็กให้อยู่ในบ้านตามลำาพงั ซึง่น่าเป็นห่วงไม่

น้อยไปกว่าการกระทำาความรนุแรงด้านอ่ืน เพราะการละเลยเปรยีบเสมอืนความบกพร่องในการเลีย้งด ูทำาให้เกดิผล 

กระทบต่อเดก็และเยาวชนท้ังทางร่างกายและจติใจไม่ต่างกนั เช่น การขาดสารอาหารหรอืมภีาวะทพุโภชนาการ 

ความหวาดระแวงจากการถกูทอดท้ิง ภยัอนัตรายรปูแบบต่างๆ หรอืความไม่มัน่คงทางอารมณ์ 

การศึกษานีส้นใจประสบการณ์การถกูละเลยของเดก็และเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 17 ปี โดยแบ่งการสำารวจ

เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การละเลยต่อเดก็และเยาวชนทางกายภาพและสุขภาพ

2. การละเลยต่อเดก็และเยาวชนด้านการศกึษา 

3. การละเลยต่อเด็กและเยาวชนทางอารมณ์ (จิตใจ)5

5 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่มในภาคผนวก บทที� 6 หน้า 132
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การละเลยื่ทางกายื่ภาพและสุขภาพ 
(PHYSICAL AND MEDICAL NEGLECT) 

การละเลยทางกายภาพและสุขภาพ (Physical and Medical Neglect) หมายถึง การท่ีบิดามารดาหรือ 

ผู้ให้การเลี้ยงดูเด็กปล่อยปละละเลยเด็ก หรือทอดทิ้งเด็กในขณะที่เด็กยังช่วยตนเองไม่ได้  การเลี้ยงดูขาดตกบกพร่อง

โดยไม่เอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของเด็กจนอาจเป็นอันตราย รวมถึงการท่ีผู้ปกครองไม่สนใจและใส่ใจในสุขภาพของเด็ก 

ไม่ให้การป้องกันโรค ไม่พาเด็กไปรับภูมิคุ้มกันโรค ไม่ให้การรักษาพยาบาลเด็กเมื่อเจ็บป่วย รวมไปถึงความบกพร่อง

ในการดูแลสุขภาพร่างกาย

จากการสำารวจการละเลยต่อเด็กและเยาวชนทางกายภาพและสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กและเยาวชนได้รับ 

การเอาใจใส่ดแูลจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยด้านท่ีเด็กและเยาวชนจะได้รบัการเอาใจใส่มากท่ีสุดคอืการเอาใจใส่

เรื่องอาหารการกินและของใช้ที่จำาเป็น มีเพียงส่วนน้อยที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองละเลยไป เช่น การพาเด็กไปตรวจ

สุขภาพ และการพาไปตรวจฟัน ซึ่งเป็นด้านที่เด็กและเยาวชนได้รับการละเลยมากเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ 

อยา่งไรกต็าม มเีดก็และเยาวชนรอ้ยละ 12.3 ระบวุา่บดิามารดาหรอืผู้ปกครองเคยท้ิงตนไวใ้นบรเิวณท่ีไมป่ลอดภยั 

รอ้ยละ 11.2 ระบุวา่บดิามารดาหรอืผู้ปกครองเคยดืม่เหลา้จนไมส่ามารถดแูลตนได ้และรอ้ยละ 3.8 ระบุวา่บดิามารดา

หรือผู้ปกครองเคยเสพยาจนไม่สามารถดูแลตนได้
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การละเลยด้านการศึกษา (Educational Neglect) เป็นประเด็นท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงท่ีเด็กและเยาวชน 

ควรได้การศึกษาในวัยเด็ก การท่ีผู้ปกครองละเลยด้านการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นท่ีผู้ปกครองไม่ได้ส่งเสริมให้เด็ก

ได้รับการศึกษาตามวัยเมื่อถึงวัยท่ีต้องศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการท่ีผู้ปกครองไม่ใส่ใจในกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก

ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เช่น การสอนการบ้าน การจัดหาอุปกรณ์การเรียน และการติดตามผลการเรียน เป็นต้น 

ผลการสำารวจพบว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เอาใจใส่ดูแลในด้านการศึกษา 

เปน็อย่างด ีโดยเฉพาะด้านการจดัหาแบบเรยีน อปุกรณก์ารเรยีน และของใชท่ี้เกีย่วขอ้งกบัการเรยีน และด้านการสนใจ

พดูคุยตดิตามเรือ่งการเรียน แต่ยังมีบางประเด็นท่ีเด็กและเยาวชนได้รบัการดูแลน้อยหรอืละเลยดา้นการศึกษาเมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัประเดน็อ่ืนๆ เชน่ การพดูคุยกบัครท่ีูโรงเรยีนเรือ่งการศกึษาตอ่ การไดร้บัการสอนการบา้นจากบดิามารดาหรอื

ผู้ปกครอง และการสนับสนุนเรื่องการเรียนเสริมหรือการเรียนเสริมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การละเลยื่ด็้านการศึกษา 
(EDUCATIONAL NEGLECT)
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การละเลยทางอารมณ์ (Emotional Neglect) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ให ้

ความใส่ใจในความรู้สึกของบุตร หรือปฏิบัติต่อบุตรในลักษณะห่างเหิน ไม่ให้ความรัก ความอบอุ่น  ไม่สนองตอบต่อ 

ความตอ้งการทางอารมณ์ของเดก็ และเรียกร้องบางสิง่เกินกวา่ท่ีเด็กจะสามารถทำาได้ ตอ้งการให้เดก็เปน็อย่างท่ีตนคาดหวัง  

เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ รวมถึงการกระทำาทุกรูปแบบที่ไม่แม้แต่จะสนองตอบต่อความต้องการของเด็กและเยาวชน

ท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ รวมท้ังการท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สนองตอบต่อสิง่ใดอันสมัพันธ์ตอ่การเจริญเติบโตและ

การมีพัฒนาการท่ีดีทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการพัฒนา

ด้านจิตใจของเด็กและเยาวชนในระยะยาว

ผลการสำารวจโดยรวมพบว่า ผู้ปกครองกว่ารอ้ยละ 70 ให้ความดแูลใสใ่จบุตรทางอารมณ์ในชว่งวยัเด็กและเยาวชน

ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความใส่ใจและไม่ละเลยบุตรทางอารมณ์นั้น ส่วนใหญ่บิดามารดาหรือผู้ปกครองแสดงออก

ตลอดเวลาและบ่อยครั้ง มีเพียงส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีกลุ่มตัวอย่างถูกละเลยทางอารมณ์จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองไป

โดยประเด็นท่ีเด็กและเยาวชนตอบว่าไม่เคยมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ เช่นประเด็น “บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซัก

ถามว่าคุณใช้เวลาว่างทำาอะไร” “บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณไปท่ีไหนหลังเลิกเรียน” “บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณไปท่ีไหนเวลากลางคืน” และ “บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณใชเ้งนิอย่างไร”  

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการละเลยทางอารมณ์ที่มีมากกว่าพฤติกรรมด้านอื่นๆ

การละเลยื่ทางอารมณ์์ 
(EMOTIONAL NEGLECT)
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การลัะเลัยุ
ทางกายื่ภาพและสุขภาพ

1  บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง 
ดูแลคุณ (เช่น เช็ดตัว หายา 

ให้ทาน พาไปหาหมอ) ใน

เวลาที่คุณป่วย (2,251	คน)

2  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคย
พาคณุไปตรวจฟัน (1,740	คน)

3  บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง
จัดหาอาหารให้คุณอย่างเพียง

พอ (2,280	คน)

4  บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง
เอาใจใส่ ซื้อของใช้ของกินให้

คุณ (2,326	คน)

5  บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง

เคยพาคุณไปตรวจสุขภาพ  
(1,663	คน)

6  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคย
ดืม่เหลา้จนไมส่ามารถดแูลคณุ

ได ้(272	คน)

7  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคย
เสพยาจนไม่สามารถดูแลคุณ

ได ้ (92	คน)

8  บิดามารดาหรือ ผู้ปกครอง
เคยท้ิงคุณไว้ในบริเวณท่ีไม่

ปลอดภัย (300	คน)6

■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา
■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา

6 คำาถามข้อีที� 6, 7 และ 8 เป็นข้อีคำาถามเช่งลบ
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การลัะเลัยุ
ด็้านการศึกษา

1  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยสอนการบ้านคุณ (1,807	คน)

2  บิดามารดาหรื อ ผู้ปกครอง เคย เข้ า ร่ วมกิ จกรรม ท่ี จัดขึ้ น 
ที่โรงเรียน (2,086	คน)

3  บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ปกครอง เคย จัดหาห นั งสื อ เ รี ยนหรื อ 
แบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ของใช้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการเรียน  

(เช่น ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน) ให้คุณ (2,335	คน)

4  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยสนับสนุนเรื่องการเรียนเสริม  
หรือการเรียนเสริมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน (1,919	คน)

5  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจ พูดคุย ติดตามเรื่องการเรียน 
ของคุณ (2,251	คน)

6  บิ ด ามา รดาหรื อ ผู้ ปกครอ ง เคย พูดคุ ยกั บค รู ท่ี โ ร ง เ รี ยน 
เรื่องการศึกษาต่อของคุณ (1,721	คน)

7  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเรียน 
การศึกษาต่อ (2,070	คน)

■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา
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การถูกลัะเลัยุทางอารมิณ์
ด็้านควัามรักและการเอาใจใส�
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1  บิดามารดาหรือผู้ปกครองพูดคุยกับคุณอย่างเปิดเผย (2,036	คน)

2  บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เวลากับคุณ (2,279	คน)

3  บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้คำาปรึกษากับคุณ (2,225	คน)

4  บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สิ่งของท่ีจำาเป็นกับคุณ (สิ่งของ 
ท่ีจำาเป็น หมายถึง ปัจจัย 4 หรือของใช้ในชีวิตประจำาวัน 

ที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก) (2,335	คน)

5  บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้อิสรภาพกับคุณ (2,196	คน)

6  บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้กำาลังใจคุณ (2,265	คน)

7  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้าใจคุณ (2,288	คน)

8  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจและรับฟังคุณ (2,271	คน)

9  บิดามารดาหรอืผู้ปกครองแสดงความรกักบัคณุ (เชน่ กอด หอมแกม้  
ลูบหัว) (2,133	คน)

10  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยทำากิจกรรมสันทนาการร่วมกับคุณ  
(เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น) (2,076	คน)

11  บิดามารดาหรือผู้ปกครองใส่ใจคุณเมื่อคุณร้องไห ้(1,769	คน)

■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา
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1  บิดามารดาหรือผู้ปกครองพาคุณไปซื้อของให้ หรือเลือกซื้อของใช้
ด้วยกัน (2,306	คน)

2  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามเรื่องเพื่อนคุณ (1,890	คน)

3  บิดามารดาหรอืผู้ปกครองสนใจซกัถามวา่คณุไปท่ีไหนเวลากลางคนื 
(1,465	คน)

4  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณไปท่ีไหนหลัง 
เลิกเรียน (1,691	คน)

5  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณใช้เงินอย่างไร  
(1,664	คน)

6  บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณใช้เวลาว่างทำาอะไร 
(1,606	คน)

■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา

การถูกลัะเลัยุทางอารมิณ์
ด็้านการใช้ชีวัิติประจำาวััน
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1  บิดามารดาหรือผู้ปกครองละเลยคุณ เช่น เดินหนีหรือไม่ให้ 
ความสนใจ (484	คน)

2  บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือคนอ่ืนในบ้านเคยทอดท้ิงคุณ  
ไล่คุณออกจากบ้าน (352	คน)

3  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยท้ิงคุณไว้ในบ้านให้อยู่ตามลำาพัง
หรืออยู่กับเด็กวัยใกล้เคียงกัน ตอนกลางวัน โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  
(771	คน)

4  บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยท้ิงคุณไว้ในบ้านให้อยู่ตามลำาพัง
หรืออยู่กับเด็กวัยใกล้เคียงกัน ตอนกลางคืน โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  

(423	คน)

■ ไม่่เคย  ■ นานๆ คร้ั้�ง  ■ บางคร้ั้�ง ■ บ่อยคร้ั้�ง ■ ตลอดเวลา

การลัะเลัยุทางอารมิณ์
ด้็านการถูกทอด็ทิ�ง7

7 ข้อีคำาถามเช่งลบ
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บทที่ 7
การแสวงหาผลัปีระโยุชน ์
จากเด็็กแลัะเยุาวชน

การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน คือ การดำาเนินการใดๆ ที่ใช้เด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์

ของผู้กระทำา ไม่ว่าผู้กระทำาจะเป็นบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่รู้จักกับเด็กและเยาวชนหรืออาจไม่รู้จัก และไม่ได้ 

มีการปฏิสัมพันธ์กันมาก่อน ซึ่งประสงค์ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้ หรือแรงงาน 

จากเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการจูงใจ การเชิญชวน การจ้างวาน หรือแม้แต่การใช้อำานาจกดขี่ข่มแหง ข่มขู่

เด็กและเยาวชนให้กระทำาการ งดกระทำาการ หรือละเว้นการกระทำาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์บางประการ  

ท้ังน้ี ครอบคลุมถงึการคา้เด็กและเยาวชน การค้าประเวณี การใช้แรงงาน การใช้แรงงานเดก็ในอุตสาหกรรมการ

ผลติสือ่ลามกอนาจาร การบงัคบัแตง่งาน การบงัคบั ขม่ขนืใจใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้รว่มสงครามหรอืการตอ่สูใ้ดๆ 

เป็นต้น ซึ่งการกระทำาดังกล่าวถือเป็นการกระทำาความรุนแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนอารมณ์ 

ของเดก็และเยาวชน และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการเจริญเตบิโตตามวัยของเด็ก  รวมถงึทำาใหเ้กดิอนัตราย

ต่อร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชนอีกด้วย

การศึกษาน้ีสนใจประสบการณ์การถูกแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 17 ปี  

โดยจำาแนกรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ได้แก่ การค้าประเวณีเด็กและการใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพ่ือ 

ผลตอบแทนอื่น

2. การแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวกับการใช้แรงงาน 

3. การแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะอื่นๆ8

8 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่มในภาคผนวก บทที� 7 หน้า 136
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การแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็และเยาวชนท่ีเก่ียวกบัเพศในท่ีน้ีคือ การค้าประเวณีเดก็ (Prostitution of Children) 

หมายถงึการใช้เด็กเพ่ือกจิกรรมทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด สิง่ของหรือสิง่ตอบแทนอ่ืนๆ  ให้กับเด็กหรอืบคุคล

ท่ีสาม ซึง่ผลการสำารวจพบว่า กว่าร้อยละ 98 ของเดก็และเยาวชนกลุม่ตัวอย่างท้ังหมดไม่เคยมเีพศสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลีย่น

กบัเงนิ สิง่ของ หรอืการช่วยเหลือ มเีพยีง 7 คนท่ีเคยมเีพศสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนเพราะได้รบัสิง่ของหรอืให้การช่วยเหลอื 

ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้นานๆ ครัง้เป็นส่วนใหญ่ และสิง่ของท่ีได้รบัจากการมเีพศสัมพันธ์คอืของขวญั โดยบุคคลท่ีม ี

เพศสัมพันธ์ด้วยน้ัน 2 คนระบุว่าเป็นเพ่ือน 2 คนระบุว่าเป็นคูรั่กหรอือดีตคูรั่ก แต่ม ี1 คนท่ีระบุว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ลกัษณะ

น้ันกบับดิาหรอืมารดาผู้ให้กำาเนดิ ซึง่อายท่ีุมเีพศสมัพันธ์ครัง้แรกเนือ่งจากต้องการเงนิและสิง่ของพบว่าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ 

สำาหรบัผู้ท่ีจำาได้ระบวุ่ามเีพศสมัพนัธ์ เมือ่อายุ 13 และ 14 ปี และในช่วง 1 เดอืนท่ีผ่านมาไม่มีเดก็และเยาวชนท่านใด

เคยมเีพศสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนเนือ่งจากเงนิหรอืสิง่ของเลย

การแสวังหาผลประโยื่ชน์ทางเพศ
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สำาหรับการใช้แรงงานเด็กในท่ีน้ีหมายถึง การจ้างให้เด็กและเยาวชนอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางาน ซึ่งกฎหมายได้

กำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่อายขุัน้ตำ่าท่ีจา้งงานหรอืทำางานชนดิใดชนดิหน่ึงได ้ตอ้งมอีายไุมต่ำ่ากวา่ 18 ป ีรวมถงึยงักำาหนด

จำานวนชั่วโมงการทำางานและสถานท่ีทำางาน รวมถึงลักษณะงานท่ีเด็กไม่สามารถทำาได้ เช่น ทำางานท่ีโรงงานฆี่่าสัตว์  

สถานท่ีเล่นการพนัน เป็นต้น เน่ืองจากเด็กยังมีกำาลังและพลังงานท่ีจำากัด การทำางานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ความปลอดภัย และศีลธรรม 

จากผลการสำารวจพบว่า ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชน ร้อยละ 66.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่เคยทำางานที่ได้รับ

เงินหรือสิ่งของตอบแทน สำาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เคยทำางานที่ได้รับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากการทำางาน มีจำานวน 

815 คน โดยเป็นการทำางานนานๆ ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 31.8 รองลงมาคือบางครั้ง ร้อยละ 29.9  ซึ่งมีถึง 645 คน 

หรือร้อยละ 77.4  ที่เคยทำางานตั้งแต่งอายุตำ่ากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะที่ไม่เป็นข้อต้องห้ามตามกฎหมาย

กำาหนดสำาหรับเด็กที่อายุตำ่ากว่า 18 ปี โดยเป็นงานรับจ้างทั่วไปและงานด้านบริการเป็นส่วนมาก 

สำาหรับสถานที่ทำางานที่กฎหมายห้ามเด็กและเยาวชนเข้าทำางาน ผลการสำารวจพบว่ามีเด็กและเยาวชน 105 คน 

ทำางานในสถานที่ต้องห้าม เช่น โรงฆี่่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานที่เต้นรำา รวมทั้งสถานที่จำาหน่ายอาหาร สุรา

หรือสถานท่ีนวด โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะทำางานในสถานท่ีจำาหน่ายอาหารและสุราท่ีมีลักษณะบริการหรือ 

การนวดมากที่สุด 

เมือ่พิจารณาด้านชัว่โมงการทำางานพบว่ามีเดก็และเยาวชน 215 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.6 ท่ีเคยทำางานเกินวนัละ 

8 ชัว่โมงหรอืเกนิ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์หรอืทำางานในวนัหยดุ และ 55 คน เคยทำางานในชว่งเวลา 22.00 – 06.00 น. 

ท้ังน้ี มเีดก็และเยาวชนเพยีง 18 คนเทา่นัน้ ท่ีไดร้บัการปฏบิตัไิมด่จีากนายจา้ง ซึง่ครึง่หน่ึงเปน็การถกูคา่ ตะคอก

รองลงมาคือ ไม่จ่ายค่าจ้าง จ่ายค่าจ้างน้อยกว่ากำาหนด และให้ทำางานเกินเวลา ซึ่งมีเพียง 1 คนที่แจ้งตำารวจหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการปฏิบัติที่ไม่ดีเหล่านั้น

การแสวังหาผลประโยื่ชน์เกี�ยื่วักับการใช้แรงงานเด็็ก
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นอกจากการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนในลักษณะการค้าประเวณีเด็ก และการใช้แรงงานเด็กแล้ว  

มีการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่นๆ กับเด็กและเยาวชน เช่น การใช้เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อลามก

อนาจาร หรอืการนำาเสนอใดสือ่สามกโดยวธีิการใดก็ตาม เชน่ รปูภาพ สือ่วดิโีอ ท่ีเดก็และเยาวชนเขา้ไปมสีว่นเกีย่วข้อง

ในกจิกรรมทางเพศอยา่งชดัแจ้ง รวมท้ังการใชแ้รงงานเดก็ในงานท่ีผิดกฎหมาย เชน่ ยาเสพตดิ ของเถือ่น การก่อการร้าย 

ต่างๆ เป็นต้น

ผลการสำารวจพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมดไม่เคยถูกแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนๆ มี

เพียงบางส่วนท่ีเคยถูกแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะเหล่านี้ อย่างการเคยถูกใช้ให้ซื้อขายยาเสพติด เป็นประเด็นท่ี

เด็กและเยาวชนเคยถูกให้กระทำามากที่สุด จำานวน 33 คน รองลงมาคือการถูกให้ข่มขู่หรือทำาร้ายผู้อื่น จำานวน 25 คน

การแสด็งหาผลประโยื่ชน์ด้็านอ่�นๆ
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ภาวะผดิปกตทิางจติใจจากเหตุการณ์รนุแรง: Post-Traumatic Stress Disorder : PTSD เป็นความผิดปกติ

ทางด้านจติใจท่ีเกดิขึน้กับผู้ท่ีประสบกบัเหตุการณ์รนุแรง เช่น รถชน เรอืล่ม สนึามิ ข่มขนื ทำาร้ายร่างกาย  

ไปจนถึงภัยธรรมชาตต่ิางๆ เป็นต้น โดยอาการ PTSD สามารถเกิดได้โดยท่ีเจ้าตัวไม่จำาเป็นต้องมีอาการบาดเจ็บ

ทางด้านร่างกายเลยก็ได้ (เช่น เดนิไปกบัเพ่ือนสองคน แล้วเพ่ือนถูกคูอ่ริยงิตายต่อหน้าต่อตา โดยตัวเองไม่ได้

ถกูทำาร้ายใดๆ กส็ามารถเกิดอาการได้)  

ข้อมลูจากแบบประเมิน American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual 

IV-TR (DSM-IV-TR) ได้ให้คำานยิาม “PTSD” ไว้ว่า เป็นอาการวิตกกังวลหรอืความเครียดท่ีเพ่ิมขึน้ เมือ่บุคคลนัน้

เผชญิกบัสถานการณ์สะเทือนขวญัท่ีคกุคามต่อชีวติ (life-threatening traumatic event) ทำาให้เกิดความรูส้กึ

กลวั (terror) หวาดวิตก (horror) และสิน้หวัง (helplessness)9

บทที่ 8
ความิผิด็ปีกติทางจิตใจท่�เกิด็ข้�น 
หลัังจากเหตุการณ์รุนแรง

9 ดููรายละเอีียดูเพิ่่�มเติ่มในภาคผนวก บทที� 8 หน้า 141
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ตามเกณฑ์การวนิจิฉยัโรค Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ฉบับท่ี 4 หรือ DSM-IV ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั 

ในปี ค.ศ. 1994 ได้จัด PTSD ให้อยู่ในกลุม่โรควติกกงัวล ภายหลงัปรบัปรงุเกณฑ์การวนิจิฉยัโรค DSM-V ในปี ค.ศ. 2013 ได้จดัโรคน้ีใหม่ โดยอยู่ใน

กลุม่ Trauma and Stressor Related Disorders สำาหรับอาการผิดปกตทิางจติจากภาวะเครยีดหลงัจากเตอเหตุการณ์สะเทอืนใจน้ัน จะแสดงอาการ

ออกมา 2 ระยะ โดยระยะแรกเกิดขึน้ภายใน 1 เดือนหลงัเหตกุารณ์ เรยีกว่า Acute Stress Disorders (ASD) หรอืโรคเครยีดเฉยีบพลนั หลงัจาก

น้ันจะเข้าสูร่ะยะท่ี 2 คอืหลงัเกดิเหตกุารณ์มาแล้ว 1 เดอืน เรียกว่า PTSD อย่างไรก็ตาม คนท่ีอยู่ในระยะ ASD สามารถหายเองได้หรือไม่เป็นอะไร

เลยในเดอืนแรก แต่อาจป่วยด้วย PTSD ในเวลาต่อมา หรือถ้าป่วยด้วย ASD ตดิต่อกนันานเกิน 1 เดือนยงัไม่หาย กจ็ะกลายเป็น PTSD ในภายหลัง 

โดยสามารถแบ่งอาการผดิปกตทิางจติท่ีเกดิขึน้จากประสบการณ์รุนแรงออกเป็น 4 กลุม่อาการ ได้แก่

กล่่ม่ B  
เหต่การั้ณ์์น้�นตาม่ม่าหลอกหลอน (RE-EXPERIENCING)

ผู้ท่ีผา่นพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ยังไมส่ามารถปลดปลอ่ยความคิดและรูส้กึราวกับ
ว่าเหตุการณน้ั์นยงัตามมาหลอกหลอนเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์น้ันข้ึนมาเองโดยไมไ่ด้
ตัง้ใจ ในรปูแบบของมโนภาพ ความทรงจำาท่ีไมพึ่งปรารถนา ฝนัรา้ยหรอืตกใจกลวั เชน่
รู้สึกเหมือนพ้ืนสั่นไหวคล้ายกับแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา หรืออาจฝันถึงเหตุการณ์
นั้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ซึ่งจะส่งผลต่ออาการทางกาย เช่น เหงื่อออก หายใจถ่ี และจะมี 
ความทุกข์ทรมานจิตใจอย่างรุนแรงเมื่อพบสิ่งที่ทำาให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น

อาการของกลุ่มน้ีแสดงออกมาในข้อคำาถามอย่าง “ฝันถึงเหตุการณ์เหลา่นัน้ซ้ำาๆ”  
“รูส้กึสะเทือนใจอย่างมากเมือ่เผชญิกับเหตกุารณ์ท่ีทำาให้ย้อนนกึถึงเหตกุารณเ์ลวรา้ย 
ทีเ่คยประสบ” หรอื “รูส้กึสะเทือนใจจากเหตกุารณเ์หลา่นัน้ เหมอืนเหตกุารณ์เหลา่นัน้ 
กำาลังเกิดขึ้นอีกครั้ง”

กล่่ม่ C  
คอยหลีกเลี�ยงส่ิ่�งกรั้ะต่�นเตือนให�นึกถึึงเหต่การั้ณ์์ (AVOIDANCE)  
หรืั้อมี่อารั้ม่ณ์์เฉยชา (EMOTIONAL NUMBING)

หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์และสิ่งกระตุ้นท่ีทำาให้นึกถึงเหตุการณ์
ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น คนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่กล้าน่ังรถอีกต่อไป 
แมแ้ต่ดูภาพยนตรห์รอืเห็นอะไรเก่ียวกับรถก็ทำาไมไ่ด้ หรอืไมก่ลา้ไปในสถานทีป่ระสบ
เหตุเพราะเมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาอีก

ในขณะที่บางคนอาจดูสิ่งเหล่าน้ีแต่ไร้ความรู้สึก กลายเป็นคนเฉยชาไม่ร่าเริง
เหมือนก่อน รู้สึกห่างเหินหรือแปลกแยกจากผู้อื่น บางรายจำาเหตุการณ์ช่วงสำาคัญๆ
 ขณะเกิดเหตุไม่ได้เลย

ขอ้คำาถามท่ีประเมนิอาการในกลุม่นี ้ไดแ้ก่ “เคยพยายามหลกีเลีย่งความคดิหรอื
ความรูสึ้กท่ีเกีย่วขอ้งกับเหตุการณ์เหลา่น้ัน” และ “เคยพยายามหลีกเล่ียงการพบเจอ
ผูอ้ืน่/ สถานที/่ บทสนทนา/ กิจกรรม/ สิง่ของ/สถานการณ์ ทีท่ำาให้นึกถึงความเจบ็ปวด
หรือทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น”
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กล่่ม่ D  
อารั้ม่ณ์์และความ่ค่ดเปลี�ยนแปลงไปในทางลบ (NEGATIVE THOUGHTS AND 
FEELINGS)

บางรายเมือ่ผา่นพ้นเหตกุารณ์อนัเลวรา้ยอาจมกีารรบัรูเ้ปลีย่นแปลงไปในทางลบ 
เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีกับทั้งตัวเองและผู้อื่น โดยโทษตัวเองหรือผู้อื่นตลอดเวลา  
รวมถึงมองตัวเองหรือผู้อื่นในแง่ร้ายจนเกิดความห่างเหินจากคนรอบข้าง มีอารมณ์
ด้านบวกได้ยาก ส่งผลให้ไม่ต้องการแสดงความรู้สึกหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวด
ล้อมใดๆ

ความคดิและความรูส้กึดงักลา่วแสดงออกมาในขอ้คำาถามอย่าง “เคยมองตวัเอง 
หรือผู้อื่นในแง่ร้าย หรือมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น เช่น รู้สึกว่าผู้อื่นไว้ใจไม่ได้หรือ
รูส้กึวา่ตวัเองออ่นแอ” “เคยโทษตวัเองหรอืผูอ้ืน่ (ยกเวน้คนทีท่ำารา้ยคณุ) สำาหรบัสิง่ท่ี 
เกิดขึ้น” หรือ “หมดความสนใจหรือความต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เคยทำา”

กล่่ม่ E  
ตื�นต้วม่ากเก่นไป (HYPERAROUSAL)

ในขณะเกิดเหตุการณ์น่ากลัว เป็นเรื่องปกติท่ีร่างกายจะรู้สึกต่ืนตัว แต่สำาหรับ
บางคนแม้ว่าเหตุการณ์ณ์จะผ่านไปแล้ว แต่ร่างกายก็ยังไม่ยอมเลิกต่ืนตัว ทำาให้ยัง
รู้สึกกระวนกระวาย มีปัญหาการนอนหลับหรือไม่สามารถนอนหลับได้นาน ใจสั่น 
ตกใจง่าย สะดุ้งง่าย ไม่มีสมาธิ เครียดง่ายกับเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะเมื่อมีอะไร 
มาสะกิดให้นึกถึงเหตุการณ์น้ัน บางรายอาจคอยระแวดระวังตัวเกินกว่าเหตุ  
นอนหลับยาก หรือมีอาการทางกายอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว  
กล้ามเนื้อตึง คลื่นไส้ ท้องร่วง เป็นต้น 

ข้อคำาถามท่ีบ่งบอกถึงอาการเหล่าน้ี ได้แก่ “มีปัญหาการนอนหลับ เช่น นอน
หลบัยาก นอนหลบัไมส่นทิ นอนไมเ่ตม็อิม่” “หงดุหงดิ โกรธงา่ย โดยไมไ่ด้มสีิง่กระตุน้ 
ที่ชัดเจน” หรือ “ทำาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเอง”

ในการสำารวจครัง้นี ้ไดจ้ำาแนกขอ้คำาถามเปน็ 2 สว่นด้วยกัน ได้แก่ ประสบการณ์
การประสบเหตุกระทบกระเทือนจิตใจหรือความสูญเสีย และการเกิดอาการผิดปกติ
ทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์รุนแรง 
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ประสบการณ์์การประสบเหตุิกระทบกระเท่อนจิติใจหร่อควัามสูญเสียื่ 

ผลการสำารวจประสบการณ์การประสบเหตุกระทบกระเทือนจติใจหรอืความสญูเสยี อยา่งเหตุการณก์ารเสยีชวีติ การบาดเจบ็รนุแรง หรอื
ความรุนแรงทางเพศ ความสะเทือนในที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือต้องเล่าเหตุการณ์สะเทือนในซำ้าๆ นั้น พบว่า เด็กและเยาวชนเกือบร้อยละ 
80 ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว สำาหรับกลุ่มที่เคยจำานวน 543 คนน้ัน พบว่า เด็กและเยาวชน ร้อยละ 16.7 มีประสบการณ์ตรง 
กับเหตุการณ์สะเทือนใจ การเสียชีวิต การบาดเจ็บที่รุนแรง หรือความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประสบการณ์อื่น   
รองลงมาคือการเคยพบเห็นเหตุการณ์สะเทือนใจดังกล่าวเกิดข้ึนกับผู้อื่น ซึ่งใกล้เคียงกับประเด็นการได้รับรู้เหตุการณ์สะเทือนใจเกิดข้ึนกับ
สมาชิกในครอบครัวเพ่ือนสนิท เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนเสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงหรืออุบัติเหตุ ประมาณร้อยละ 12 และ 
ร้อยละ 4.4 ระบุว่าต้องเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจซำ้าๆ เช่น การถูกตำารวจซักถามเรื่องราวสะเทือนใจซำ้าๆ
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อาการั้กล่่ม่ B

ผลการสำารวจลักษณะอาการหลังจากประสบกับเหตุกระทบ
กระเทือนจิตใจหรือความสูญเสียในกลุ่ม B พบว่าเด็กและเยาวชน
ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ที่เคยประสบเหตุกระทบกระเทือนจิตใจ
หรือความสูญเสียนั้น เคยมีลักษณะอาการในกลุ่มน้ี โดยกลุ่มท่ี
มีประสบการณ์ในลักษณะอาการกลุ่มน้ี มีอาการหวนระลึกถึง
เหตกุารณเ์หลา่นัน้ข้ึนมาซำ้าๆ มากท่ีสดุ รองลงมาคอืฝนัถงึเหตุการณ์
เหล่าน้ันซำ้าๆ และรู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์เหล่าน้ัน เหมือน
เหตุการณ์เหล่านั้นกำาลังเกิดขึ้นอีกครั้ง ตามลำาดับ โดยช่วงเวลาและ
ความถ่ีในการเกดิอาการพบว่า เด็กและเยาวชนมีสดัส่วนของการเกิด
อาการในกลุม่นีใ้กล้เคียงกันระหว่างกลุม่ทีมี่อาการหลัง 6 เดือนหลัง
เหตุการณ์และกลุ่มท่ีปัจจุบันยังมีอาการอยู่ โดยอาการส่วนใหญ่ที่
ยังเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การหวนระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นข้ึน
มาซำ้าๆ การรูสึ้กสะเทือนใจอย่างมากเมือ่เผชิญกับเหตุการณ์ท่ีทำาให้
ย้อนนึกถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เคยประสบ และการฝันถึงเหตุการณ์
เหล่าน้ันซำ้าๆ ซึ่งความถ่ีของการเกิดอาการในทุกอาการ ส่วนใหญ่
กวา่รอ้ยละ 50 ในทกุอาการจะเกดิขึน้นานๆ ครัง้ สว่นอาการทีเ่กิดขึน้
บอ่ยครัง้ทีก่ลุม่เด็กและเยาวชนมีอาการมากทีสุ่ดคือการหวนระลึกถึง
เหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาซำ้าๆ

อาการั้กล่่ม่ C

จากผลการสำารวจลักษณะอาการกลุ่ม C การหลีกเลีย่งสิง่กระตุน้
เตือนให้นึกถึงเหตุการณ์ พบว่า เด็กและเยาวชนประมาณร้อยละ 
20 ของผู้ท่ีเคยประสบเหตุกระทบกระเทือนจิตใจหรือความสูญเสีย
น้ัน เคยมีลักษณะอาการในกลุ่มน้ี โดยกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ใน
ลกัษณะอาการกลุม่น้ี พบอาการเคยพยายามหลกีเลีย่งความคดิหรอื 
ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์เหล่าน้ัน จำานวน 112 คน และ
อาการเคยพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้อื่น/ สถานที่/ บทสนทนา/ 
กจิกรรม/ สิง่ของ/สถานการณ ์ทีท่ำาใหน้กึถงึความเจบ็ปวดหรอืทำาให้
รูส้กึไมป่ลอดภยัมากขึน้ ตัง้แตเ่กดิเหตกุารณเ์หลา่น้ัน จำานวน 94 คน  
โดยพบว่ามีลักษณะอาการภายใน 6 เดือนหลังเหตุการณ์ และ
ปัจจุบันยังมีอาการเกิดขึ้นอยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนานๆ ครั้ง

การเกิด็อาการผิด็ปกติิทางจิติใจที�เกิด็ขึ�นหลังจากเหตุิการณ์์รุนแรง
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อาการั้กล่่ม่ D

ผลการสำารวจลกัษณะอาการดา้นการเปลีย่นแปลงอารมณแ์ละ
ความคิดไปในทางลบ ในกลุ่ม D พบว่า เด็กและเยาวชนประมาณ
ร้อยละ 27 ของผู้ ท่ีเคยประสบเหตุกระทบกระเทือนจิตใจหรือ 
ความสูญเสียน้ัน เคยมีลักษณะอาการในกลุ่มน้ี โดยกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ในลักษณะอาการกลุ่มน้ี พบอาการมีความรู้สึก 
ในด้านลบ เช่น หวาดกลัว โกรธ หรือรู้สึกผิดหรืออับอายมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการเคยมองตัวเองหรือผู้อื่นในแง่ร้าย หรือมองโลกใน
แง่ร้ายมากขึ้น เช่น รู้สึกว่าผู้อ่ืนไว้ใจไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ 
ซึ่งใกล้เคียงกับอาการโทษตัวเองหรือผู้อื่น (ยกเว้นคนท่ีทำาร้ายคุณ) 
สำาหรับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยช่วงเวลาที่เกิดอาการในกลุ่มนี้พบว่า อาการ
สว่นใหญ่ยงัเกดิข้ึนอยู่ในปัจจุบนั สว่นอาการทีเ่กิดข้ึนภายใน  6 เดือน
มเีพยีงแคอ่าการไมส่ามารถจำาเหตกุารณ์สำาคญัๆ ทีท่ำาใหส้ะเทอืนใจ
ได ้เพยีงแคอ่าการเดยีวเทา่น้ัน โดยทกุอาการสว่นใหญจ่ะเกดิอาการ
ขึ้นนานๆ ครั้ง

อาการั้กล่่ม่ E

ผลการสำารวจลักษณะอาการหลังจากประสบกับเหตุกระทบ
กระเทือนจิตใจหรือความสูญเสียในกลุ่ม E พบว่าเด็กและเยาวชน
ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ที่เคยประสบเหตุกระทบกระเทือนจิตใจ
หรือความสูญเสียน้ัน เคยมีลักษณะอาการในกลุ่มน้ี เมื่อพิจารณา
ลักษณะอาการที่เด็กและเยาวชนเคยมีอาการมากท่ีสุด พบว่า 
เปน็อาการหงดุหงดิ โกรธงา่ย โดยไมไ่ดม้สีิง่กระตุน้ท่ีชดัเจน รองลงมา
คอือาการมีปญัหาการนอนหลับ เช่น นอนหลับยาก นอนหลับไมส่นทิ 
นอนไม่เต็มอิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกลักษณะอาการในกลุ่มนี้ยังคง 
เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน โดยกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่ายังคง
เกิดอาการเหล่านี้นานๆ ครั้ง
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ภ�คผนวก 
ตารางแสด็งข้อมูิลัส�าคัญ จากแบบสอบถามิน�าร�อง 
ส�ารวจสถิติข้อมูิลัภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรง 
ของกลุั�มิตัวอยุ�างอายุุ 12-17 ปีี
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บทที่ 1

สถานศึกษา

ติารางที� 1.1 
โรงเรียนและจ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสมบูรณ์

จำานวัน

333

204โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำารุง”

234โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โรงเรียนคงทองวิทยา

164

46โรงเรียนบ้านคลองโยง

260โรงเรียนวัดดอนหวาย

โรงเรียนเทศบาลวัดเทียนดัด

297

239

268

135

โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่นศยามานนท์)

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

263โรงเรียนไทรน้อย

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

โรงเรียนปทุมวิไล

2,443รวัม
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บทที่ 2

2,443รวัม 100.0

ข้อมูลทั�วัไป

ติารางที� 2.1 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรของเด็กและเยาวชน

1,160 47.5

1,276 52.2

หญิง 

ชาย

7 0.3เพศทางเลือก

เพศ 

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

2,404 98.4

27 1.1

พุทธ

คริสต์

12 0.5อิสลาม

ศาสนา

515 21.1

308 12.6

564 23.1

12 ปี

13 ปี

630 25.814 ปี

15 ปี

กลุ�มอายืุ่ 

อายุต่ำาสุด 12 ปี อายุสูงสุด 17  

อายุเฉลี่ย 14.16 (S.D. = 1.42)

229 9.4

197 8.1

16 ปี

17 ปี

2,443รวัม 100.0

2,443รวัม 100.0

2 0.1มัธยมศึกษาปีที่ 6 

16 1.0

54 3.2

631 37.7

749 44.7

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

223 13.3มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

การศึกษา
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ข้อมูลทั�วัไป

1,676 68.6

767 31.4

มี

ไม่มี

พี�น้องร�วัมบิด็ามารด็า

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

671 27.5

1,772 72.5

มี

ไม่มี

พี�น้องติ�างบิด็า-มารด็า

2,443รวัม 100.0

42 1.7

2,401 98.3

เป็น

ไม่เป็น

สถานภาพการเป็นบุติร
บุญธรรม

2,443รวัม 100.0

1,675รวัม 100.0

2 0.1เป็นบุตรคนที่ 6 

16 1.0

54 3.2

631 37.7

749 44.7

เป็นบุตรคนที่ 1

เป็นบุตรคนที่ 2

223 13.3เป็นบุตรคนที่ 3

เป็นบุตรคนที่ 4

เป็นบุตรคนที่ 5

จำานวันพี�น้องร�วัมบิด็ามารด็า

2,793รวัม 100.0

7 0.2อื่นๆ เช่น บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด อยู่ในเรือนจำา

1,390 49.7

4 0.1

36 1.2

113 4.0

มารดาถึงแก่กรรม

บิดามีคู่ครองใหม่  

121 4.3มารดามีคู่ครองใหม่       

ต่างฝ่ายยังไม่มีคู่ครอง     

อยู่ด้วยกัน

105 3.6บิดาถึงแก่กรรม

293 9.4

263 10.8

6 0.2

8 0.3

ไม่รู้จักบิดา

ไม่รู้จักมารดา

454 16.2แยกกันอยู่   

เลิกร้าง

หย่าร้าง/ทิ้งร้าง

สถานภาพของบิด็า/มารด็า 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)
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ข้อมูลทั�วัไป

1,323 44.2

593 19.7

บิดาและมารดา          

มารดา

328 11.0บิดา  

บุคคลที�พักอาศัยื่ด็้วัยื่ใน
ปัจจุบัน  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,994รวัม 100.0

60 2.0บิดา/มารดาเลี้ยง

2 0.1

4 0.14

682 22.8

1 0.03

ญาติ/น้อง/ผู้ปกครอง

เพื่อน/คู่ครอง

1 0.03ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง                 

อยู่ตามลำาพัง

สถานสงเคราะห์

ลักษณ์ะทางสภาพแวัด็ล้อม

ติารางที� 2.2 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะทางสภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชน

1,937 79.3

506 20.7

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ที�พักอาศัยื่

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

178 9.2

1,759 90.8

เป็นแหล่งที่มีปัญหา

เป็นแหล่งที่ไม่มีปัญหา

สภาพแวัด็ล้อมที�พักอาศัยื่

1,937รวัม 100.0

262รวัม 100.0

25 9.5แหล่งชุมชนแออัด

95 36.3

2 0.8

45 17.2

23 8.8

แหล่งที่มีการจำาหน่ายยาเสพติด       

บ่อนการพนัน

72 27.4แหล่งมั่วสุม

สถานเริงรมย์/ค้าประเวณี              

แหล่งท่ีมีการทะเลาะวิวาท/ส่งเสียงดัง                                               

ปัญหาของสภาพแวัด็ล้อม/
แหล�งที�พักอาศัยื่  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)
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พฤติิกรรมการกระทำาผิด็

ติารางที� 2.3 
จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการกระท�าผิดในสถานศึกษา

109 4.5

2,334 95.5

เคยเรียนซ้ำาชั้น

ไม่เคยเรียนซ้ำาชั้น

ประวััติิการเรียื่นซำ�าชั�น

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

533 21.8

1,910 78.2

เคย

ไม่เคย

ประวััติิการกระทำาผิด็ร้ายื่แรง
ในโรงเรียื่น

2,443รวัม 100.0

24 3.5ทำาร้ายร่างกาย       

182 26.5

211 30.7

25 3.6

14 2.0

การใช้ยาเสพติด          

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

87 12.7สูบบุหรี่                    

ทะเลาะวิวาท

หนีเรียน                   

กรณ์ีเคยื่กระทำาผิด็ร้ายื่แรง
เป็นการกระทำาผิด็ในโรงเรียื่น
ประเภทใด็  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

687รวัม 100.0

1 0.1ไม่สะดวกเล่า 

19 2.8

81 11.8

3 0.4

30 4.4

ลักทรัพย์                     

ชู้สาว                

10 1.5พกพาอาวุธปืน/อาวุธ    

ทำาผิดระเบียบ เช่น การแต่งกาย มาสาย ทำาลายของ

เล่นการพนัน



66   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

พฤติิกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ติารางที� 2.4 
จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

174 7.1

2,269 92.9

เคย

ไม่เคย

พฤติิกรรมการมีเพศสัมพันธ์

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

152 87.4

20 11.6

ต่างเพศ    

เพศเดียวกัน      

กรณี์ที�เคยื่มีเพศสัมพันธ์  
มีเพศสัมพันธ์กับใคร  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

174รวัม 100.0

1 0.5ทั้งสองเพศ                        

1 0.5มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ

6 3.4

83 48.0

10 - 12 ปี

13 - 14 ปี

อายืุ่ในช�วังที�มีเพศสัมพันธ์
ครั�งแรก

173รวัม 100.0

76 44.015 - 16 ปี

8 4.617 - 20 ปี

121 69.6

35 20.1

ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง                

ใช้ถุงยางอนามัยบางครั้ง                

การใช้ถุงยื่างอนามัยื่  
ในกรณี์ที�เคยื่มีเพศสัมพันธ์ 

18 10.3ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย

174รวัม 100.0
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พฤติิกรรมการด่็�มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี�

ติารางที�  2.5 
จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการด่่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหร่ี

703 28.8

1,740 71.2

เคย

ไม่เคย

ประวััติิการด่็�มเคร่�องด่็�ม 
ที�มีแอลกอฮอล์

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

703รวัม 100.0

575 81.8

12 1.7

บางครั้ง

เป็นประจำา

ควัามถี�ของการด็่�มเคร่�องด็่�ม
ที�มีแอลกอฮอล์ 

116 16.5เคยดื่มเป็นประจำาแต่หยุดแล้ว

462 18.9

1,981 81.1

เคย

ไม่เคย

ประวััติิการสูบบุหรี�

2,443รวัม 100.0

462รวัม 100.0

226 49.0

58 12.5

บางครั้ง

เป็นประจำา

ควัามถี�ของการสูบบุหรี� 

178 38.5เคยดื่มเป็นประจำาแต่หยุดแล้ว
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บทที่ 3
ติารางที� 3.1 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�ารุนแรงทางร่างกายในกลุ่มท่ี 1

ติารางที� 3.2 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางร่างกายกลุ่มท่ี 1

458
(18.7)

1,750
(71.6)

82
(3.4)

151
(6.2)

2
(0.1)

การกระทำารุนแรงทางร�างกายื่ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคย

เคย (n = 1,196)

ไม่เคย

ตบ ต่อย เตะ 

620
 (25.4)

1,513
(61.9)

70
(2.9)

235
(9.6)

5
(0.2)

ใช้วัตถุเฆี่ี่ยน ตี เช่น ไม้เรียว ไม้แขวนเสื้อ  
เข็มขัด โซ่ แส้ เป็นต้น

130
(10.8)

71
(5.9)

338
(28.2)

183
(15.6)

155
(12.9)

319
(26.6)

กลุ�มที� 1 3-5 ครั�ง2 ครั�ง1 ครั�ง 6-10 ครั�ง 10 ครั�งขึ�นไป
ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

ตบ ต่อย เตะ หรือใช้วัตถุเฆ่ีี่ยน ตี 
เช่น ไม้เรียว ไม้แขวนเสื้อ เข็มขัด 
โซ่ แส้

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 3.3 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายครั�งล่าสุดกลุ่มท่ี 1

251 24.1

790 75.9

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหติุการณ์์ควัาม
รุนแรงทางร�างกายื่ ที�เกิด็ขึ�น
กับคุณ์ครั�งล�าสุด็ ได็้หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,041รวัม 100.0

73 29.1

175 69.7

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�าน
มาหร่อไม�

3 1.2ไม่แน่ใจ

251รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

12 5.4

84 37.7

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

จำานวัน ร้อยื่ละ

180 71.7

69 27.5

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

2 0.8ไม่แน่ใจ

251รวัม 100.0

223รวัม 100.0

111 49.813 - 15 ปี

16 7.116 - 17 ปี

137 54.6

105 41.8

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

251รวัม 100.0

1 0.4แถวบ้าน

72 27.9เพื่อน

1 0.4

6 2.2

100 38.8

4 1.6

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

29 11.2ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

258รวัม 100.0

4 1.6

1 0.4

1 0.4

39 15.1

คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ครู/อาจารย์    

1 0.4นายจ้าง

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

8 3.2สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง  
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

71 28.3

180 71.7

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บจาก 
การกระทำารุนแรงทาง
ร�างกายื่

จำานวัน ร้อยื่ละ

รวัม

68 93.1

1 1.4

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

เคล็ดขัดยอก กระดูกเคลื่อน แผลพุพอง

ในกรณ์ีได็้รับบาด็เจ็บ 
ลักษณ์ะของการได็้รับ 
บาด็เจ็บ  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

73

251

รวัม 100.0

100.0

4 5.6

67 94.4

หยุด

ไม่หยุด

การหยุื่ด็เรียื่น/งาน  
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

รวัม 71 100.0

1 25.0

3 75.0

น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 วัน

มากกว่า 1 วัน

จำานวันวัันหยุื่ด็  
ในกรณี์ที�หยุื่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 4 100.0

1 1.4แผลลึก, กระดูกหัก, ผิวหนังไหม้     

3 4.1เช่น รอยช้ำา เลือดกำาเดาไหล

66 93.0

4 5.6

บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา 

รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน

ระดั็บควัามรุนแรง  
ในกรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ 

1 1.4รักษาตัวเอง 3 เดือน

71รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 3.4 
จ�านวนและร้อยละในการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 1

131 11.0

1,065 89.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรกได้็
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,247รวัม 100.0

9 6.9

120 91.6

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง  1 เด่็อนที�ผ�านมา
หร่อไม�

2 1.5ไม่แน่ใจ

131รวัม 100.0

36 35.6

31 30.7

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

101รวัม 100.0

31 30.713 - 15 ปี

3 3.016 - 17 ปี

43 31.7เพื่อน

1 0.7

5 3.7

53 39.0

4 2.9

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

11 8.1ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

141รวัม 100.0

5 3.7

2 1.5

2 1.5

9 6.7

คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ครู/อาจารย์    

1 0.4คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ (เช่น รุ่นพี่/รุ่นน้อง)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

84 64.1

46 35.1

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายืุ่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

1 0.8ไม่แน่ใจ

131รวัม 100.0

1 0.8หน่วยงานราชการ/สถานพยาบาล 

9

3

6.9

2.3

สถานประกอบการ (เช่น สถานที่ทำางาน สถานบริการ สถานบันเทิง)

สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

73 55.7

45 34.4

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

131รวัม 100.0

40 30.5

91 69.5

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บ 
จากการถูกกระทำารุนแรง 
ทางร�างกายื่

รวัม

38 92.6

3 7.4

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

เคล็ดขัดยอก กระดูกเคลื่อน แผลพุพอง

กรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ  
ลักษณ์ะของการได้็รับ 
บาด็เจ็บ  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

131 100.0

41รวัม 100.0

36 90.0

4 10.0

บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา 

รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน

ระดั็บควัามรุนแรง 
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

4 10.0

36 90.0

หยุด

ไม่หยุด

การหยุื่ด็เรียื่น/งาน  
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

รวัม 40 100.0

2 50.0

2 50.0

น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 วัน

มากกว่า 1 วัน

จำานวันวัันหยุื่ด็  
ในกรณี์ที�หยุื่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 4 100.0

40รวัม 100.0
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ติารางที� 3.5 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�ารุนแรงทางร่างกาย กลุ่ม 2

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 2

บีบคอ จับกดน้ำา ทำาให้สำาลักหรือหายใจไม่ออก 55
(2.3)

2,374
(97.2)

3
(0.1)

11
(0.5)

นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง

เคยไม่เคย

97
(4.0)

2,313
(94.7)

4
(0.2)

28
(1.1)

ใช้ของร้อน จ้ี ลน นาบ จุดไฟเผา รวมถึงน้ำาร้อนราด

ติารางที� 3.6 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�าความรุนแรงทางร่างกายในกลุ่มท่ี 2

เคย (n = 185)

6
(3.2)

6
(3.2)

41
(22.2)

40
(21.6)

64
(34.6)

28
(15.1)

กลุ�มที� 2 3-5 ครั�ง2 ครั�ง1 ครั�ง 6-10 ครั�ง 10 ครั�งขึ�นไป
ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

บีบคอ จับกดน้ำา ทำาให้สำาลักหรือ
หายใจไม่ออก ใช้ของร้อน จี้ ลน 
นาบ จุดไฟเผา รวมถึงน้ำาร้อนราด

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 4.7 
จ�านวนและร้อยละในการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 2

20 16.5

101 83.5

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหติกุารณ์์ควัามรนุแรง 
ทางร�างกายื่ ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์
ครั�งล�าสุด็ ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

121รวัม 100.0

6 30.0

14 70.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อนที� 
ผ�านมาหร่อไม�

20รวัม 100.0

2 10.0

6 30.0

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

20รวัม 100.0

10 50.013 - 15 ปี

2 10.016 - 17 ปี
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

1 4.2

21 87.4

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

เพื่อน

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

1 4.2คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

1 4.2คนไม่รู้จัก

24รวัม 100.0

6 30.0

13 65.0

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายืุ่มากกวั�าคุณ์ 
5 ปีขึ�นไป

1 5.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

20รวัม 100.0

1 5.0ริมแม่น้ำา

6 30.0

13 65.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

20รวัม 100.0

9 45.0

11 55.0

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บ  
จากการถูกกระทำารุนแรง 
ทางร�างกายื่

รวัม 20 100.0

8 72.7

3 27.3

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

เคล็ดขัดยอก กระดูกเคลื่อน แผลพุพอง

ในกรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ 
ลักษณ์ะของการได้็รับบาด็เจ็บ  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

11รวัม 100.0

9 100.0บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา ระดั็บควัามรุนแรง  
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

9 100.0ไม่หยุดการหยุื่ด็เรียื่น/งาน 
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

รวัม 9 100.0

9รวัม 100.0
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2 6.7สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 

15 50.0

13 43.3

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

30รวัม 100.0

การกระทำารุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 3.8 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�ารุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งแรก กลุ่มที่ 2

30 16.2

155 83.8

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก  
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

185รวัม 100.0

2

26

6.7

86.7

ใช่เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมาหร่อไม�

11 40.7

12 44.4

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

27รวัม

รวัม

100.0

4 14.813 - 14 ปี

ไม่ใช่

2 6.7ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

30รวัม 100.0

1 3.3คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

15 50.0

1 3.3

5 16.8

4 13.3

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

3 10.0ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยง)

เพื่อน

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ) 

1 3.3

30 100.0

คนไม่รู้จัก

16 53.3

14 46.7

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

20รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

11 36.7

19 63.3

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บ 
จากการถูกกระทำารุนแรง 
ทางร�างกายื่

รวัม

8 72.7

2 18.2

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

เคล็ดขัดยอก กระดูกเคลื่อน แผลพุพอง

กรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ  
ลักษณ์ะของการได้็รับบาด็เจ็บ  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

30 100.0

1 9.1แผลลึก, กระดูกหัก, ผิวหนังไหม้     

รวัม 11 100.0

9 81.8

2 18.2

บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา 

รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน

ระดั็บควัามรุนแรง 
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

1 9.1

10 90.9

หยุด

ไม่หยุด

จากการบาด็เจ็บด็ังกล�าวั 
ทำาให้ติ้องหยืุ่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 11 100.0

1 100.0มากกว่า 1 วัน (จำานวน 2 วัน)จำานวันวัันหยุื่ด็ 
ในกรณี์ที�หยุื่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 1 100.0

11รวัม 100.0

ติารางที� 3.9 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�ารุนแรงทางร่างกาย กลุ่มที่ 3

40
(1.6)

2,395
(98.0)

4
(0.2)

4
(0.2)

-

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่กลุ�ม 3 นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ทำาร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่น มีด หรือสิ่งเทียม
อาวุธ 

12
(0.5)

2,431
(99.5)

-- -ทำาร้ายร่างกายด้วยปืน
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ติารางที� 3.10 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�าความรุนแรงทางร่างกายในกลุ่มท่ี 3

เคย (N = 51)

3
(5.9)

1
(2.0)

7
(13.7)

11
(21.6)

21
(41.2)

8
(15.7)

กลุ�มที� 3 3-5 ครั�ง2 ครั�ง1 ครั�ง 6-10 ครั�ง 10 ครั�งขึ�นไป
ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

ทำาร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่น มีด 
ปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธ

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 3.11 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 3

12 40.0

18 60.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

30รวัม 100.0

5 41.7

7 58.3

ใช่

ไม่ใช่

เหติุการณ์์ครั�งล�าสุด็เกิด็
ขึ�นในช�วัง 1 เด็่อนที�ผ�านมา
หร่อไม�

12รวัม 100.0

1 10.0ต่ำากว่า 10 ปีอายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

10รวัม 100.0

5 50.013 - 15 ปี

4 40.016 - 17 ปี

รวัม

1 8.3คนไม่รู้จัก

1 8.3

4 33.3

2 16.7

1 8.3

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

1 8.3พี่น้องต่างบิดา/มารดา 

เพื่อน

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

2 16.7

12 100.0

คู่อริ
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

7 58.3

4 33.3

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

1 8.3ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

12รวัม 100.0

5 41.7

1 8.3

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

1

5

8.3

41.7

สถานประกอบการ (เช่น สถานที่ทำางาน สถานบริการ สถานบันเทิง)

สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

12รวัม 100.0

9 75.0

3 25.0

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บจาก 
การถูกกระทำารุนแรง 
ทางร�างกายื่

รวัม

6 66.7

2 22.2

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

แผลลึก, กระดูกหัก, ผิวหนังไหม้     

กรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ  
ลักษณ์ะของการได้็รับบาด็เจ็บ  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

12 100.0

1 11.1ได้รับแผลเป็น

รวัม 9 100.0

5 55.6

4 44.4

บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา 

รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน

ระดั็บควัามรุนแรง  
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

9 100.0ไม่หยุดจากการบาด็เจ็บด็ังกล�าวั 
ทำาให้ติ้องหยืุ่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 9 100.0

9รวัม 100.0
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3 27.3

7 63.6

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

1 9.1ไม่แน่ใจ

11รวัม 100.0

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 3.12 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 3

11 21.6

40 78.4

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก  
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

51รวัม 100.0

2 18.2

9 81.8

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

11รวัม 100.0

2 25.015 ปี

8รวัม 100.0

1 12.5ต่ำากว่า 10 ปีอายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

1 12.511 - 12 ปี

4 50.013 - 14 ปี

1 9.1คู่อริ

4 36.4

3 27.2

1 9.1

1 9.1

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

1 9.1พี่น้องร่วมบิดา/มารดา/เดียวกัน

เพื่อน

คนไม่รู้จัก

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

รวัม 11 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

3 27.2

2 18.2

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

5 45.5สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 

1 9.1หน้าโรงเรียน

รวัม 11 100.0

5 45.5

6 54.5

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็เจ็บจาก 
การถูกกระทำารุนแรงทาง
ร�างกายื่

รวัม 11 100.0

4 80.0

1 20.0

มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำา

เส้นเลือดขาด

กรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ  
ลักษณ์ะของการได้็รับบาด็เจ็บ  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

5รวัม 100.0

1 20.0รับการรักษาเกิน 20 วัน

5รวัม 100.0

2 40.0

2 40.0

บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา 

รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน

ระดั็บควัามรุนแรง  
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

1 20.0

4 80.0

หยุด

ไม่หยุด

จากการบาด็เจ็บด็ังกล�าวั 
ทำาให้ติ้องหยืุ่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 5 100.0

1 50.0

1 50.0

น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 วัน

มากกว่า 1 วัน (3 วัน)

จำานวันวัันหยุื่ด็ 
ในกรณี์ที�หยุื่ด็เรียื่น/งาน 

รวัม 2 100.0

ติารางที� 3.13 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�าความรุนแรงทางร่างกายในกลุ่มท่ี 4

99.60.4 2,4349การกระทำารุนแรงทางร่างกายในลักษณะอื่นๆ เช่น จับทุ่ม กระทืบ 
ใช้ลูกบอลอัดตา ใช้สนับเหล็ก

กลุ�มที� 4 ร้อยื่ละร้อยื่ละ จำานวันจำานวัน

ไม่มีมี
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การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 4 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 3.14 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายเหตุการณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 4

6 66.7

3 33.3

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
อ่�นๆ ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�ง
ล�าสุด็ ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

9รวัม 100.0

1 16.7

5 83.3

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

6รวัม 100.0

2 33.3

4 66.7

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายืุ่มากกวั�าคุณ์ 5 
ปีขึ�นไปใช�หร่อไม�

6รวัม 100.0

2 33.3

4 66.7

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

6รวัม 100.0

1 16.7

5 83.3

ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

การได้็รับบาด็จาก 
การถูกกระทำารุนแร 
งทางร�างกายื่

1 100.0มีรอยขีดข่วน รอยบาดแผล ฟกช้ำากรณี์ได้็รับบาด็เจ็บ  
ลักษณ์ะของการได้็รับบาด็เจ็บ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

6รวัม 100.0

1รวัม 100.0

1 100.0บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษา ระดั็บควัามรุนแรง 
จากการได้็รับบาด็เจ็บ

1รวัม 100.0

5รวัม 100.0

2 40.010 - 12 ปีอายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

3 60.013 - 14 ปี

1 16.7

1 16.7

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

4 66.7เพื่อน

6รวัม 100.0
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การกระทำารุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 4 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

1 100.0หยุดจากการบาด็เจ็บด็ังกล�าวั 
ทำาให้ติ้องหยืุ่ด็เรียื่น/งาน 

1รวัม 100.0

1 100.0น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วัน จำานวันวััน ในกรณี์ที�หยุื่ด็
เรียื่น/งาน 

1รวัม 100.0

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 3.15 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกายครั�งแรก กลุ่มท่ี 4

1 11.1

8 88.9

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
อ่�นๆ ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ 
ครั�งแรก ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

9รวัม 100.0

1 100.0เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมาหร่อ
ไม�

ไม่ใช่

1รวัม 100.0

1 100.0อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

8 ปี

1รวัม 100.0

1 100.0ผู้กระทำารุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

1รวัม 100.0

1 100.0ผู้กระทำามีอายืุ่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

ใช่

1รวัม 100.0

1 100.0สถานที�เกิด็เหติุ ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

1รวัม 100.0

1 100.0การได้็รับบาด็เจ็บจากการถูก
กระทำารุนแรงทางร�างกายื่

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

1รวัม 100.0
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การขอควัามช�วัยื่เหล่อ

ติารางที� 3.16 
จ�านวนและร้อยละของการขอความช่วยเหล่อเม่่อถูกกระท�าความรุนแรงทางร่างกาย

644 52.2

589 47.8

รู้จัก

ไม่รู้จัก

การรู้จักช�องทางขอ 
ควัามช�วัยื่เหล่อเม่�อถูกกระทำา
รุนแรงทางร�างกายื่  
(เช�น โรงพยื่าบาล/คลินิก สถานีติำารวัจ  
สายื่ด็�วันขอควัามช�วัยื่เหล่อ สวััสดิ็การสังคม หร่อ
สำานักงานกฎหมายื่ที�ให้ควัามช�วัยื่เหล่อ เป็นต้ิน)

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,233รวัม 100.0

110 17.1

534 82.9

ได้ขอความช่วยเหลือ

ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ

การพยื่ายื่ามขอ 
ควัามช�วัยื่เหล่อ 
จากช�องทางดั็งที�กล�าวัในข้อ 1

644รวัม 100.0

102 92.7

8 7.3

ได้รับ

ไม่ได้รับ

การได้็รับควัามช�วัยื่เหล่อ 
เม่�อขอควัามช�วัยื่เหล่อจาก
ช�องทางดั็งกล�าวัแล้วั 

110รวัม 100.0

26 25.5

76 74.5

ใช่

ไม่ใช่

การได้็รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
ติำารวัจหร่อเจ้าพนักงาน/ 
เจ้าหน้าที�รัฐที�ดู็แลควัามสงบ
ปลอด็ภัยื่

102รวัม 100.0

10 38.5ช่วยเหลือดีมาก

26รวัม 100.0

4 15.4

12 46.2

เล็กน้อย     

ตามสมควร

ได้็รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
ติำารวัจหร่อเจ้าพนักงาน/ 
เจ้าหน้าที�รัฐที�ดู็แลควัามสงบ
ปลอด็ภัยื่

82 80.4

20 19.6

ใช่

ไม่ใช่

การได้็รับควัามช�วัยื่เหล่อ 
จาก หมอ พยื่าบาล หร่อ
บุคลากรทางการแพทย์ื่

102รวัม 100.0

14 17.1

29 35.4

เล็กน้อย     

ตามสมควร

ได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
หมอ พยื่าบาล หร่อบุคลากร
ทางการแพทยื่์ 

39 47.6ช่วยเหลือดีมาก

82รวัม 100.0
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การขอควัามช�วัยื่เหล่อ จำานวัน ร้อยื่ละ

1 0.2กลัวถูกทอดทิ้ง/ไม่กล้า

18 3.0

222 37.4

24 4.0

3 0.5

กลัวจะเกิดปัญหา

ไม่อยากให้ตัวเองและครอบครัวอับอาย

2 0.3ไม่มีเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ

คิดว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่ขอความช่วยเหลือ

รู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเอง

เหตุิผลที�ไม�ขอควัามช�วัยื่เหล่อ
จากช�องทางดั็งกล�าวั  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

9 1.5อื่นๆ เช่น ไม่ได้คิดอะไร/ไม่ได้รุนแรงมาก/คนในครอบครัวไม่ให้ขอ

594รวัม 100.0

315 53.0ไม่ต้องการความช่วยเหลือ

5 4.9

97 95.1

ใช่

ไม่ใช่

การได้็รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก  
ทนายื่ควัาม ผู้พิพากษา 
อัยื่การ ผู้เชี�ยื่วัชาญทางด้็าน
กฎหมายื่ 

102รวัม 100.0

1 1.0

101 99.0

ใช่

ไม่ใช่

การได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อ
จาก นักสังคมสงเคราะห์ นัก
จิติวัิทยื่า หร่อผู้ให้คำาปรึกษา

102รวัม 100.0

1 100.0ช่วยเหลือดีมากได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิติวัิทยื่า 
หร่อผู้ให้คำาปรึกษา 2,443รวัม 100.0

4 80.0

1 20.0

ตามสมควร

ช่วยเหลือดีมาก

ได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
ทนายื่ควัาม ผู้พิพากษา 
อัยื่การ ผู้เชี�ยื่วัชาญทางด็้าน
กฎหมายื่

5รวัม 100.0

7 87.5

1 12.5

ตามสมควร

ช่วยเหลือดีมาก

ได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
สายื่ด็�วันขอควัามช�วัยื่เหล่อ

8รวัม 100.0

8 7.8

94 92.2

ใช่

ไม่ใช่

การได็้รับควัามช�วัยื่เหล่อจาก 
สายื่ด็�วันขอควัามช�วัยื่เหล่อ

102รวัม 100.0
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การขอควัามช�วัยื่เหล่อ จำานวัน ร้อยื่ละ

412 33.4เล่า

821 66.6ไม่ได้เล่า

จากเหตุิการณ์์ที�เกิด็ขึ�น 
คุณ์ได้็เล�าให้ผู้อ่�นฟังัหร่อไม� 

1,233รวัม 100.0

4 0.5เพื่อนบ้าน

735รวัม 100.0

99 13.5ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ 

1 0.1นายจ้าง

28 3.8

21 2.8

199 27.2

161 21.9

มารดา

บิดา

25 3.4พี่สาว/น้องสาว

ครู

พี่ชาย/น้องชาย

บุคคลที�คุณ์เล�าให้ฟังั  
(ติอบได็ม้ากกวั�า 1 ข้อ)

194 26.3เพื่อน

3 0.4แฟน/คู่รัก

39 4.3รู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเอง

210 23.1

2 0.2

181 20.0

63 7.0

ไม่มีใครที่จะสามารถเล่าให้ฟังได้

กลัวจะเกิดปัญหา

9 1.0ไม่อยากให้ตัวเองและครอบครัวอับอาย

ผู้กระทำาข่มขู่

คิดว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่ขอความช่วยเหลือ

เหติผุลที�ไม�เล�าให้ผูอ้่�นฟังั 
(ติอบได็ม้ากกวั�า 1 ข้อ)

378 41.7ไม่ต้องการเล่าให้ใครฟัง

6 0.6กลัวถูกทอดทิ้ง/ไม่กล้า

18 2.0อื่นๆ เช่น ไม่อยากให้เกิดเรื่อง/กลัวคนอื่นล้อ/เรื่องภายในครอบครัว

906รวัม 100.0
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187 55.4พบเห็นด้วยตัวเอง โดยคนในครอบครัว ผู้ปกครอง 
หรือผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้กระทำา

กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระทำา 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
พบเห็นหร่อรับรู้จาก  
(ติอบได็ม้ากกวั�า 1 ข้อ)

9 2.6เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเล่าให้ฟัง

1 0.3

5 1.5

51 15.1พบเห็นด้วยตัวเอง โดยเพื่อนเป็นผู้กระทำา

84 25.0พบเห็นด้วยตัวเอง โดยบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำา

ดูจากโทรทัศน์/วีดิโอ/อินเทอร์เน็ต

หนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์        

พยื่าน/ผู้พบเห็น

ติารางที� 3.17 
จ�านวนและร้อยละในการเป็นพยานหร่อพบเห็นบุคคลอ่่นกระท�าความรุนแรงทางร่างกาย

309 12.6

2,134 87.4

เคย

ไม่เคย

การพบเห็นหร่อรับรู้วั�า 
คนในครอบครัวั ผู้ปกครอง
หร่อผู้ใหญ�ที�คุณ์อาศัยื่อยูื่�
ด้็วัยื่ กระทำาควัามรุนแรง 
ทางร�างกายื่ติ�อผู้อ่�น 

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

47 15.2

206 66.7

เคยแค่ 1 ครั้ง

เคยมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่บ่อย

กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระทำา 
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
เกิด็ขึ�นบ�อยื่แค�ไหน

56 18.1เคยและบ่อยครั้ง

309รวัม 100.0

337รวัม 100.0
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ผู้กระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่

ติารางที� 4.18 
จ�านวนและร้อยละของการเป็นผู้กระท�าความรุนแรงทางร่างกาย

555 22.7

1,888 77.3

เคย

ไม่เคย

การเป็นผู้กระทำา ติ�อยื่ เติะ 
หร่อใช้วััติถุเฆี�ยื่น ติี เช�น ไม้
เรียื่วั ไม้แขวันเส่�อ เข็มขัด็ โซ� 
แส้ เป็นติ้น ผู้อ่�น

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

44 1.8

2,399 98.2

เคย

ไม่เคย

การบีบคอ จับกด็นำ�า ทำาให้
สำาลักหร่อหายื่ใจไม�ออก ใช้
ของร้อน จี� ลน นาบ จุด็ไฟั
เผา รวัมถึงนำ�าร้อนราด็ ผู้อ่�น

2,443รวัม 100.0

28 1.1

2,415 98.9

เคย

ไม่เคย

การทำาร้ายื่ร�างกายื่ด็้วัยื่อาวัุธ 
เช�น มีด็ ปืน หร่อสิ�งเทียื่ม
อาวัุธผู้อ่�น

2,443รวัม 100.0

สิ�งใด็เป็นเหตุิผลหร่อ 
แรงจูงใจที�ทำาให้คุณ์กระทำา
ควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
(ติอบได็ม้ากกวั�า 1 ข้อ)

735รวัม 100.0

42 5.8ทะเลาะ หรือ มีปัญหา

77 10.5ต้องการกระทำาเช่นนั้น

11 1.5

79 10.7

298 40.5ป้องกันตนเอง

166 22.6แก้แค้น

ช่วยเหลือเพื่อน

ถูกเพื่อนบังคับหรือยุยง

58 7.9แกล้งเพื่อน

4 0.5เคยพบเห็นการกระทำาเช่นนั้นเลยทำาตาม
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บทที่ 4
ติารางที� 4.1 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�าความรุนแรงทางเพศในกลุ่มท่ี 1

108
(4.4)

2,292
(93.8)

15
(0.6)

28
(1.1)

-

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

อนาจาร ลวนลาม ลูบไล้ จับต้องร่างกายในทาง
เพศ แบบไม่เหมาะสม โดยที่คุณไม่อนุญาต  
(แต่ไม่ถึงขั้นพยายามหรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์)

ติารางที� 4.2 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางเพศกลุ่มท่ี 1

เคย (N = 151)

21
(13.9)

44
(29.1)

26
(17.2)

60
(39.7)

กลุ�มที� 1 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้

ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

อนาจาร ลวนลาม ลูบไล้ จับต้องร่างกายในทางเพศ
แบบไม่เหมาะสม โดยท่ีคุณไม่อนุญาต

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 4.3 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งล่าสุดกลุ่มท่ี 1

42 46.2

49 53.8

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

91รวัม 100.0

9 21.4

33 78.6

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อนที� 
ผ�านมาหร่อไม�

42รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

5 13.5

7 18.9

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

จำานวัน ร้อยื่ละ

2 5.417 ปีขึ้นไป

37รวัม 100.0

32รวัม 100.0

12 32.415 - 16 ปี

11 29.713 - 14 ปี

ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

3 9.46 คนขึ้นไป

3 9.4

1 3

23 71.91 คน

2 6.32 คน

3 คน

5 คน

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

1 2.2

2 4.5บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

2 4.5ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน

13 29.5เพื่อน

44รวัม 100.0

5 11.8

12 27.2

2 4.5

1 2.2

คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ครู/อาจารย์    

6 13.6คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ เช่น คนรู้จัก รุ่นพี่

3 7.1ไม่ทราบ

42รวัม 100.0

17 40.5

22 52.4

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์ 
5 ปีขึ�นไป
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

4 9.5

11 26.2

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 

6 14.3ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

42รวัม 100.0

11 26.2กลางดึก

10 23.8ช่วงเย็น

14 33.3

13 30.9

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

ช�วังเวัลาของการเกิด็
เหติุการณ์์ด็ังกล�าวั

19 43.1

5 11.3

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

11 25.0โดนแกล้ง หยอกล้อกัน

44รวัม 100.0

5 11.3มึนเมาจากแอลกอฮอล์

4 9.3ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

สถานการณ์์ใด็ที�ทำาให้ถูก
กระทำาด็ังกล�าวั  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

1

7

2.7

16.6

สถานประกอบการ (เช่น สถานที่ทำางาน สถานบริการ สถานบันเทิง)

สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 2.3ศาสนสถาน (เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด)

6 14.2อื่นๆ เช่น ในค่าย งานเทศกาล

42รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 4.4 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งแรก กลุ่มท่ี 1

46 30.5

105 69.5

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

151รวัม 100.0

1 2.2ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

46รวัม 100.0

4 8.7

41 89.1

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

8 20.0

12 30.0

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

2 5.017 ปีขึ้นไป

40รวัม 100.0

41รวัม 100.0

5 12.515 - 16 ปี

13 32.513 - 14 ปี

เหตุิการณ์์ครั�งแรก  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

1 2.4

38 92.71 คน

2 4.92 คน

3 คน

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

1 2.2

3 6.5บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

2 4.3ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดา

13 28.3เพื่อน

46รวัม 100.0

5 10.9

12 26.1

2 4.3ครู/อาจารย์    

8 17.4คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ เช่น คนรู้จัก พระ
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

1 2.2ไม่ทราบ

46รวัม 100.0

28 60.9

17 37.0

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์ 
5 ปีขึ�นไป

16 34.8

16 34.8

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

5 10.8

17 37.0

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 

3 6.5ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

46รวัม 100.0

8 17.4กลางดึก

18 34.6เพื่อนแกล้ง อยู่กับเพื่อน

2 3.9มึนเมาจากสารเสพติด

13 28.3ช่วงเย็น

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

21 40.3

2 3.9

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

52รวัม 100.0

4 7.7มึนเมาจากแอลกอฮอล์

5 9.6ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

สถานการณ์์ที�ทำาให้ถูกกระทำา
ด็ังกล�าวั  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

4 8.7สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

8 17.4ในยานพาหนะ (เช่น พาหนะส่วนบุคคล)

2 4.3ศาสนสถาน (เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด)

46รวัม 100.0
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ติารางที� 4.5 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�ารุนแรงทางเพศในกลุ่มที่ 2

19
(0.8)

2,417
(98.9)

2
(0.1)

4
(0.2)

1
(0.0)

การกระทำารุนแรงทางเพศ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

พยายามมีเพศสัมพันธ์กับคุณโดยใช้กำาลังบังคับ แต่
ทำาไม่สำาเร็จ

26
(1.1)

2,414
(98.8)

1
(0.0)

1
(0.0)

1
(0.0)

พยายามมีเพศสัมพันธ์กับคุณโดยการล่อลวง แต่ทำา
ไม่สำาเร็จ

ติารางที� 4.6 
จ�านวนและร้อยละของความถี่ในการกระท�ารุนแรงทางเพศ กลุ่มที่ 2

เคย

2
(4.4)

11
(24.4)

10
(22.2)

22
(48.9)

กลุ�มที� 2 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้ ไม�แน�ใจ

พยายามมีเพศสัมพันธ์กับคุณโดยใช้กำาลังบังคับหรือ
ล่อลวงคุณ แต่ทำาไม่สำาเร็จ

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 4.7 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 2

5 21.7

18 78.3

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศที� 
เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

23รวัม 100.0

5รวัม 100.0

1 20.0

4 80.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

4รวัม 100.0

1 25.0

3 75.0

11 ปี

13 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

4รวัม 100.0

5รวัม 100.0

3 75.0

1 25.0

1 คน

3 คนขึ้นไป

ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

1 20.0

1 20.0

ญาติ (ลุง/อา/ป้า/น้า/ปู่ ตา/ย่า ยาย/ญาติ)

เพื่อน

2 40.0คนไม่รู้จัก

1 20.0คนรักหรืออดีตคู่รัก

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1 20.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

5รวัม 100.0

5รวัม 100.0

2 40.0

2 40.0

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

2 40.0FACEBOOK

5รวัม 100.0

2 40.0

 1 20.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

2 40.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

5รวัม 100.0

2 40.0

1 20.0

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

2 33.3ใน FACEBOOK

6รวัม 100.0

3 50.0

1 16.7

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

สถานการณ์์ที�ทำาให้ถูกกระทำา
ด็ังกล�าวั (ติอบได็้มากกวั�า 
1 ข้อ)

5 100.0ไม่ได้ใช้ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ ผู้กระทำาได้็ใช้
อาวุัธ เช�น มีด็ ปืน เป็นต้ิน หร่อ 
สิ�งเทียื่มอาวุัธในการบังคับคุณ์ให้มี
เพศสัมพันธ์ หร่อไม�
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 4.8 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งแรก กลุ่มท่ี 2

19 42.2

26 57.8

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศที� 
เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

45รวัม 100.0

19 100.0ไม่ใช่เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม� 19รวัม 100.0

1 7.3

3 21.4

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

14รวัม 100.0

2 14.2

8 57.113 - 14 ปี

15 - 16 ปี

13 81.1

1 6.3

1 คน

3 คน

ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

16รวัม 100.0

1 6.3

1 6.35 คน 

ไม่แน่ใจ

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

1 5.0

1 5.0บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

2 10.0ญาติ (ลุง/อา/ป้า/น้า/ปู่ ตา/ย่า ยาย/ญาติ)

พี่น้องร่วมบิดา/มารดา

1 5.0เพื่อน

20รวัม 100.0

4 20.0

6 30.0

1 5.0คู่รักหรืออดีตคู่รัก

4 20.0คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ (รุ่นพี่ รุ่นน้อง คนรู้จัก)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

2 10.6ไม่ทราบ

19รวัม 100.0

10 52.6

7 36.8

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

2 10.5

17 89.5

ได้ใช้

ไม่ได้ใช้

ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก 
ผู้กระทำาได้็ใช้อาวุัธ เช�น มีด็ 
ปืน เป็นต้ิน หร่อสิ�งเทียื่ม
อาวุัธ ในการบังคับคุณ์มี 
เพศสัมพันธ์ หร่อไม� 19รวัม 100.0

13 68.4

1 5.3

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

1 5.3สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 5.3ในยานพาหนะ

3 15.7FACEBOOK

19รวัม 100.0

2 10.5

6 31.6

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย 

2 10.5ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

19รวัม 100.0

4 21.1กลางดึก

2 8.3FACEBOOK

2 8.3มึนเมาจากสารเสพติด

5 26.3ช่วงเย็น

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

9 37.5

3 12.5

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

24รวัม 100.0

3 12.5มึนเมาจากแอลกอฮอล์

5 20.9ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

สถานการณ์์ที�ทำาให้ถูกกระทำา
ด็ังกล�าวั  
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)
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ติารางที� 4.9 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศ กลุ่มท่ี 3

11
(0.5)

2,425
(99.3)

-6
(0.2)

1
(0.0)

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

กดดัน ข่มขู่ คุกคาม ให้คุณต้องยอมมีเพศสัมพันธ์
ด้วย

11
(0.5)

2,429
(99.4)

-1
(0.0)

2
(0.1)

ล่อลวง ให้คุณต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ติารางที� 4.10 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศในกลุ่มท่ี 3

เคย (n = 26)

2
(7.7)

5
(19.2)

12
(46.2)

7
(26.9)

กลุ�มที� 3 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้ ไม�แน�ใจ

กดดัน ข่มขู่ คุกคาม หรือล่อลวงให้คุณต้องยอม 
มีเพศสัมพันธ์ด้วย

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 4.11 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 3

5 26.3

14 73.7

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศที� 
เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

19รวัม 100.0

5รวัม 100.0

2 40.0

3 60.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

5รวัม 100.0

4 80.0

1 20.0

11 - 15 ปี

17 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

4 100.01 คนในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

4รวัม 100.0



98   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

6รวัม 100.0

2 33.3

1 16.7

ญาติ (ลุง/อา/ป้า/น้า/ปู่ ตา/ย่า ยาย/ญาติ)

คนรักหรืออดีตคู่รัก

1 16.7คนรู้จัก (พ่อเลี้ยงของญาติ) 

2 33.3คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน  

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

5รวัม 100.0

4 80.0

1 20.0

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

1 20.0สถานประกอบการ (เช่น สถานที่ทำางาน)

5รวัม 100.0

3 60.0

 1 20.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

2 40.0

3 60.0

ช่วงบ่าย

กลางดึก

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

5รวัม 100.0

1 20.0

4 80.0

รู้สึกไม่ดี เป็นเรื่องแย่ในชีวิต

ไม่ส่งผลกระทบใดๆ 

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ส�ง 
ผลกระทบอยื่�างไร

5รวัม 100.0

2 22.3ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

9รวัม 100.0

4 44.4

3 33.3

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

สถานการณ์์ใด็ที�ทำาให้ 
ถูกกระทำาดั็งกล�าวั 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 4.12 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งแรก กลุ่มท่ี 3

4 15.4

22 84.6

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศที� 
เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

26รวัม 100.0

3 75.0

1 25.0

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไปใช�หร่อไม�

4รวัม 100.0

4รวัม 100.0

4 100.0ไม่ใช่เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

1 33.3

2 66.7

8 ปี

11 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

3รวัม 100.0

4รวัม 100.0

4 100.01 คนในเหตุิการณ์์ครั�งแรก  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

1 25.0

1 25.0

ญาติ (ลุง/อา/ป้า/น้า/ปู่ ตา/ย่า ยาย/ญาติ)

เพื่อน

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

3 75.0

1 25.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

4รวัม 100.0

3 75.0

4 25.0

ช่วงบ่าย 

กลางดึก

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

7รวัม 100.0

4รวัม 100.0

1 25.0

1 25.0คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนรู้จัก (พ่อเลี้ยงของญาติ)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

3 60.0

1 20.0

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

สถานการณ์์ใด็ที�ทำาให้ 
ถูกกระทำาดั็งกล�าวั 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

1 20.0มึนเมาจากแอลกอฮอล์

5รวัม 100.0

3 75.0

1 25.0

ไม่ส่งผลกระทบใดๆ

ส่งผลต่อจิตใจ

เหตุิการณ์์ครั�งแรก 
ส�งผลกระทบอยื่�างไร

4รวัม 100.0

ติารางที� 4.13 
จ�านวนและร้อยละของการกระท�าความรุนแรงทางเพศกลุ่มท่ี 4

7
(0.3)

2,435
(99.7)

1
(0.0)

- -

การกระทำารุนแรงทางเพศ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ใช้กำาลังบังคับให้คุณต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ติารางที� 4.14 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางเพศกลุ่มท่ี 4

เคย (n = 8)

-1
(12.5)

2
(25.0)

5
(62.5)

กลุ�มที� 4 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้ ไม�แน�ใจ

การใช้กำาลังบังคับให้คุณต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วย 
เกิดข้ึนแล้วก่ีคร้ัง
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 4 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 4.15 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 4

1 33.3

2 66.7

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

3รวัม 100.0

1รวัม 100.0

1รวัม 100.0

1 100.0ไม่ใช่เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

1 50.0

1 50.0

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

สถานการณ์์ใด็ที�ทำาให้ 
ถูกกระทำาดั็งกล�าวั  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

2รวัม 100.0

1รวัม 100.0

1 100.0ไม่ส่งผลกระทบใดๆเหตุิการณ์์ล�าสุด็ 
ส�งผลกระทบอยื่�างไร

1 100.011 ปีอายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งล�าสุด็

1รวัม 100.0

1รวัม 100.0

1 100.02 คนในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ มีผู้
กระทำาทั�งหมด็กี�คน

1 100.0ญาติผู้กระทำารุนแรงทางเพศ  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1รวัม 100.0

1 100.0ใช่ผู้กระทำามีอายืุ่มากกวั�าคุณ์ 5 
ปีขึ�นไป

1รวัม 100.0

1 100.0ไม่ได้ใช้ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ ผู้กระทำา 
ได้็ใช้อาวุัธ เช�น มีด็ ปืน เป็นต้ิน  
หร่อสิ�งเที�ยื่มอาวุัธในการบังคับคุณ์
ให้มีเพศสัมพันธ์ด้็วัยื่

1รวัม 100.0

1 100.0ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)สถานที�เกิด็เหติุ

1รวัม 100.0

1 100.0ช่วงเย็นช�วังเวัลาในการเกิด็
เหติุการณ์์ด็ังกล�าวั
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การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ กลุ�ม 4 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 4.16 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางเพศครั�งแรก กลุ่มท่ี 4

3 37.5

5 62.5

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางเพศที�เกิด็ขึ�น
กับคุณ์ครั�งแรกได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

8รวัม 100.0

3รวัม 100.0

3 100.0ไม่ใช่เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมาหร่อไม�

3รวัม 100.0

3 100.0ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)สถานที�เกิด็เหติุ

1 33.3

2 66.7

11 ปี

14 ปี

อายืุ่ของการเกิด็เหติุการณ์์
ครั�งแรก

3รวัม 100.0

3รวัม 100.0

3 100.01 คนในเหตุิการณ์์ครั�งแรก  
มีผู้กระทำาทั�งหมด็กี�คน

2 66.7

1 33.3

ใช่

ไม่ใช่

ผู้กระทำามีอายุื่มากกวั�าคุณ์  
5 ปีขึ�นไป

3รวัม 100.0

1 33.3

2 66.7

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

เหตุิการณ์์ดั็งกล�าวัเกิด็ขึ�น 
ในช�วังเวัลาใด็

3รวัม 100.0

3รวัม 100.0

3 100.0ไม่ได้ใช้ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก ผู้กระทำาใช้
อาวุัธ เช�น มีด็ ปืน หร่อสิ�งเทียื่ม
อาวุัธในการบังคับคุณ์ให้ 
มีเพศสัมพันธ์ด้็วัยื่

1 33.3

1 33.3

บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ

ผู้กระทำารุนแรงทางเพศ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1 33.3คู่รักหรืออดีตคู่รัก

3รวัม 100.0



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   103

การกระทำารุนแรงทางเพศ กลุ�ม 4 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

2 33.6

1 16.6

อยู่โดยลำาพังกับผู้กระทำา

ถูกผู้กระทำาข่มขู่หรือหลอก

สถานการณ์์ใด็ที�ทำาให้ 
ถูกกระทำาดั็งกล�าวั  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

6รวัม 100.0

1 16.6

1 16.6

1 16.6ถูกผู้กระทำาหลอก/ชักชวนไปด้วย

มึนเมาจากแอลกอฮอล์

มึนเมาจากสารเสพติด

2 66.7

1 33.3

ไม่ส่งผลกระทบใดๆ

รู้สึกแย่มากๆ

เหตุิการณ์์ครั�งแรก 
ส�งผลกระทบอยื่�างไร

3รวัม 100.0

การขอควัามช�วัยื่เหล่อ

ติารางที� 4.17 
จ�านวนและร้อยละของการขอความช่วยเหล่อเม่่อถูกกระท�าความ รุนแรงทางเพศ

4 50.0

4 50.0

รู้จัก                               

ไม่รู้จัก 

การรู้จักช�องทางขอ 
ควัามช�วัยื่เหล่อเม่�อถูก 
กระทำาควัามรุนแรงทางเพศ  
(เช�น โรงพยื่าบาล/คลินิก สถานีติำารวัจ  
สายื่ด็�วันขอควัามช�วัยื่เหล่อ สวััสดิ็การสังคม หร่อ
สำานักงานกฎหมายื่ที�ให้ควัามช�วัยื่เหล่อ เป็นต้ิน)

จำานวัน ร้อยื่ละ

8รวัม 100.0

5 62.5

3 37.5

เล่า                               

ไม่ได้เล่า 

จากเหตุิการณ์์ที�เกิด็ขึ�น  
คุณ์ได้็เล�าให้ผู้อ่�นฟังัหร่อไม�

8รวัม 100.0

4รวัม 100.0

4 100.0ไม่ได้ขอความช่วยเหลือคุณ์ได้็พยื่ายื่ามขอ 
ควัามช�วัยื่เหล่อ 
จากช�องทางดั็งกล�าวัหร่อไม�

1 25.0

1 25.0

กลัวจะเกิดปัญหา

ไม่อยากให้ตัวเองและครอบครัวอับอาย

เหตุิผลที�ไม�ขอ 
ควัามช�วัยื่เหล่อ  
จากช�องทางดั็งกล�าวั  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

4รวัม 100.0

1 25.0

1 25.0คิดว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่ขอความช่วยเหลือ

มารดาไม่ให้บอกใคร
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การขอควัามช�วัยื่เหล่อ

2 22.2

1 11.1

มารดา

บิดา

บุคคลที�คุณ์เล�าให้ฟังั  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

2 22.2

1 11.1

1 11.1พี่สาว/น้องสาว

พี่ชาย/น้องชาย

เพื่อน

1 11.1ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ 

1 11.1อื่นๆ เช่น รุ่นพี่ เพื่อนของพ่อ

9รวัม 100.0

2 66.7

1 33.3

กลัวจะเกิดปัญหา

คิดว่าไม่ใช่ปัญหาจึงไม่เล่าให้ผู้อื่นฟัง

เหติุผลที�ไม�เล�าให้ผู้อ่�นฟังั 
(ติอบได็้มากกวั�า 1 ข้อ)

3รวัม 100.0

พยื่าน/ผู้พบเห็น

ติารางที� 4.18 
จ�านวนและร้อยละของการเป็นพยานหร่อผู้พบเห็นบุคคลอ่ินกระท�าความรุนแรงทางเพศ

37 1.5

2,406 98.5

เคย

ไม่เคย

การพบเห็นหร่อรับรู้วั�าคนใน
ครอบครัวั ผู้ปกครอง หร่อ
ผู้ใหญ�ที�คุณ์อาศัยื่อยูื่�ด้็วัยื่ 
หร่อบุคคลอ่�น กระทำา 
ควัามรุนแรงทางเพศติ�อผู้อ่�น 

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

2 5.4ดูจากโทรทัศน์/วิดีโอ/อินเทอร์เน็ต

37รวัม 100.0

19 51.4พบเห็นด้วยตัวเอง โดยคนในครอบครัว ผู้ปกครอง/
ผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้กระทำา

กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระทำา 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
พบเห็นหร่อรับรู้จาก 
(ติอบได้็มากกวั�า  1 ข้อ) 9 24.3พบเห็นด้วยตัวเอง โดยเพื่อนเป็นผู้กระทำา

7 18.9พบเห็นด้วยตัวเอง โดยบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำา

11 29.7กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระทำา 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
เกิด็ขึ�นบ�อยื่แค�ไหน

5 13.5เคยและบ่อยครั้ง

37รวัม 100.0

เคยแค่ 1 ครั้ง

21 56.8เคยมากกว่า 1 ครั้ง
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ผู้กระทำาควัามรุนแรงทางเพศ

ติารางที� 4.19 
จ�านวนและร้อยละของการเป็นผู้กระท�าความรุนแรงทางเพศ

2 5.4

35 94.6

เคย                               

ไม่เคย

การใช้กำาลังบังคับผู้อ่�นหร่อ
กด็ด็ัน โด็ยื่การข�มขู� คุกคาม
หร่อล�อลวังผู้อ่�นให้มีเพศ
สัมพันธ์กับคุณ์ โด็ยื่ที�บุคคล
นั�นไม�อนุญาติ 

จำานวัน ร้อยื่ละ

37รวัม 100.0

1 50.0

1 50.0

ช่วยเหลือเพ่ือน                              

ต้องการกระทำาเช่นนั้น

สิ�งใด็เป็นเหตุิผลหร่อ 
แรงจูงใจที�ทำาให้คุณ์กระทำา 
ควัามรุนแรงทางเพศ  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

2รวัม 100.0
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บทที่ 5
ติารางที� 5.1 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มท่ี 1

459
(18.8)

1,718
(70.3)

83
(3.4)

177
(7.2)

6
(0.2)

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ติารางที� 5.2 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์กลุ่มท่ี 1

เคย (n = 963)

130
(13.5)

216
(22.4)

414
(43.0)

203
(21.1)

กลุ�มที� 1 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้

ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

เคยมีใคร พูดว่าไม่สนใจหรือรักคนอ่ืนมากกว่าคุณ ไม่ยอมพูด 
หรือคุยด้วย หรือพูดขู่ว่าจะทำาโทษให้หนักถ้าคุณไม่ยอมปฏิบัติตามคำาส่ัง 

ไม่พูดไม่คุยด้วย

251
(10.3)

2,041
(83.5)

48
(2.0)

99
(4.1)

4
(0.2)

พูดขู่ว่าจะทำาโทษให้หนักถ้าไม่ปฏิบัติตามคำาส่ัง

163
(6.7)

2,142
(87.7)

47
(1.9)

89
(3.6)

2
(0.1)

พูดว่าไม่สนใจหรือรักคนอ่ืนมากกว่า
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 5.3 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 1

168 22.1

592 77.9

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

760รวัม 100.0

56 33.3

108 64.3

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

4 2.4ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

168รวัม 100.0

3 2.1

36 25.1

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งล�าสุด็

144รวัม 100.0

173รวัม 100.0

9 6.2

33 22.9

63 43.713 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

15 8.6

42 24.4บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

3 1.8บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

3 1.8พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

6 3.4

1 0.5

4 2.3

3 1.8

89 51.4

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

เพื่อน

7 4.0คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ครู/อาจารย์    

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ เช่น รุ่นพี่ คนรู้จัก
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 1 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

57 33.9

111 66.1

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน 

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

168รวัม 100.0

92 54.8

76 45.2

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

168รวัม 100.0

114 67.9

54 32.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

168รวัม 100.0

46 27.4

122 72.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

168รวัม 100.0

25 14.9

143 85.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

168รวัม 100.0

12 7.1

156 92.9

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

168รวัม 100.0

19 11.3

149 88.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

168รวัม 100.0

4 2.4

164 97.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม�

168รวัม 100.0

69 41.0

93 55.4

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

6 3.6สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 

168รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 5.4 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 1

100 10.4

863 89.6

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

963รวัม 100.0

8 8.0

89 89.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

3 3.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

168รวัม 100.0

12 16.5

28 38.4

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งแรก

73รวัม 100.0

105รวัม 100.0

2 2.7

5 6.8

26 35.613 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากมากวั�า 1 ข้อ)

7 6.7

22 20.9บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

3 2.9บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

4 3.8พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

2 1.9

1 0.9

5 4.8

1 0.9

57 54.3

พี่น้องต่างบิดา/มารดา

เพื่อน

3 2.9คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ครู/อาจารย์    

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

รุ่นพี่
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

33 33.0

66 66.0

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน 

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1 1.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

100รวัม 100.0

1 1.0ทางโทรศัพท์   

100รวัม 100.0

39 39.0

57 57.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหติุ

3 3.0สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 

48 48.0

52 52.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

100รวัม 100.0

64 64.0

36 36.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

100รวัม 100.0

22 22.0

78 78.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

100รวัม 100.0

12 12.0

88 88.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

100รวัม 100.0

12 12.0

88 88.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

100รวัม 100.0

6 6.0

94 94.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

100รวัม 100.0
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3 3.0

97 97.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม�

100รวัม 100.0

การกระทำารุนแรงควัามทางอารมณ์์ กลุ�มที� 1 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

ติารางที� 5.5 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ในกลุ่มท่ี 2

658
(26.9)

1,092
(44.7)

248
(10.2)

428
(17.5)

17
(0.7)

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ติารางที� 5.6 
จ�านวนและร้อยละของความถี่ในการกระท�ารุนแรงทางอารมณ์กลุ่มที่ 2

เคย (n = 1,739)

630
(36.2)

181
(10.4)

768
(44.2)

160
(9.2)

กลุ�มที� 2 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้

ไม�ทราบ/ 
 ไม�แน�ใจ

เคยมีใคร ตวาด ตะคอก ด่าว่าด้วยคำาหยาบคาย คำาลามกหรือ
สัปดน พูดดูถูก เหยียดหยาม เยาะเย้ย ทับถม พูดพาดพิงถึง
ภูมิหลังหรือล้อเลียน พูดว่ารักคนอื่นมากกว่า ไม่มีใครรัก ไม่ได้
เป็นท่ีรัก หรือไม่ควรได้รับความรัก เรียกชื่อหรือสรรพนามด้วย 
คำาหยาบคายหรือสร้างปมด้อย

ตวาด ตะคอก

411
(16.8)

1,061
(43.4)

467
(19.1)

455
(18.6)

49
(2.0)

ด่าว่าด้วยคำาหยาบคาย

201
(8.2)

1,947
(79.7)

132
(5.4)

152
(6.2)

11
(0.5)

ด่าว่าด้วยคำาลามกหรือสัปดน

310
(12.7)

1,685
(69.0)

159
(6.5)

285
(11.7)

4
(0.2)

พูดดูถูก เหยียดหยาม เยาะเย้ย ทับถม

322
(13.2)

1,706
(69.8)

155
(6.3)

248
(10.2)

12
(0.5)

พูดพาดพิงถึงภูมิหลังหรือล้อเลียน

120
(4.9)

2,223
(91.0)

39
(1.6)

58
(2.4)

3
(0.1)

พูดว่ารักคนอ่ืนมากกว่า ไม่มีใครรัก ไม่ได้เป็นท่ีรัก 
หรือไม่ควรได้รับความรัก

322
(13.2)

1,719
(70.4)

194
(7.9)

185
(7.6)

23
(0.9)

เรียกช่ือหรือสรรพนามด้วยคำาหยาบคายหรือ 
สร้างปมด้อย
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 5.7 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 2

300 19.0

1,279 81.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,579รวัม 100.0

168 56.0

127 42.3

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

5 1.7ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

300รวัม 100.0

2 0.8

48 19.0

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งล�าสุด็

252รวัม 100.0

328รวัม 100.0

13 5.2

64 25.4

125 49.613 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

31 9.4

90 27.4บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

3 0.9บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

11 3.3พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

6 1.8

4 1.3

10 3.0

4 1.3

165 50.3

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

เพื่อน

4 1.3ครู/อาจารย์    

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

อื่นๆ เช่น รุ่นพี่, รุ่นน้อง คนรู้จัก



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   113

การกระทำารุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

121 40.3

178 59.3

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน 

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

58 19.3

242 80.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

300รวัม 100.0

33 11.0

267 89.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

300รวัม 100.0

15 5.0

285 95.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

300รวัม 100.0

175 58.3

125 41.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั 
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

300รวัม 100.0

128 42.7

172 57.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

300รวัม 100.0

136 45.4

152 50.7

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

1 0.3หน่วยงานราชการ/สถานพยาบาล 

1 0.3ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

300รวัม 100.0

9 3.0สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 0.3สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1 0.3ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

300รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

18 6.0

282 94.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่หร่อ
ไม�

300รวัม 100.0

6 2.0

294 98.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม�

300รวัม 100.0

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 5.8 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 2

74 4.3

1665 95.7

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรกได้็
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1739รวัม 100.0

15 20.3

56 75.7

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

3 4.1ไม่แน่ใจ

74รวัม 100.0

12 23.1

19 36.5

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

ของการเกิด็เหตุิการณ์์ 
ครั�งแรก

52รวัม 100.0

6 11.5

15 28.913 - 14 ปี

15 - 16 ปี

77รวัม 100.0

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

9 11.7

23 29.9บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

3 3.9บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

1 1.3พี่น้องต่างบิดา/มารดา

40 51.9

1 1.3

เพื่อน

รุ่นน้อง
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 2 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

37 50.0

35 47.3

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน 

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งแรกอาศัยื่
อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์หร่อไม�

2 2.7ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

74รวัม 100.0

74รวัม 100.0

39 52.7

35 47.3

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

42 56.8

32 43.2

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

74รวัม 100.0

37 50.0

37 50.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

74รวัม 100.0

14 18.9

60 81.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

74รวัม 100.0

8 10.8

66 89.2

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

74รวัม 100.0

4 5.4

70 94.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

74รวัม 100.0

4 5.4

70 94.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

74รวัม 100.0

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม�

74 100.0ไม่เคย

74รวัม 100.0
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ติารางที� 5.9 
จ�านวนและร้อยละของการถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์กลุ่มท่ี 3

72
(2.9)

2,330
(95.4)

10
(0.4)

30
(1.2)

1
(0.0)

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ติารางที� 5.10 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ กลุ่มท่ี 3

เคย (n = 1,487)

448
(30.1)

160
(10.8)

706
(47.5)

173
(11.6)

กลุ�มที� 3 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้ ไม�แน�ใจ

เคยมีใคร ประจานหรือประณาม พูดเปรียบเทียบ พูด
สะกิดปมด้อย พูดประชดประชัน พูดสบประมาท สาปแช่ง  
หรอืไลใ่ห้ไปตาย พูดดถูกูเหยียดหยามหรอืลอ้เลยีนบุคคลท่ีคณุรกั  
พูดว่าคุณไม่น่าเกิดมาเลย พูดว่าโง่หรือไร้ค่า ใส่ร้าย กล่าว
หา จ้องจับผิด ปล่อยข่าวลือให้เสียหายหรือโยนความผิดรวมถึง 
แสดงอาการรงัเกยีจ กดีกนั แบ่งแยก ลำาเอียง เลอืกปฏิบัติกบัคณุ

ประจานหรือประณาม

418
(17.1)

1,598
(65.4)

142
(5.8)

280
(11.5)

5
(0.2)

พูดเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ

223
(9.1)

1,983
(81.2)

109
(4.5)

122
(5.0)

6
(0.2)

พูดสะกิดปมด้อย

306
(12.5)

1,748
(71.6)

144
(5.9)

244
(10.0)

1
(0.0)

พูดประชดประชัน หรือสบประมาท

152
(6.2)

212
(90.5)

34
(1.4)

44
(1.8)

1
(0.0)

พูดสาปแช่งหรือไล่ให้ไปตาย

325
(13.3)

1,554
(63.6)

286
(11.7)

252
(10.3)

26
(1.1)

พูดดูถูกเหยียดหยามหรือล้อเลียนบุคคลท่ีท่านรัก

124
(5.1)

2,214
(90.6)

42
(1.7)

61
(2.5)

2
(0.1)

พูดว่าคุณไม่น่าเกิดมาเลย

213
(8.7)

1,999
(81.8)

102
(4.2)

126
(5.2)

3
(0.1)

พูดว่าโง่หรือไร้ค่า

288
(11.8)

1,947
(79.7)

65
(2.7)

140
(5.7)

3
(0.1)

พูดใส่ร้าย กล่าวหา ปล่อยข่าวลือ ให้เสียหาย 
จ้องจับผิด หรือโยนความผิด

185
(7.6)

2,141
(87.6)

34
(1.4)

80
(3.3)

3
(0.1)

แสดงอาการรังเกียจ 

174
(7.1)

2,091
(85.6)

59
(2.4)

107
(4.4)

12
(0.5)

กีดกัน แบ่งแยก ลำาเอียง เลือกปฏิบัติ 
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 5.11 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 3

151 11.5

1,163 88.5

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,314รวัม 100.0

71 47.0

80 53.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

151รวัม 100.0

55 36.4

96 63.6

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน   

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์ 
ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

151รวัม 100.0

1 0.7

25 19.5

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็ 
เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

128รวัม 100.0

164รวัม 100.0

8 6.3

28 21.9

66 51.613 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

4 2.5

40 24.3บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

17 10.3ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)

1 0.6พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)  

1 0.6

1 0.6

96 58.6

1 0.6

เพื่อน

คู่รักหรืออดีตคู่รัก

3 1.9ครู/อาจารย์    

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 3 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

61 40.2

86 57.0

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

1 0.7หน่วยงานราชการ/สถานพยาบาล 

2 1.4สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 0.7ศาสนสถาน

32 21.2

119 78.8

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

151รวัม 100.0

19 12.6

132 87.4

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

151รวัม 100.0

8 5.3

143 94.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ตัิวั
เองหร่อไม�

151รวัม 100.0

99 65.6

52 34.4

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

151รวัม 100.0

78 51.7

73 48.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

151รวัม 100.0

151รวัม 100.0

11 7.3

140 92.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

151รวัม 100.0

3 2.0

148 98.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม�

151รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก 

ติารางที� 5.12 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 3

60 4.0

1,427 96.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรก 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

1,487รวัม 100.0

22 36.7

38 63.3

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน    

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์
เหตุิการณ์์ครั�งแรก อาศัยื่อยูื่�
ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์หร่อไม�

60รวัม 100.0

7 11.7

51 85.0

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

2 3.3ไม่แน่ใจ

60รวัม 100.0

8 16.6

17 35.5

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งแรก

48รวัม 100.0

5 10.4

18 37.513 - 14 ปี

15 - 16 ปี

65รวัม 100.0

3 4.6

1 1.5คู่รักหรืออดีตคู่รัก

อื่นๆ เช่น รุ่นพี่ ตำารวจ

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

5 7.6

16 24.7บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

2 3.0บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

1 1.5พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)

3 4.6

34 52.5

พี่น้องต่างบิดา/มารดา 

เพื่อน
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 3 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

27 45.0

32 53.3

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

1 1.7สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

10 16.7

50 83.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

60รวัม 100.0

6 10.0

54 90.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

60รวัม 100.0

2 3.3

58 96.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

60รวัม 100.0

35 58.3

25 41.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

60รวัม 100.0

32 53.3

28 46.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

60รวัม 100.0

60รวัม 100.0

2 3.3

58 96.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

60รวัม 100.0

60 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม� 60รวัม 100.0
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ติารางที� 5.13 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ กลุ่มท่ี 4

68
(2.8)

2,312
(94.7)

18
(0.7)

44
(1.8)

-

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ติารางที� 5.14 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์กลุ่มท่ี 4

เคย (n = 557)

90
(16.2)

100
(18.0)

262
(47.0)

105
(18.9)

กลุ�มที� 4 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้  ไม�แน�ใจ

เคยมีใครพูดว่าอยากให้ตาย ข่มขู่เอาเงินหรือสิ่งของ ขู่บังคับ 
ให้ทำาสิ่งผิดกฎระเบียบ ขู่บังคับให้ชกต่อยกับผู้อ่ืน ข่มขู่บังคับ  
ให้ยอมรับผิดแทนผู้อ่ืน ขู่ว่าจะทำาร้ายด้วยอาวุธหรือสารเคมี 
ที่เป็นพิษ หรือขู่ว่าจะฆี่่า

พูดว่าอยากให้ตาย

131
(5.4)

2,197
(89.9)

29
(1.2)

85
(3.5)

1
(0.0)

ข่มขู่เอาเงินหรือส่ิงของ

86
(3.5)

2,299
(94.1)

12
(0.5)

46
(1.9)

-ขู่บังคับให้ทำาส่ิงผิดกฎระเบียบ

133
(5.4)

2,230
(91.3)

30
(1.2)

50
(2.0)

-ขู่บังคับให้ชกต่อยกับผู้อ่ืน

92
(3.8)

2,296
(94.0)

18
(0.7)

36
(1.5)

1
(0.0)

ข่มขู่ บังคับ ให้ยอมรับผิดแทนผู้อ่ืน

33
(1.4)

2,395
(98.0)

6
(0.2)

9
(0.4)

-ขู่ว่าจะทำาร้ายด้วยอาวุธหรือสารเคมีท่ีเป็นพิษ

31
(1.3)

2,400
(98.2)

8
(0.3)

3
(0.1)

1
(0.0)

ขู่ว่าจะฆ่ี่า
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 4 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 5.15 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 4

68 15.0

384 85.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

452รวัม 100.0

3 4.4ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

68รวัม 100.0

15 22.1

50 73.5

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�

12 17.6

55 80.9

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน   

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์ ใน
เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

7 12.3

8 14.0

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งล�าสุด็

57รวัม 100.0

71รวัม 100.0

1 1.8

13 22.8

28 49.113 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

2 2.8

4 5.6บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

1 1.4บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

2 2.8พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

7 9.8

1 1.4

2 2.8

50 70.6

พี่น้องต่างบิดา/มารดา

เพื่อน

2 2.8คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

คนรู้จัก เช่น รุ่นพี่ คู่อริ ตำารวจ

68รวัม 100.0

1 1.5ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 4 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

14 20.6ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)สถานที�เกิด็เหตุิ 

1 1.5ร้านค้า

9 13.2

59 86.8

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

68รวัม 100.0

2 2.9

66 97.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

68รวัม 100.0

2 2.9

66 97.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

68รวัม 100.0

47 60.3

27 39.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

68รวัม 100.0

22 32.4

46 67.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

68รวัม 100.0

68รวัม 100.0

47 69.0โรงเรียน/สถานศึกษา

5 7.4สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 1.5ศาสนสถาน

1 1.5

67 98.5

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั 
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่ 
หร่อไม�

68รวัม 100.0

68 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม� 68รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 4 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 5.16 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 4

42 8.1

512 91.9

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์ ที�
เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรกได้็
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

557รวัม 100.0

1 2.517 ปีขึ้นไป

40รวัม 100.0

5 11.1

38 84.4

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมาหร่อ
ไม�

2 4.4ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

45รวัม 100.0

6 15.0

12 30.0

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งแรก

3 7.5

18 45.013 - 14 ปี

15 - 16 ปี

8 17.8

36 80.0

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน    

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

6 12.8คนรู้จัก เช่น รุ่นพี่ คู่อริ

47รวัม 100.0

1 2.2ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

45รวัม 100.0

1 2.1

2 4.2คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1 2.1

2 4.2บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

6 12.8ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

1 2.1พี่น้องต่างบิดา/มารดา

26 55.5

2 4.2

เพื่อน

คู่รักหรืออดีตคู่รัก



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   125

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 4 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

10 22.2

30 66.7

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

6 13.3

39 86.7

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

45รวัม 100.0

3 6.7

42 93.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

45รวัม 100.0

1 2.2

44 97.8

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ 
ตัิวัเองหร่อไม�

45รวัม 100.0

27 60.0

18 40.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

45รวัม 100.0

16 35.6

29 64.4

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

45รวัม 100.0

2 4.4

43 95.6

เคย

ไม่เคย

จากเหติุการณ์์ด็ังกล�าวั คุณ์
เคยื่คิด็จะฆ�าติัวัติายื่หร่อไม�

45รวัม 100.0

45 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม� 45รวัม 100.0

4 8.9สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 

45รวัม 100.0

1 2.2สถานประกอบการ(สถานที่ทำางาน)
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ติารางที� 5.17 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ กลุ่มท่ี 5

418
(17.1)

1,793
(73.4)

59
(2.4)

172
(7.0)

1
(0.0)

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

ติารางที� 5.18 
จ�านวนและร้อยละของความถ่ีในการกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ กลุ่มท่ี 5

เคย (n = 732)

116
(15.8)

249
(34.0)

164
(22.4)

203
(27.7)

กลุ�มที� 5 1 ครั�ง 2 ครั�งขึ�นไป
หลายื่ครั�ง 
จนจำาไม�ได็้  ไม�แน�ใจ

เคยมีใครขโมยสิ่งของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจหรือมีคนจงใจทำาลาย
ทรพัย์สนิของคณุ เชน่ เสือ้ผ้า รองเท้า หนังสอื จักรยาน โทรศพัท์
มือถือ หรือของที่รัก

ถูกขโมยส่ิงของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น เส้ือผ้า 
รองเท้า หนังสือ โทรศัพท์มือถือจักรยาน หรือ 
ของท่ีรัก เป็นต้น

180
(7.4)

2,191
(89.7)

22
(0.9)

50
(2.0)

-มีคนจงใจทำาลายทรัพย์สินของคุณ เช่น เส้ือผ้า 
รองเท้า หนังสือโทรศัพท์มือถือจักรยาน  
หรือของท่ีรัก เป็นต้น

การกระทำารุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 5 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็

ติารางที� 5.19 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งล่าสุด กลุ่มท่ี 5

102 19.3

427 80.7

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งล�าสุด็ 
ได้็หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

529รวัม 100.0

1 1.0ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

102รวัม 100.0

34 33.3

67 65.7

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
เกิด็ขึ�นในช�วัง 1 เด่็อน 
ที�ผ�านมาหร่อไม�
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 5 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

6 6.9

20 22.7

น้อยกว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งล�าสุด็

88รวัม 100.0

2 2.3

17 19.3

43 48.813 - 14 ปี

15 - 16 ปี

17 ปีขึ้นไป

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

4 3.8

2 1.9บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

1 0.9บิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง

ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

4 3.8พี่น้องร่วมบิดา/มารดาเดียวกัน (พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว)   

29 27.8

3 2.8

1 0.9

50 48.6

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)

เพื่อน

1 0.9คู่รักหรืออดีตคู่รัก

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก

13 12.7

84 82.4

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน   

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์  
ในเหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

102รวัม 100.0

102รวัม 100.0

5 4.9ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

104รวัม 100.0

9 8.6คนรู้จัก/คนเคยรู้จัก

28 27.5ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)สถานที�เกิด็เหตุิ

69 67.6โรงเรียน/สถานศึกษา

4 3.9สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
(เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สถานที่เปลี่ยว)

1 1.0สถานพินิจฯ



128   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 5 - เหตุิการณ์์ครั�งล�าสุด็ จำานวัน ร้อยื่ละ

13 12.7

89 87.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

102รวัม 100.0

4 3.9

98 96.1

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

102รวัม 100.0

1 1.0

101 99.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ตัิวั
เองหร่อไม�

102รวัม 100.0

80 78.4

22 21.6

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

102รวัม 100.0

52 51.0

50 49.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

102รวัม 100.0

2 2.0

100 98.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่หร่อ
ไม�

102รวัม 100.0

102 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั 
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม� 102รวัม 100.0
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 5 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก

ติารางที� 5.20 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์ครั�งแรก กลุ่มท่ี 5

88 12.0

644 88.0

จำาได้

จำาไม่ได้

คุณ์จำาเหตุิการณ์์ 
ควัามรุนแรงทางอารมณ์์  
ที�เกิด็ขึ�นกับคุณ์ครั�งแรกได้็
หร่อไม�

จำานวัน ร้อยื่ละ

732รวัม 100.0

1 1.317 ปีขึ้นไป

75รวัม 100.0

4 4.5

82 93.2

ใช่

ไม่ใช่

เหตุิการณ์์ครั�งแรกเกิด็ขึ�น 
ในช�วัง 1 เด่็อนที�ผ�านมา 
หร่อไม�

2 2.3ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

88รวัม 100.0

16 21.2

25 33.3

ต่ำากว่า 10 ปี

10 - 12 ปี

อายุื่ของการเกิด็เหตุิการณ์์
ครั�งแรก

7 9.4

26 34.813 - 14 ปี

15 - 16 ปี

10 11.4

68 77.3

อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน    

ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน  

คนที�กระทำาเช�นนั�นกับคุณ์ 
ในเหตุิการณ์์ครั�งแรก 
อาศัยื่อยูื่�ในที�เดี็ยื่วักับคุณ์
หร่อไม�

89รวัม 100.0

10 11.4ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

88รวัม 100.0

9 10.1ไม่แน่ใจ ไม่ทราบ

ผู้กระทำารุนแรงทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1 1.1

3 3.3บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

3 3.3ญาติ (ลุง/อา ป้า/น้า ปู่/ตา ย่า/ยาย ญาติผู้ใหญ่อื่นทั้งหญิงและชาย) 

พี่น้องต่างบิดา/มารดา (ลูกของบิดาเลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง)   

50 56.4เพื่อน

1 1.1

22 24.7

คนในละแวกบ้านหรือคนในชุมชน

คนไม่รู้จัก



130   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ กลุ�มที� 4 - เหตุิการณ์์ครั�งแรก จำานวัน ร้อยื่ละ

25 28.9

58 65.9

ที่พักอาศัย (เช่น บ้าน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม)

โรงเรียน/สถานศึกษา

สถานที�เกิด็เหตุิ

2 2.4ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

88รวัม 100.0

7 8.0

81 92.0

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก สิ�นหวััง ไร้ค�า 
ทุกอยื่�างในชีวิัติแลดู็ยื่าก
ลำาบาก

88รวัม 100.0

1 1.1

87 98.9

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะทำาร้ายื่ตัิวัเอง
หร่อไม�

88รวัม 100.0

88 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามทำาร้ายื่ตัิวั
เองหร่อไม�

64 72.7

24 27.3

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก หงุด็หงิด็ โกรธ 
โมโห ไม�ชอบ กระสับกระส�ายื่

88รวัม 100.0

53 60.2

35 39.8

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่รู้สึก เศร้า เสียื่ใจ 
กังวัล

88รวัม 100.0

88รวัม 100.0

1 1.1

87 98.9

เคย

ไม่เคย

จากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่คิด็จะฆ�าตัิวัติายื่หร่อ
ไม�

88รวัม 100.0

88 100.0ไม่เคยจากเหตุิการณ์์ดั็งกล�าวั  
คุณ์เคยื่พยื่ายื่ามฆ�าตัิวัติายื่
หร่อไม� 88รวัม 100.0

1 1.4ศาสนสถาน(เช่นวัด โบสถ์ มัสยิด) 

1 1.4สถานที่สาธารณะ/ถนน/บริเวณพื้นที่เปิดโล่ง 
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พยื่าน/ผู้พบเห็น

ผู้กระทำา

ติารางที� 5.21 
จ�านวนและร้อยละของการเป็นพยานและผู้พบเห็นบุคคลอ่่นกระท�าความรุนแรงทางอารมณ์

ติารางที� 5.22 
จ�านวนและร้อยละของการเป็นผู้กระท�าความรุนแรงทางอารมณ์

273

194

11.2

7.9

2,170

2,249

88.8

92.1

เคย

เคย

ไม่เคย

ไม่เคย

การพบเห็นหร่อรับรู้วั�าคนใน
ครอบครัวั ผู้ปกครอง หร่อผู้ใหญ�
ที�คุณ์อาศัยื่อยูื่�ด้็วัยื่ หร่อบุคคลอ่�น 
กระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ ติ�อ
ผู้อ่�น

การกระทำาควัามรุนแรงทาง
อารมณ์์ (กลุ�ม 1 - 5)  
ติ�อผู้อ่�น

จำานวัน

จำานวัน

ร้อยื่ละ

ร้อยื่ละ

2,443

2,443

รวัม

รวัม

100.0

100.0

40 14.6

176 64.6

เคยแค่ 1 ครั้ง

เคยมากกว่า 1 ครั้ง แต่ไม่บ่อย   

กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระ
ทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
เกิด็ขึ�นบ�อยื่แค�ไหน

57 20.8เคยและบ่อยครั้ง    

273รวัม 100.0

205 75.1พบเห็นด้วยตัวเอง โดยคนในครอบครัว ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วย
เป็นผู้กระทำา

กรณี์ที�เคยื่เห็นการกระ
ทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
พบเห็นหร่อรับรู้จาก 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ) 

3 1.2เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเล่าให้ฟัง

273รวัม 100.0

37 13.5พบเห็นด้วยตัวเอง โดยเพื่อนเป็นผู้กระทำา

1 0.3

27 9.9พบเห็นด้วยตัวเอง โดยบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำา

ดูจากโทรทัศน์/วิดีโอ/อินเทอร์เน็ต

14 3.2อื่นๆ เช่น แก้แค้น แกล้งเพื่อน เล่นกับเพื่อน

448รวัม 100.0

130 29.0

18 4.0

ต้องการกระทำาเช่นนั้น

เคยพบเห็นการกระทำาเช่นนั้นเลยทำาตาม

สิ�งใด็เป็นเหตุิผลหร่อแรง
จูงใจที�ทำาให้คุณ์กระทำารุนแรง
ทางอารมณ์์ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

194 43.3

92 20.5ต้องการระบายอารมณ์

ใช้/ติด สารเสพติด
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บทที่ 6
ติารางที� 6.1 
จ�านวนและร้อยละประสบการณ์ในการถูกละเลยทางกายภาพและสุขภาพ

449
(18.4)

192
(7.9)

735
(30.1)

295
(12.1)

772
(31.6)

การละเลยื่ทางกายื่ภาพและสุขภาพ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ดูแลคุณ (เช่น เช็ดตัว  
หายาให้ทาน พาไปหาหมอ) ในเวลาท่ีคุณป่วย

966
(39.5)

703
(28.8)

282
(11.5)

364
(14.9)

128
(5.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยพาคุณไปตรวจฟัน

163
(6.7)

2,171
(88.9)

48
(2.0)

55
(2.3)

6
(0.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยด่ืมเหล้าจนไม่สามารถ
ดูแลคุณได้

53
(2.2)

2,351
(96.2)

11
(0.5)

16
(0.7)

12
(0.5)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยเสพยาจนไม่สามารถ 
ดูแลคุณได้

174
(7.1)

163
(6.7)

739
(30.2)

235
(9.6)

1,132
(46.3)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองจัดหาอาหารให้คุณ 
อย่างเพียงพอ

341
(14.0)

117
(4.8)

741
(30.3)

292
(12.0)

952
(39.0)

บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เอาใจใส่ซ้ือของใช้  
ของกินให้คุณ

181
(7.4)

2,143
(87.7)

56
(2.3)

43
(1.8)

20
(0.8)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยท้ิงคุณไว้ในบริเวณ 
ท่ีไม่ปลอดภัย

957
(39.2)

780
(31.9)

249
(10.2)

368
(15.1)

89
(3.6)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยพาคุณไปตรวจสุขภาพ
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ติารางที� 6.2 
จ�านวนและร้อยละประสบการณ์ในการถูกละเลยด้านการศึกษา

688
(28.2)

636
(26.0)

445
(18.2)

529
(21.7)

145
(5.9)

การละเลยื่ด้็านการศึกษา นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยสอนการบ้านคุณ

568
(23.3)

357
(14.6)

559
(22.9)

501
(20.5)

458
(18.7)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยเข้าร่วมกิจกรรม 
ท่ีจัดข้ึนท่ีโรงเรียน

382
(15.6)

108
(4.4)

763
(31.2)

335
(13.7)

855
(35.0)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยจัดหาหนังสือเรียน 
หรือแบบเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ของใช้ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการเรียน (เช่น ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน) ให้คุณ

490
(20.1)

524
(21.4)

596
(24.4)

429
(17.6)

404
(16.5)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยสนับสนุนเร่ืองการเรียน
เสริม หรือการเรียนเสริมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กับการเรียน

472
(19.3)

192
(7.9)

753
(30.8)

573
(23.5)

453
(18.5)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจ พูดคุยติดตาม 
เร่ืองการเรียนของคุณ

594
(24.3)

722
(29.6)

458
(18.7)

560
(22.9)

109
(4.5)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยพูดคุยกับครูท่ีโรงเรียน
เร่ืองการศึกษาต่อของคุณ

536
(21.9)

373
(15.3)

707
(28.9)

502
(20.5)

325
(13.3)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยให้คำาแนะนำาเก่ียวกับ 
การเรียน/การศึกษาต่อ
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ติารางที� 6.3 
จ�านวนและร้อยละประสบการณ์ในการถูกละเลยทางอารมณ์ ด้านความรักและการเอาใจใส่

392
(16.0)

407
(19.2)

728
(29.8)

533
(21.8)

320
(13.1)

ควัามรักและการเอาใจใส� นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

บิดามารดาหรือผู้ปกครองพูดคุยกับคุณอย่างเปิดเผย 

427
(17.5)

164
(6.7)

829
(33.9)

556
(2208)

467
(19.1)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เวลากับคุณ

415
(17.0)

218
(8.9)

894
(36.6)

497
(20.3)

419
(17.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้คำาปรึกษากับคุณ

383
(15.7)

108
(4.4)

755
(30.9)

456
(18.7)

741
(30.3)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ส่ิงของท่ีจำาเป็นกับคุณ 
(เช่น ปัจจัย 4)

351
(14.4)

247
(10.1)

741
(30.3)

601
(24.6)

503
(20.6)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้อิสรภาพกับคุณ

330
(13.5)

178
(7.3)

987
(40.4)

469
(19.2)

479
(19.6)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้กำาลังใจคุณ

362
(14.8)

155
(6.3)

874
(35.8)

614
(25.1)

438
(17.9)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้าใจคุณ

368
(15.1)

172
(7.0)

908
(37.2)

574
(23.5)

421
(17.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจและรับฟังคุณ

591
(24.2)

310
(12.7)

713
(29.2)

458
(18.7)

371
(15.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองแสดงความรักกับคุณ  
(เช่น กอด หอมแก้ม ลูบหัว)

545
(22.3)

367
(15.0)

748
(30.6)

519
(21.2)

264
(10.8)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยทำากิจกรรมสันทนาการ
ร่วมกับคุณ (เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น)

513
(21.0)

674
(27.6)

494
(20.2)

476
(19.5)

286
(11.7)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองใส่ใจคุณเม่ือคุณร้องไห้
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ติารางที� 6.4 
จ�านวนและร้อยละประสบการณ์ในการถูกละเลยทางอารมณ์ ด้านการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ติารางที� 6.5 
จ�านวนและร้อยละประสบการณ์ในการถูกละเลยทางอารมณ์ ด้านการถูกทอดทิ�ง

471
(19.3)

317
(13.0)

137
(5.6)

1,959
(80.2)

789
(32.3)

46
(1.9)

454
(18.6)

105
(4.3)

592
(24.2)

16
(0.7)

การใช้ชีวัิติประจำาวััน

การถูกทอด็ทิ�ง

นานๆ ครั�ง

นานๆ ครั�ง

บ�อยื่ครั�ง

บ�อยื่ครั�ง

บางครั�ง

บางครั�ง

ติลอด็เวัลา

ติลอด็เวัลา

เคย

เคย

ไม่เคย

ไม่เคย

บิดามารดาหรือผู้ปกครองพาคุณไปซ้ือของใช้  
หรือเลือกซ้ือของใช้ด้วยกัน

บิดามารดาหรือผู้ปกครองละเลยคุณ เช่น เดินหนี 
หรือไม่ให้ความสนใจ

580
(23.7)

261
(10.7)

553
(22.6)

2,091
(85.6)

555
(22.7)

27
(1.1)

599
(24.5)

59
(2.4)

156
(6.4)

5
(0.2)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามเร่ืองเพ่ือน 
ของคุณ 

บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือคนอ่ืนในบ้านเคย 
ทอดท้ิงคุณ ไล่คุณออกจากบ้าน

392
(16.0)

375
(15.3)

978
(40.0)

1,672
(68.4)

405
(16.6)

160
(6.5)

223
(9.1)

204
(8.4)

445
(18.2)

32
(1.3)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณไปท่ีไหน
เวลากลางคืน

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยท้ิงคุณไว้ในบ้าน 
ให้อยู่ตามลำาพัง หรืออยู่กับเด็กวัยใกล้เคียงกัน  
ตอนกลางวัน โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

486
(19.9)

270
(11.1)

752
(30.8)

2,020
(82.7)

480
(19.6)

53
(2.2)

337
(13.8)

87
(3.6)

388
(15.9)

13
(0.5)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณไปท่ีไหน
หลังเลิกเรียน

บิดามารดาหรือผู้ปกครองเคยท้ิงคุณไว้ในบ้าน 
ให้อยู่ตามลำาพังหรืออยู่กับเด็กวัยใกล้เคียงกัน  
ตอนกลางคืน โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

523
(21.4)

779
(31.9)

469
(19.2)

411
(16.8)

261
(10.7)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณ 
ใช้เงินอย่างไร

506
(20.7)

837
(34.3)

459
(18.8)

431
(17.6)

210
(8.6)

บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจซักถามว่าคุณ 
ใช้เวลาว่างทำาอะไร
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การแสวังหาผลประโยื่ชน์ทางเพศ

7 0.3

2,413 98.8

เคย

ไม่เคย

การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคล
อ่�น เพราะได้็รับสิ�งของหร่อ
ให้การช�วัยื่เหล่อ

จำานวัน ร้อยื่ละ

23 0.9ไม่แน่ใจ

2,443รวัม 100.0

5 71.4

1 14.3

นานๆ ครั้ง

บางครั้ง

ควัามถี� กรณี์ที�เคยื่มี 
เพศสัมพันธ์กับบุคคลอ่�น 

1 14.3

1 14.3

13 ปี

14 ปี

อายุื่ของเหตุิการณ์์ครั�งแรก
ที�คุณ์มีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่�น
เพราะต้ิองการสิ�งของหร่อ
ควัามช�วัยื่เหล่อ 

5 71.4ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

7รวัม 100.0

7 100.0ไม่เคยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่�น
เพราะต้ิองการสิ�งของหร่อ
ควัามช�วัยื่เหล่อในช�วัง 
1 เด่็อนที�ผ�านมา

1 14.3บ่อยครั้ง

7รวัม 100.0

4 57.1

3 42.9

ของขวัญ

ไม่แน่ใจ ระบุไม่ได้

สิ�งที�ได้็รับ กรณี์ที�เคยื่มี 
เพศสัมพันธ์กับบุคคลอ่�น 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

7รวัม 100.0

บทที่ 7
ติารางที� 7.1 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

1 14.3

2 28.6

บิดาหรือมารดาผู้ให้กำาเนิด

เพื่อน

บุคคลที�มีเพศสัมพันธ์ด้็วัยื่ 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

1 14.3ไม่ได้ระบุ

7รวัม 100.0

7รวัม 100.0

1 14.3คนไม่รู้จัก

2 28.6คู่รักหรืออดีตคู่รัก



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   137

การใช้แรงงานเด็็ก

815 33.4

1,628 66.6

เคย

ไม่เคย

การทำางานที�ได้็รับเงิน 
หร่อสิ�งของติอบแทน

จำานวัน ร้อยื่ละ

2,443รวัม 100.0

90 11.0ตลอดเวลา

815รวัม 100.0

ติารางที� 8.2 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การถูกแสวงหาผลประโยชน์เก่ียวกับการใช้แรงงานเด็ก

259 31.8

244 29.9

นานๆ ครั้ง

บางครั้ง

ควัามถี�ในกรณ์ีที�เคยื่ทำางาน
โด็ยื่ได็้รับเงินหร่อสิ�งของ
ติอบแทน 

222 27.2บ่อยครั้ง

645 77.4

179 21.5

ต่ำากว่า 15 ปี  

ตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี 

อายุื่ในช�วังที�เคยื่ทำางาน
โด็ยื่ได้็รับเงินหร่อสิ�งของ
ติอบแทน  
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

9 1.118 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 

833รวัม 100.0

9 1.1งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะลักษณ์ะงานที�ทำา ในกรณี์ 
ที�เคยื่รับจ้างทำางานในขณ์ะ 
ที�มีอายุื่ติำ�ากวั�า 18 ปี  2 0.2งานปั๊มโลหะ

4 0.5งานเก่ียวกับความร้อน ความเย็น ความส่ันสะเทือน เสียงและแสง ท่ีมีระดับ
แตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตรายตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงแรงงาน

- -งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงแรงงาน

1 0.1งานเก่ียวกับจุลชีวันเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน 
ตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวงแรงงาน

- -งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงแรงงาน

811รวัม 100.0

787 97.0งานอื่นๆที่นอกเหนือจากลักษณะข้างต้น

4 0.5งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

3 0.4

1 0.1

งานทำาความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กำาลังทำางาน

งานที่ต้องทำาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป



138   |   Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็็นเหย่ื่�อความิรุนแรงของป็ระชากรกลุั�มิตัวอยื่�าง อายุื่ 12- 17 ปี็

การใช้แรงงานเด็็ก จำานวัน ร้อยื่ละ

215 26.6

592 73.4

เคย

ไม่เคย

การทำางานเกินวัันละ  
8 ชั�วัโมง หร่อเกินสัปด็าห์ละ  
48 ชั�วัโมง หร่อทำางาน 
ในวัันหยุื่ด็  
(กรณ์ีเคยื่รับจ้างทำางานในขณ์ะที�มีอายืุ่ติำ�ากวั�า 
18 ปี)

807รวัม 100.0

23 10.7ตลอดเวลา

215รวัม 100.0

78 36.3

51 23.7

นานๆ ครั้ง

บางครั้ง

ควัามถี�ในกรณี์ที�เคยื่ทำางาน
เกินวัันละ 8 ชั�วัโมง หร่อ 
เกินสัปด็าห์ละ 48 ชั�วัโมง 
หร่อทำางานในวัันหยุื่ด็

63 29.3บ่อยครั้ง

55 6.8

752 93.2

เคย

ไม่เคย

การทำางานในระหวั�างเวัลา 
22.00 - 06.00 น. 

807รวัม 100.0

10 18.2ตลอดเวลา

55รวัม 100.0

16 29.1

16 29.1

นานๆ ครั้ง

บางครั้ง

ควัามถี�ในกรณี์ที�เคยื่ทำางานใน
ระหวั�างเวัลา 22.00 - 06.00

13 23.6บ่อยครั้ง

100 12.1ค้าขาย

206รวัม 100.0

29 3.5

503 61.0

งานด้านการเกษตร

งานรับจ้างทั่วไป

ระบุงานลักษณ์ะอ่�นๆ  
ที�คุณ์เคยื่ทำา

192 23.3งานด้านการบริการ

75 71.5สถานที่ที่มีอาหารและสุราจำาหน่ายในลักษณะการบริการ หรือมีนวดฯ

105รวัม 100.0

8 7.6

4 3.8

โรงฆี่่าสัตว์

สถานที่เล่นการพนัน

การทำางานในสถานที� 
ดั็งติ�อไปนี�  
(กฎหมายื่กำาหนด็ห้าม)

18 17.1สถานที่เต้นรำา รำาวง หรือ รองเง็ง
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การใช้แรงงานเด็็ก

15 50.0

4 13.3

ถูกด่า ตะคอก      

ให้ทำางานเกินเวลา

ลักษณ์ะของการได้็รับ 
การปฏิิบัติิที�ไม�ดี็จากนายื่จ้าง 
(ติอบได้็มากกวั�า 1 ข้อ)

จำานวัน ร้อยื่ละ

30รวัม 100.0

4 13.3จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าที่กำาหนด

1 3.3ถูกตี       

1 3.3

5 16.8

ลักษณะงานที่ทำาเป็นอันตราย

ไม่จ่ายค่าจ้าง

1 5.6

17 94.4

เคย

ไม่เคย

การแจ้งติำารวัจหร่อ 
หน�วัยื่งานอ่�น ถึงการปฏิิบัติิ
ที�ไม�ดี็

18รวัม 100.0
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ติารางที� 7.3 
จ�านวนและร้อยละของการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอ่่นๆ

18
(0.7)

2,422
(99.1)

1
(0.0)

- 2
(0.1)

การแสวังหาผลประโยื่ชน์ด้็านอ่�นๆ นานๆ ครั�ง บ�อยื่ครั�งบางครั�ง ติลอด็เวัลา

เคยไม่เคย

คุณเคยถูกบังคับให้แต่งงาน

18
(0.7)

2,410
(98.6)

1
(0.0)

14
(0.6)

-คุณเคยถูกใช้ให้ซ้ือขายยาเสพติด

18
(0.7)

2,418
(99.0)

3
(0.1)

4
(0.2)

-คุณเคยถูกใช้ให้ข่มขู่หรือทำาร้ายผู้อ่ืน

12
(0.5)

2,424
(99.2)

3
(0.1)

2
(0.1)

2
(0.1)

คุณเคยถูกใช้ให้เดินโพยหวย โพยบอล หรือเก็บเงินกู้

6
(0.2)

2,428
(99.4)

4
(0.2)

5
(0.2)

-คุณเคยถูกใช้ให้เป็นสายตำารวจ

2
(0.1)

2,439
(99.8)

1
(0.0)

- 1
(0.0)

คุณเคยถูกใช้ให้ขายซีดีเถ่ือน

4
(0.2)

2,436
(99.7)

1
(0.0)

1
(0.0)

1
(0.0)

คุณเคยถูกบังคับให้เป็นผู้แสดงในส่ือลามก

4
(0.2)

2,439
(99.8)

-- -คุณเคยถูกบังคับให้เข้าร่วมการสู้รบ  
หรือหน่วยก่อการร้าย

4
(0.2)

2,439
(99.7)

1
(0.0)

1
(0.0)

1
(0.0)

คุณเคยถูกบังคับให้ช่วยผลิตส่ือลามก (เช่น ป๊ัมแผ่น 
ช่วยถือกล้องเพ่ือถ่ายทำา เป็นต้น ไม่รวมถึงการเป็น 
ผู้แสดงลามก)
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16.7

39.0

83.3

61.0

408

212

2,035

331

มีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์สะเทือนใจ การเสียชีวิต  
การบาดเจ็บที่รุนแรง หรือความรุนแรงทางเพศ

หวนระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาซ้ำาๆ

12.4

33.9

87.6

66.1

303

184

2,140

359

เคยพบเห็นเหตุการณ์สะเทือนใจดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้อื่น

ฝันถึงเหตุการณ์เหล่านั้นซ้ำาๆ

26.074.0 141402รู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์เหล่านั้น เหมือนเหตุการณ์เหล่านั้น
กำาลังเกิดขึ้นอีกครั้ง

15.884.2 86457รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำาให้ย้อนนึกถึง
เหตุการณ์เลวร้ายที่เคยประสบ

13.486.6 73470มีปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้น เช่น เหงื่อออก 
หัวใจเต้นแรง เป็นต้น

4.495.6 1082,335ต้องเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำาๆ เช่น การถูกตำารวจซักถาม 
เรื่องราวสะเทือนใจซ้ำาๆ

11.688.4 2842,156ได้รับรู้เหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนสนิท  
เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงหรือ
อุบัติเหตุ

ประสบการณ์์ควัามรุนแรง

ลักษณ์ะอาการกลุ�ม B

ร้อยื่ละ

ร้อยื่ละ

ร้อยื่ละ

ร้อยื่ละ

จำานวัน

จำานวัน

จำานวัน

จำานวัน

เคย

เคย

ไม่เคย

ไม่เคย

บทที่ 8
ติารางที� 8.1 
จ�านวนและร้อยละของประสบการณ์การได้รับความสะเท่อนใจจากเหตุการณ์ความรุนแรง

ติารางที� 8.2 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะอาการกลุ่ม B หลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรง
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20.679.4 112431เคยพยายามหลีกเลี่ยงความคิดหรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง 
กับเหตุการณ์เหล่านั้น

17.382.7 94449เคยพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้อื่น/สถานที่/บทสนทนา/
กิจกรรม/สิ่งของ/สถานการณ์ ที่ทำาให้นึกถึงความเจ็บปวดหรือ
ทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

ลักษณ์ะอาการ C ร้อยื่ละร้อยื่ละ จำานวันจำานวัน

64
(30.2)

41
(36.6)

109
(51.4)

53
(47.3)

148
(69.8)

71
(63.4)

103
(48.6)

59
(52.7)

หวนระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาซ้ำาๆ

เคยพยายามหลีกเลี่ยงความคิดหรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง 
กับเหตุการณ์เหล่านั้น

38
(20.7)

24
(25.5)

60
(32.6)

39
(41.5)

146
(79.3)

70
(74.5)

124
(67.4)

55
(58.5)

ฝันถึงเหตุการณ์เหล่านั้นซ้ำาๆ

เคยพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอผู้อื่น/สถานที่/บทสนทนา/
กิจกรรม/สิ่งของ/สถานการณ์ ที่ทำาให้นึกถึงความเจ็บปวดหรือ
ทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

43
(30.5)

68
(48.2)

98
(69.5)

73
(51.8)

รู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์เหล่านั้น เหมือนเหตุการณ์เหล่านั้น
กำาลังเกิดขึ้นอีกครั้ง

36
(41.9)

47
(54.7)

50
(58.1)

39
(45.3)

รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำาให้ย้อนนึกถึง
เหตุการณ์เลวร้ายที่เคยประสบ

32
(43.8)

37
(50.7)

41
(56.2)

36
(49.3)

มีปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้น เช่น เหงื่อออก 
หัวใจเต้นแรง เป็นต้น

ลักษณ์ะอาการ B

ลักษณ์ะอาการ C

บ�อยื่ครั�ง

บ�อยื่ครั�ง

ปัจจุบัน 
ยื่ังเกิด็ขึ�นอยืู่�

ปัจจุบัน 
ยื่ังเกิด็ขึ�นอยืู่�

นานๆ ครั�ง

นานๆ ครั�ง

ภายื่ใน  
6 เด็่อนหลัง
เหติุการณ์์

ภายื่ใน  
6 เด็่อนหลัง
เหติุการณ์์

เคย

ความถีใ่นการเกดิ

ความถีใ่นการเกดิ

ไม่เคย

ช่วงเวลาที่เกิด

ช่วงเวลาที่เกิด

ติารางที� 8.4 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะอาการกลุ่ม C หลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรง

ติารางที� 8.3 
จ�านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีเกิดและความถ่ีในการเกิดอาการกลุ่ม B

ติารางที� 8.5 
จ�านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีเกิดและความถ่ีในการเกิดอาการกลุ่ม C
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6.693.4 36507ไม่สามารถจำาเหตุการณ์สำาคัญๆที่ทำาให้สะเทือนใจได้

19.780.3 107436เคยมองตัวเองหรือผู้อื่นในแง่ร้าย หรือมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น 
เช่น รู้สึกว่าผู้อื่นไว้ใจไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ

ลักษณ์ะอาการ D ร้อยื่ละร้อยื่ละ จำานวันจำานวัน

เคยไม่เคย

ติารางที� 8.6 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะอาการกลุ่ม D หลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรง

19.380.7 105438เคยโทษตัวเองหรือผู้อื่น (ยกเว้นคนที่ทำาร้ายคุณ) สำาหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

27.472.6 149394เคยมีความรู้สึกในด้านลบ เช่น หวาดกลัว โกรธ หรือรู้สึกผิดหรือ
อับอาย 

11.888.2 64479หมดความสนใจหรือความต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เคยทำา

10.389.7 56487รู้สึกห่างเหินจากผู้อื่น

12.088.0 65478มีอารมณ์ด้านบวกยากขึ้น เช่น ความสุข ความพอใจ ความรัก

8
(22.2)

13
(36.1)

28
(77.8)

23
(63.9)

ไม่สามารถจำาเหตุการณ์สำาคัญๆที่ทำาให้สะเทือนใจได้

22
(20.6)

64
(59.8)

85
(79.4)

43
(40.2)

เคยมองตัวเองหรือผู้อื่นในแง่ร้าย หรือมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น 
เช่น รู้สึกว่าผู้อื่นไว้ใจไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ

29
(27.6)

65
(61.9)

76
(72.4)

40
(38.1)

เคยโทษตัวเองหรือผู้อื่น (ยกเว้นคนที่ทำาร้ายคุณ) สำาหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

28
(18.8)

84
(56.4)

121
(81.2)

65
(43.6)

เคยมีความรู้สึกในด้านลบ เช่น หวาดกลัว โกรธ หรือรู้สึกผิดหรือ
อับอาย 

20
(31.3)

37
(57.8)

44
(68.8)

27
(42.2)

หมดความสนใจหรือความต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เคยทำา

17
(30.4)

29
(51.8)

39
(69.6)

27
(48.2)

รู้สึกห่างเหินจากผู้อื่น

18
(27.7)

41
(63.1)

47
(72.3)

24
(36.9)

มีอารมณ์ด้านบวกยากขึ้น เช่น ความสุข ความพอใจ ความรัก

ลักษณ์ะอาการ D บ�อยื่ครั�ง
ปัจจุบัน 

ยื่ังเกิด็ขึ�นอยืู่� นานๆ ครั�ง

ภายื่ใน  
6 เด็่อนหลัง
เหติุการณ์์

ความถีใ่นการเกดิช่วงเวลาที่เกิด

ติารางที� 8.7 
จ�านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีเกิดและความถ่ีในการเกิดอาการกลุ่ม D
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31.168.9 169374หงุดหงิด โกรธง่าย โดยไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจน

9.890.2 53490ทำาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเอง

ลักษณ์ะอาการ E ร้อยื่ละร้อยื่ละ จำานวันจำานวัน

เคยไม่เคย

ติารางที� 8.8 
จ�านวนและร้อยละของลักษณะอาการกลุ่ม E หลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรง

14.485.6 78465หวาดระแวง ระมัดระวังเกินเหตุ

12.287.8 66477สะดุ้ง มีอาการตกใจมากกว่าปกติ 

12.787.3 69474ไม่มีสมาธิ

25.874.2 140403มีปัญหาการนอนหลับ เช่น นอนหลับยาก นอนหลับไม่สนิท  
นอนไม่เต็มอิ่ม เป็นต้น

62
(44.3)

90
(64.3)

78
(55.7)

50
(35.7)

มีปัญหาการนอนหลับ เช่น นอนหลับยาก นอนหลับไม่สนิท  
นอนไม่เต็มอิ่ม เป็นต้น

66
(39.1)

109
(64.5)

103
(60.9)

60
(35.5)

หงุดหงิด โกรธง่าย โดยไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจน

13
(24.5)

33
(62.3)

40
(75.5)

20
(37.7)

ทำาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเอง

30
(38.5)

39
(50.0)

48
(61.5)

39
(50.0)

หวาดระแวง ระมัดระวังเกินเหตุ

23
(34.8)

33
(50.0)

43
(65.2)

33
(50.0)

สะดุ้ง มีอาการตกใจมากกว่าปกติ 

26
(37.7)

47
(68.1)

43
(62.3)

22
(31.9)

ไม่มีสมาธิ

ลักษณ์ะอาการ E บ�อยื่ครั�ง
ปัจจุบัน 

ยื่ังเกิด็ขึ�นอยืู่� นานๆ ครั�ง

ภายื่ใน  
6 เด็่อนหลัง
เหติุการณ์์

ความถีใ่นการเกดิช่วงเวลาที่เกิด

ติารางที� 8.10 
จ�านวนและร้อยละของช่วงเวลาท่ีเกิดและความถ่ีในการเกิดอาการกลุ่ม E



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   145

บทที่ 9
ตารางสรุป

10 - 12 ปี 
และ 13 - 15 ปี

 ก่อน 10 ปี

10 - 12 ปี

10 - 12 ปี

ก่อน 10 ปี

10 - 12 ปี

13 - 15 ปี

13 - 15 ปี

ช่วงอายุ

ช่วงอายุ

เพื่อน

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อน

พ่ีน้องต่างบิดา/มารดา
คนละแวกบ้าน และไม่รู้จัก

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อน

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อน

ผู้กระทำา

ผู้กระทำา

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัย

โรงเรียน

สถานที่เกิดเหตุการณ์

สถานที่เกิดเหตุการณ์

ไม่ได้รับบาดเจ็บ --

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ

ไม่ได้รับบาดเจ็บ - -

การได้รับบาดเจ็บ

การได้รับบาดเจ็บ

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

ลักษณะการบาดเจ็บ  
(กรณีได้รับบาดเจ็บ)

ลักษณะการบาดเจ็บ  
(กรณีได้รับบาดเจ็บ)

ข้อมูล

ข้อมูล

อันด็ับ 2

อันด็ับ 2

อันด็ับ 2

อันด็ับ 2

อันด็ับ 1

อันด็ับ 1

อันด็ับ 1

อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 131 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 30 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 251 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 20 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
กลุ่มท่ี 1 ค่อ การตบ ต่อย เตะ หร่อใช้วัตถุเฆ่ีี่ยน ตี เช่น ไม้เรียว ไม้แขวนเส่�อ เข็มขัด โซ่่ แส้

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
กลุ่มท่ี 2 ค่อ การบีบคอ จับกดน��า ท�าให้ส�าลักหร่อหายใจไม่ออก ใช้ของร้อน จี� ลน นาบ จุดไฟเผา 
รวมถึงน��าร้อนราด
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15 ปี16 - 17 ปี 13 - 14 ปี13 - 15 ปีช่วงอายุ

เพื่อนบิดา/มารดาผู้ให้กำาเนิด 
และคู่อริ

คนไม่รู้จักเพื่อนผู้กระทำา

ที่พักอาศัยที่พักอาศัย และ
สถานที่สาธารณะ

สถานที่สาธารณะที่พักอาศัย และ
สถานที่สาธารณะ

สถานที่เกิดเหตุการณ์

ไม่ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บ - -การได้รับบาดเจ็บ

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

ลักษณะการบาดเจ็บ  
(กรณีได้รับบาดเจ็บ)

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 11 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 12 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
กลุ่มที่ 3 ค่อ การโดยท�าร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่น มีด ปืน หร่อสิ่งเทียมอาวุธ 

-10 - 12 ปี 8 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

-บิดา/มารดาผู้ให้กำาเนิด
และบิดา/มารดาเลี้ยง

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อนผู้กระทำา

-ที่พักอาศัย ที่พักอาศัยโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับบาดเจ็บ - -การได้รับบาดเจ็บ

-มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

-มีรอยขีดข่วน 
รอยบาดแผล ฟกชำ้า

ลักษณะการบาดเจ็บ  
(กรณีได้รับบาดเจ็บ)

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 1 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 6 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางร�างกายื่ 
กลุ่มท่ี 4 ค่อ การท�าความรุนแรงทางร่างกายในลักษณะอ่่นๆ ได้แก่ จับทุ่ม กระท่บ ใช้ลูกบอลอัดตา ใช้สนับเหล็ก



Troubled Childhood IV ภููมิิหลัังการตกเป็ีนเหยุ่�อความิรุนแรงของปีระชากรกลุั�มิตัวอยุ�าง อายุุ 12- 17 ปีี    |   147

10 - 12 ปี13 - 14 ปี 13 - 14 ปี15 - 16 ปีช่วงอายุ

คนไม่รู้จักคนไม่รู้จัก เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

ในยานพาหนะโรงเรียน ที่พักอาศัย และ 
โรงเรียน

ที่พักอาศัยสถานที่เกิดเหตุการณ์

ช่วงเย็นช่วงเย็น ช่วงบ่ายช่วงบ่าย และกลางดึกช่วงเวลา

โดนแกล้ง/หยอกล้อกันโดนแกล้ง/หยอกล้อกัน อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

สถานการณ์

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 46คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 42 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ 
กลุ่มท่ี 1 ค่อ การอนาจาร ลวนลาม ลูบไล้ จับต้องร่างกายในทางเพศแบบไม่เหมาะสม โดยไม่อนุญาต 
(แต่ไม่ถึงขั�นพยายามหร่อบังคับให้มีเพศสัมพันธ์)

10 - 12 ปี11 ปี 13 - 14 ปี13 ปีช่วงอายุ

คนละแวกบ้าน/ 
คนรู้จัก (รุ่นพี่ รุ่นน้อง)

ญาติ/เพื่อน/คนรัก คนไม่รู้จักคนไม่รู้จักผู้กระทำา

FACEBOOKโรงเรียน ที่พักอาศัยที่พักอาศัย/ 
FACEBOOK

สถานที่เกิดเหตุการณ์

ช่วงเย็นช่วงเย็น ช่วงบ่ายช่วงบ่าย และไม่แน่ใจช่วงเวลา

ถูกผู้กระทำาหลอก/
ชักชวนไปด้วย

ใช้สื่อออนไลด์ อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

สถานการณ์

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 19 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 5 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ 
กลุ่มท่ี 2 ค่อ การพยายามมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ก�าลังบังคับหร่อล่อลวง แต่ท�าไม่ส�าเร็จ
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11 ปี8 ปี11/12/14/15/17 ปี 
อย่างละ 1 คน

-ช่วงอายุ

คู่รักหรืออดีตคู่รัก 
คนรู้จัก

-ญาติ/เพ่ือน 
คนในละแวกบ้าน หรือ

ชุมชน/และคนรู้จัก

คนละแวกบ้าน 
ญาติ

ผู้กระทำา

โรงเรียนโรงเรียน ที่พักอาศัยที่พักอาศัยสถานที่เกิดเหตุการณ์

กลางดึกช่วงบ่าย ช่วงบ่ายกลางดึกช่วงเวลา

ถูกข่มขู่หรือหลอกและ 
มึนเมาจากแอลกอฮอล์

ถูกข่มขู่หรือหลอก อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

สถานการณ์

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 4 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 5 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ 
กลุ่มท่ี 3 ค่อ การกดดัน ข่มขู่ คุกคาม หร่อล่อลวงให้คุณต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย

11 ปี- 14 ปี11 ปีช่วงอายุ

     บิดาเลี้ยงหรือ
มารดาเลี้ยง ญาติ 
คู่รักหรืออดีตคู่รัก

-      บิดาเลี้ยงหรือ
มารดาเลี้ยง ญาติ 
คู่รักหรืออดีตคู่รัก

ญาติผู้กระทำา

- -ที่พักอาศัยที่พักอาศัยสถานที่เกิดเหตุการณ์

ช่วงบ่าย- ช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเวลา

ข่มขู่/หลอก/มึนเมา
จากแอลกอฮอล ์
และสารเสพติด

- อยู่ตามลำาพัง 
กับผู้กระทำา

อยู่ตามลำาพังกับผู้กระทำา
และถูกผู้กระทำาข่มขู ่

หรือหลอก

สถานการณ์

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 3 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 1 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางเพศ 
กลุ่มท่ี 4 ค่อ การใช้ก�าลังบังคับให้คุณต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วย
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
กลุ่มท่ี 1 ค่อ การไม่พูดไม่คุยด้วย พูดขู่ว่าจะท�าโทษให้หนักถ้าไม่ปฏิิบัติตามค�าส่ัง พูดว่าไม่สนใจ 
หร่อรักคนอ่่นมากกว่า

13 - 14 ปี10 - 12 ปี 10 - 12 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

ที่พักอาศัยที่พักอาศัย โรงเรียนโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่เคย - -หงุดหงิด โกรธ โมโหฯ

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -เศร้า เสียใจ กังวล

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -สิ้นหวัง ไร้ค่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -ทำาร้ายตัวเอง/
ฆี่่าตัวตาย

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 100 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 168 คน)
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13 - 14 ปี15 - 16 ปี 10 - 12 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

โรงเรียนที่พักอาศัย ที่พักอาศัยโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -หงุดหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ 
กระสับกระส่าย

จำานวนเท่ากันระหว่าง 
เคย/ไม่เคย

ส่วนใหญ่ไม่เคย - -เศร้า เสียใจ กังวล

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -สิ้นหวัง ไร้ค่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -ทำาร้ายตัวเอง/
ฆี่่าตัวตาย

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 74 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 300 คน)

การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
กลุ่มที่ 2 ค่อ ตวาด ตะคอก ด่าว่าด้วยค�าหยาบคาย ค�าลามกหร่อสัปดน ฯ
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
กลุ่มท่ี 3 ค่อ การประจานหร่อประณาม พูดเปรียบเทียบกับคนอ่่นๆ พูดสะกิดปมด้อย พูดประชดประชัน  
พูดสบประมาท สาปแช่ง หร่อไล่ให้ไปตาย พูดดูถูกเหยียดหยามหร่อล้อเลียนบุคคลท่ีท่านรักฯ

10 - 12 ปี15 - 16 ปี 13 - 14 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

บิดา/มารดา 
ผู้ให้กำาเนิด

เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

ที่พักอาศัยที่พักอาศัย โรงเรียนโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -หงุดหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ 
กระสับกระส่าย

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -เศร้า เสียใจ กังวล

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -สิ้นหวัง ไร้ค่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -ทำาร้ายตัวเอง/
ฆี่่าตัวตาย

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 60 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 151 คน)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
กลุ่มท่ี 4 ค่อ การพูดว่าอยากให้ตาย ข่มขู่เอาเงินหร่อส่ิงของ ขู่บังคับให้ท�าส่ิงผิดกฎระเบียบ ขู่บังคับให้ชก
ต่อยกับข่มขู่ บังคับ ให้ยอมรับผิดแทนผู้อ่่น ขู่ว่าจะท�าร้ายด้วยอาวุธหร่อสารเคมีท่ีเป็นพิษ หร่อขู่ว่าจะฆ่ี่า

10 - 12 ปี15 - 16 ปี 13 - 14 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

คนรู้จัก เช่น คู่อริ          
รุ่นพี่/ญาติ

คนรู้จัก เช่น คู่อริ 
รุ่นพี่ ตำารวจ

เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

ที่พักอาศัยที่พักอาศัย โรงเรียนโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -หงุดหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ 
กระสับกระส่าย

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -เศร้า เสียใจ กังวล

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -สิ้นหวัง ไร้ค่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -ทำาร้ายตัวเอง/
ฆี่่าตัวตาย

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 42 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 68 คน)
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การกระทำาควัามรุนแรงทางอารมณ์์ 
กลุ่มท่ี 5 ค่อ การถูกขโมยส่ิงของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ หร่อมีคนจงใจท�าลายทรัพย์สินของคุณ  
เช่น เส่�อผ้ารองเท้า หนังส่อโทรศัพท์ม่อถ่อ จักรยาน หร่อของท่ีรัก

10 - 11 ปี10 - 11 ปี 13 - 14 ปี13 - 14 ปีช่วงอายุ

คนไม่รู้จักคนไม่รู้จัก เพื่อนเพื่อนผู้กระทำา

ที่พักอาศัยที่พักอาศัย โรงเรียนโรงเรียนสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -หงุดหงิด โกรธ โมโห ไม่ชอบ 
กระสับกระส่าย

ส่วนใหญ่เคยส่วนใหญ่เคย - -เศร้า เสียใจ กังวล

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -สิ้นหวัง ไร้ค่า

ส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคย - -ทำาร้ายตัวเอง/
ฆี่่าตัวตาย

ข้อมูล อันด็ับ 2อันด็ับ 2 อันด็ับ 1อันด็ับ 1

เหตุุการณ์์คร้�งแรก 
(จำำาได้ 88 คน)

เหตุุการณ์์คร้�งล่าสุุด 
(จำำาได้ 102 คน)
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