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ความรุนแรง เป็นพฤติกรรมหรือการกระท า

ใดๆ ก็ตามท่ีละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทาง

ร่างกาย วาจา จติใจ หรือทางเพศ และน ามา

ซ่ึงอนัตรายหรือความทุกขท์รมานตอ่

ผูถู้กกระท าทั้งดา้นรา่งกายและจติใจ 





 ความรุนแรงตอ่เด็ก หมายถึงการท่ีเด็กไดร้บัการปฏิบตัจิากผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะ

เป็นในหรือนอกครอบครวั จนเป็นเหตใุหเ้ด็กไดร้บัอนัตราย บาดเจบ็ 

กระทบกระเทือนทางดา้นร่างกาย จติใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูก

ละเลย ไม่สนองตอบความตอ้งการพ้ืนฐาน เช่น อาหาร การดแูลสุขภาพ 

และการอบรมเล้ียงด ู

 ความรุนแรงตอ่สตรี หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามท่ีเป็นผล หรืออาจเป็น

ผลใหเ้กิดการท ารา้ยรา่งกาย  ทางจติใจ และทางเพศ เป็นผลใหเ้กิดความ

ทุกขท์รมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญกีดกนัจ  ากดัเสรีภาพ  ทั้งในท่ี

สาธารณะและในชีวิตส่วนตวั 



         1.  ทะเลาะเบาะแวง้ ตบตกีนัตลอดเวลา 

         2.  ตดิยาเสพตดิ 

         3.  ถูกทอดท้ิงตั้งแตเ่ด็ก เก็บกด และขาดท่ีพ่ึง 

         4.  คิดว่าลกูเป็นสมบตัขิองตนเอง 

         5.  หมกมุ่นเร่ืองเพศ 

         6.  ไม่ผูกพนักบัลกู 

         7.  เมาสุราเป็นอาจณิ 

         8.  ชอบเล่นการพนนั 



 ความรุนแรงตอ่รา่งกาย เป็นความรุนแรงท่ีใชก้  าลงั หรือ

อุปกรณใ์ด ๆ เป็นอาวุธ แลว้มีผลท าใหผู้ถู้กกระท า

บาดเจบ็ตอ่รา่งกาย เช่น การตบ ผลกั หยกิ กดั ขวา้ง ปา 

ทุบ ต ีเตะ ตอ่ย และรา้ยแรงถึงขั้นใชอ้าวุธจนน าไปสู่การ

ฆาตกรรม  ซ่ึงระดบัความรุนแรงจะแตกตา่งกนั

ออกไป  ท าใหผู้เ้ป็นเหยือ่เกิดอาการฟกช ้าด  าเขียว บวม

ช ้า แน่นหนา้อก หายใจไม่ออก กระดกูหกั และเสียชีวิต

ได ้



 ท่ีรุนแรงท่ีสุดคือความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การกระท าในในลกัษณะ

ข่มขืน  ลวนลามทางเพศ บงัคบัใหร้่วมหลบันอน และมีเพศสมัพนัธโ์ดย

ไม่ยนิยอมพรอ้มใจ  การละเมิดสิทธิทางเพศตา่ง ๆ รวมตั้งแตก่ารอวด

อวยัวะเพศ  การจบัตอ้ง ลบูคล า  ทั้งการท ากบัเด็ก  หรือว่าใหเ้ด็กจบั

อวยัวะเพศของตน  ใหเ้ด็กดสูื่อลามก  ถ่ายรูปโป๊เด็ก การส าเร็จความใคร่

กบัเด็ก หรือกระท าตอ่หนา้เด็ก การใชป้ากกบัอวยัวะเพศเด็กหรือใหเ้ด็ก

ใชก้บัตน ถือว่าเป็นการลวนลามทางเพศทั้งส้ิน 



 ความรุนแรงตอ่จติใจ คือ การกระท าหรือละเวน้ไม่กระท า ทอดท้ิง 

เพิกเฉย ไม่ดแูลไม่ใส่ใจ ไม่ใหเ้กียรต ิการท ารา้ยจติใจมีผลท าให้

ผูถู้กกระท าไดร้บัความเสียใจ เสียสิทธิและเสรีภาพ เช่น การพูดจาดู

ถูก ดา่ทอ เหยียดหยาม การกา้วรา้วทางวาจา การรบกวนรงัควาน 

ปล่อยปละทอดท้ิง ปฏิเสธสิทธิท่ีพึงมีพึงได ้การแสดงความเป็น

เจา้ของท่ีมากเกินควร การลิดรอนสิทธิดา้นทรพัยส์ินเงินทอง และ

ท าลายทรพัยส์ินของผูอ่ื้น 



1. ความรุนแรงทางดา้นรา่งกาย เช่น การทุบตที ารา้ยรา่งกาย ตบ เตะ ตอ่ย การใชอ้าวุธ 

2. ความรุนแรงทางดา้นจติใจ เช่น การใชค้ าพดู กิรยิา หรอืการกระท าที่เป็นการดถููกดู

หม่ิน เหยยีดหยาม ดา่ว่า ใหอ้บัอาย การกลัน่แกลง้ ทรมานใหเ้จบ็ช ้าน ้าใจ การบงัคบั 

ข่มขู่ กกัขงั ควบคมุ ไม่ใหแ้สดงความคิดเห็น การหึงหวง การเลือกปฏิบตั ิการเอารดัเอา

เปรยีบ การตกัตวงผลประโยชน ์การถูกทอดท้ิง ไม่ไดร้บัการเอาใจใสเ่ลี้ ยงด ูเป็นตน้ 

  3. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพดูเรือ่ง 

  ลามกอนาจาร การแอบด ูการจบัตอ้งของสงวน การบงัคบัให ้

  เปลื้ องผา้ การบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 





1. ความกา้วรา้วทางวาจา ไดแ้ก่ 

- ดถููกเหยยีดหยาม 

- ตะโกนใส่  

- ตั้งฉายา 

โดยมีสาเหตมุาจาก 

- การตอ้งการควบคมุผูอ่ื้น 

- การตอ้งการแสดงพลงัความเป็นชาย 

- อิจฉาริษยาคู่ของตน 

- คู่สมรสไม่ปรองดองกนั 



2. ความกา้วรา้วตอ่รา่งกาย ไดแ้ก่ 

- ผลกั  

- ตบต ี 

- ผลกักระแทก 

โดยมีสาเหตมุาจาก 

- การยอมรบัและน าเอาการควบคุม โดย

วิธีการท่ีรุนแรงมาใช ้

- เลียนแบบการแสดงความกา้วรา้ว

รุนแรงตอ่รา่งกาย 

- ถูกกระท าทารุณกรรมตั้งแตเ่ด็ก 

- มีบุคลิกภาพท่ีนิยมความกา้วรา้ว 

- ตดิสุรา 



3. ความกา้วรา้วขั้นรุนแรง 

ท่ีรุนแรงถึงฆาตกรรม ไดแ้ก่ 

-  ทุบต ี

-  เตะตอ่ย 

-  ทุบตดีว้ยวตัถุ หรืออาวุธ 

โดยมีสาเหตมุาจาก 

-  การมีบุคลิกภาพแปรปรวน 

-  เก็บอารมณไ์ม่อยู ่

-   มีความยกยอ่งนับถือตนเองต า่ 



1. ปัญหาเศรษฐกิจ ผูท่ี้มีฐานะยากจนตอ้งด้ินรนอยา่งหนกั ตอ้งทนอยูใ่น

แหล่งแออดัเส่ือมโทรม ท าใหเ้กิดความ เครียด และมีความกดดนัอยูใ่นใจ

ตลอดเวลา พรอ้มท่ีจะระเบิดออกมาเป็นพฤตกิรรมรุนแรงตอ่สมาชิกใน

ครอบครวัไดเ้สมอ นอกจากน้ีปัญหาเร่ืองหน้ีสินชนิดท่ีลน้พน้ตวัก็เป็น

สาเหตหุน่ึงท่ีท าใหผู้น้  าครอบครวัคิดแกปั้ญหาโดยการฆ่าลกูเมียและฆ่าตวั

ตายตามดว้ย  



2. ปัญหาการหยา่รา้ง ตามสถิตนิั้นการหยา่รา้งจะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี         

ส่วนผูท่ี้อยูก่นัเฉย ๆ โดยไม่ไดจ้ดทะเบียนก็ ยิง่แยกกนัไดง่้ายมากข้ึน 

โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งอพยพยา้ยถ่ินบ่อย ๆ ตามแตจ่ะหางานได ้และเม่ือได้

คู่คนใหม่จะท าใหเ้กิดปัญหาระหว่างพ่อเล้ียง แม่เล้ียง กบัลกูเล้ียง ซ่ึงผูท่ี้

จะถูกกระท าทารุนก็คือลกูเล้ียง เน่ืองจากเป็นผลพวงมาจากอดีตคนรกั

เก่า ท าใหคู้่คนใหม่อดจะหึงหวงหรืออิจฉาริษยาไม่ได ้ 



3. ปัญหาความหึงหวง สามียอ่มหึงหวงเม่ือภรรยาไปมีชายชู ้เพราะรูส้ึก

ว่าศกัด์ิศรีลกูผูช้ายถูกลบหลู่ จงึตอ้ง กระท าการรุนแรงเพ่ือเรียกศกัด์ิศรี

ของตวัเองกลบัมา โดยอาจลงมือฆ่าชายชูแ้ละฆ่าภรรยาดว้ย ส่วนภรรยาก็

เช่นกนั ยอ่มหึงหวงเม่ือสามีมีภรรยานอ้ย โดยถือภาษิตท่ีว่า              

  “เสียทองเท่าหวั ไม่ยอมเสียผวัใหใ้คร”  

ยิง่สามีใหท้า้ยหรือยกยอ่ง ภรรยานอ้ยมากกว่าภรรยาหลวงก็ยิง่แคน้จน

อาจฆ่าภรรยานอ้ยและสามีไดใ้นท่ีสุด 



4. ปัญหาการขาดวุฒิภาวะ สามีภรรยามีวุฒิภาวะไม่สมวยัผูใ้หญ่ คือ                  

ตา่งฝ่ายตา่งเอาแตใ่จตวัเอง คิดถึงแตค่วามสุขของตวัเองฝ่ายเดียว ไม่นึกถึง

ใจคู่ครองบา้ง ชอบเอาชนะกนัดว้ยก าลงัแบบเด็ก ๆ เม่ือมีปัญหาแทนท่ีจะ

พูดกนัดว้ย เหตผุลกลบักลายเป็นเอาชนะกนัดว้ยอารมณท์ าใหต้อ้งทะเลาะ

วิวาท ลงมือลงไมก้นัเป็นประจ  าและบ่อยครั้งท่ีพาลมาระบายอารมณก์บั          

ลกูเล็ก ๆ ท่ีไม่เร่ืองดว้ยเลย  



5. ปัญหาทางดา้นจติใจ สมาชิกในครอบครวับางคนอาจเตบิโตมาจาก

ครอบครวัท่ีนิยมใชค้วามรุนแรงมาก่อน เม่ือมีครอบครวัของตวัเองจงึตดิท่ีจะ

น าความรุนแรงมาใชเ้ช่นกนั  

• บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพแบบอนัธพาล คือ ชอบท ารา้ยผูอ่ื้นโดยไม่

รูส้ึกผิด  

• บางรายอาจมีอาการซึมเศรา้ รูส้ึกหดหู่ หมดอาลยัตายอยากในชีวิต 

จนคิดฆ่าตวัตาย และอาจฆ่าสมาชิกในครอบครวัดว้ยเพราะเกรงว่า

อยูต่อ่ไปชีวิตจะล าบาก 



• บางรายมีอาการระแวง คิดว่าภรรยามีชู ้ทั้งท่ีไม่จริง มกัชอบหาเร่ือง

ทะเลาะวิวาทกบัภรรยาเสมอ บางรายอาจถึงข้ึนเป็นโรคจติมีอาการ

ประสาทหลอนไดย้นิเสียงสัง่ใหฆ้่าคนในครอบครวัหรือหลงผิดคิดว่า

คนในครอบครวัเป็นศตัรูจงึตอ้งลงมือฆ่าเพ่ือเป็นการป้องกนัตวั  


