


 โดยการใหค้วามรูแ้ก่ชายหญิงที่ประสงคจ์ะแตง่งานกนัใหท้ราบ

ล่วงหนา้เพ่ือเตรียมการปรบัตวัรบัความเปล่ียนแปลงจากการเป็นคู่รกัท่ีมีแต่

ความหวานช่ืน มาเป็นคู่สมรสท่ีตอ้งรบัผิดชอบรว่มกนั ความรกัท่ีหวือหวาจะ 

กลายเป็นความเคยชินท่ีอาจกลายเป็นความเบ่ือหน่ายและการท่ีจะตอ้ง

รบัภาระตา่ง ๆ ร่วมกนั   

การใหค้วามรู ้ 



ทั้งดา้นการเงิน การงาน และ การเล้ียงดลูกู ๆ ใหเ้ตบิโต

เป็นคนดีของสงัคมดว้ย ชีวิตแตง่งานจงึแตกตา่งจากชีวิต

เม่ือครั้งเป็นคู่รกัอยา่งส้ินเชิง แตถ่า้ไดเ้ตรียมตวั เตรียมใจ

รบัเหตกุารณไ์วล้่วงหนา้จะช่วยใหป้รบัตวัไดง้่ายข้ึน 



 โดยเฉพาะผูช้ายหลาย ๆ คน จะตอ้งเปลี่ยนความคิด

จากท่ีว่าชายชาตรีตอ้งถึงพรอ้มดว้ยสุรา นารี และการพนันตา่ง ๆ 

เป็นผูช้ายท่ีดี ตอ้งรกัเดียวใจเดียว และตอ้งรบัผิดชอบเรื่องฐานะ

การเงินของครอบครวัใหด้ีท่ีสุด  

 

การเปลี่ยนทศันคต ิ 



• เปล่ียนจากความคิดท่ีว่างานบา้น งานเล้ียงลกูเป็นงานของผูห้ญิง        

มาเป็นการร่วมแรงรว่มใจกนั ท างานเพ่ือแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนั 

ภรรยาจะไดไ้ม่หงุดหงิด และลกูจะไดใ้กลชิ้ดพ่อดว้ย 

• เปล่ียนจากความเขา้ใจผิดท่ีว่าลกูเมียเป็นสมบตัสิ่วนตวั ท่ีคิดจะซอ้มจะ

ทุบตก็ีท าไดเ้สมอเป็นความคิดท่ีว่า ชายหญิงนั้นเท่าเทียมกนั และพ่อคือ

ผูป้กป้องคุม้ครองลูกเมีย ไม่ใช่ผูท้ ารา้ยครอบครวัเสียเอง   



• เปลี่ยนทศันคตใินเรื่องการรกัษาอาการเจบ็ป่วยทางจติ คือ ตอ้งไม่

อายท่ีจะมาขอรบัการรกัษาจากจติแพทยห์รือ ขอค าปรึกษาจาก

ผูเ้ช่ียวชาญทางสุขภาพจติ เพราะหากรีบท าการรกัษาเสียตั้งแต่

อาการเพิ่มเริ่มแรกยอ่มจะช่วยใหห้ายไดเ้ร็วดีกว่าปล่อยไวจ้น

อาการหนกัเป็นอนัตรายตอ่ตวัเองและบุคคลในครอบครวั อยา่งท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนั  



 โดยสามีภรรยาตอ้งปรบัตวัเขา้หากนั เม่ือมีปัญหาตอ้งค่อย ๆ พูด

ค่อย ๆ จากนั ใชเ้หตผุล มากกว่าอารมณ ์ฝ่ายหน่ึงพูดอีกฝ่ายควรจะน่ิงฟัง 

คนหน่ึงรอ้นอีกคนหน่ึงตอ้งเย็น พยายามหลีกเล่ียงการใชก้ าลงัท ารา้ยกนัตอ้ง

ท าตวัรกัใครส่ามคัคีปรองดองกนั เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัลกู เล้ียงดลูกู

ดว้ยความรกัความอบอุ่น ลกูจะไดมี้สุขภาพจติดีและสามารถสรา้งครอบครวั

ท่ีดีไดเ้ม่ือเขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ตอ่ไป 

การเปลี่ยนพฤตกิรรม  





1. มีค่านิยมและเจตคตท่ีิไม่เหมาะสมเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมกนัระหว่าง

หญิงกบัชาย เช่น แนวคิดท่ีว่าภรรยาเป็นสมบตัิของสามี หรือแนวคิดท่ีว่าลกู

เป็นสมบตัขิองพ่อแม่ เป็นตน้ 



2. มีความเจริญดา้นวตัถุ แตข่าดการพฒันาดา้นจติใจ ท าใหค้นในสงัคม

เส่ือมศีลธรรม และยดึผลประโยชนส์่วนตวัเป็นท่ีตั้ง ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนั

ทางวตัถุ ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาตา่งๆ และในท่ีสุดก็จะน ามาสู่สภาพของครอบครวั

ท่ีล่มสลาย  
 

3. ความไม่พรอ้มท่ีจะมีครอบครวั โดยอาจมีสาเหตมุาจากสภาพรา่งกาย 

จติใจ อายุ สุขภาพ อนามยั และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลใหเ้กิดปัญหา

ความรุนแรง 



4. การไดร้บัประสบการณเ์ก่ียวกบัความรุนแรง เช่น พ่อแม่ ครูท าโทษ

ดว้ยความรุนแรง เม่ือท าผิดท าใหมี้ทศันคตว่ิาความรุนแรงเป็นเร่ืองปกติ

ท่ีช่วยหยุดยั้งพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมได ้
 

5. ปัญหาเศรษฐกิจต า่ การเลิกจา้งงาน ธุรกิจลม้ละลาย ค่าครองชีพสูง 

ท าใหเ้กิดความเครียดสูง และน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 



6. ระบบการศึกษาที่สรา้งความกดดนัใหก้บัผูเ้รียน เช่น กรณีของ

ผูเ้รียนท่ีผิดหวงัจากระบบการสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง แลว้

ตดัสินใจฆ่าตวัตาย 
 

7. อิทธิพลสื่อมวลชนท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารใหเ้กิดผลลบแก่ผูร้บั

ข่าวสารอยา่งกวา้งขวางและตอ่เน่ือง เช่น ค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การใชค้วาม

รุนแรง การผลิตสื่อโฆษณา สื่อลามกอนาจาร ท่ีก่อใหเ้กิดการเลียนแบบ

ในทางที่ไม่ถูกตอ้ง 



8. ความเช่ือผิดๆ เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรง เช่นความรุนแรงใน

ครอบครวัเป็นเร่ืองส่วนตวั ความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนเพราะผูห้ญิง

เป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง ท าใหผู้ป้ระสบปัญหาพยายามปิดไวเ้ป็น

ความลบั และดว้ยความเช่ือดงักล่าว 

ท าใหค้นในสงัคมไม่ตอ้งการเจา้ไปยุง่เก่ียว  

และใหค้วามช่วยเหลือท าใหเ้กิดปัญหามากมาย 



              การป้องกนัปัญหาความรุนแรงในสงัคม จะใหบ้งัเกิดผล

อยา่งสมบูรณแ์ละยัง่ยนืไดน้ั้น ทุกระดบัของสงัคมตอ้งรว่มมือกนั โดยมี

แนวทางปฏิบตั ิดงัน้ี 

1. ระดบับุคคลและครอบครวั 

 2. ระดบัสงัคม 



 1) รฐัควรจดัใหมี้หน่วยงานบริการแนะแนว และค าปรึกษา                

ปัญหาชีวิตสมรส ปัญหาครอบครวักระจายไปสู่ชุมชนมากข้ึน 
 

 2) รฐัตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกคนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ และ  

       จติส านึก เร่ืองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน 



 3) มีการแกไ้ขกฎหมายใหมี้ความ

ทนัสมยัโดยเฉพาะกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ครอบครวั กฎหมายท่ีก่อใหเ้กิดช่องว่างในเรื่อง

ความไม่เสมอภาค และท าใหส้ตรีตอ้งตกอยูใ่น

ภาวะจ  ายอมควรไดร้บัการแกไ้ข และควรมีการ

บงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่

กฎหมายดงักล่าวใหป้ระชาชนทราบ 



              4) องคก์รวิชาชีพสื่อมวลชนตอ้งมีมาตรการในการป้องกนัและ

ควบคุมส่ือใหเ้สนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และผูผ้ลิตส่ือตอ้งแสดงความ

รบัผิดชอบในการน าเสนอส่ือทุกรูปแบบ 
 

              5) ระบบการศึกษา ตอ้งใหค้วามส าคญัในการบรรจุหลกัสูตร

การเรียนการสอนเร่ืองจริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ท่ีดี สิทธิสตรี สิทธิ

เด็ก และสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการสอนทกัษะการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ดว้ยเหตผุลและสนัติวิธี 

 



ระดบับุคคล 

1. เรียนรูแ้ละฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนใจเย็น มีเหตผุล ฝึกสมาธิ 

2. ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น อยา่ยึดตนเองเป็นใหญ่ 

3. ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนท์ ากิจกรรมท่ีสรา้งสรรค ์เช่น เล่นกีฬา                              

ออกก าลงักายสม า่เสมอ 



4. อยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข ใหค้วามช่วยเหลือคนอ่ืนๆ เท่าท่ี

จะสามารถท าได ้

5. ไม่ตดัสินปัญหาโดยการใชก้ าลงั และหลีกเล่ียงเม่ือถูกผูอ่ื้นใชก้  าลงั 

6. ไม่หมกมุ่นอยูก่บัการเล่นเกมทางอินเทอรเ์นตมากเกินไป โดยเฉพาะ

การสนทนาทางinternet หรือการ (chat) ซ่ึงจะน าไปสู่การถูก

หลอกลวงไปท ารุนแรงทางเพศไดง้่าย 



ระดบัครอบครวั 

1.สรา้งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างสมาชิกในครอบครวั พ่อ แม่ 

ผูป้กครองควรมีขอ้ตกลงเรื่อง อ านาจการตดัสินใจเรื่องในครอบครวัโดยไม่

ใชค้วามรุนแรง 

2.มีพฤตกิรรมท่ีแสดงความรกั ความเอ้ืออาทร และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ระหว่าง พ่อ แม่ ลกูและคนอ่ืนๆ ในครอบครวัอยา่งสม า่เสมอ 

3. มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินชีวิต ตลอดจนกตกิาตา่งๆ 

ภายในครอบครวั โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนรว่ม 



4. สมาชิกในครอบครวัมีความยดืหยุน่ ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและ

พฒันาการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกในครอบครวัอยา่งปกติ 

5. สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของครอบครวั ตาม

สถานภาพท่ีควรจะเป็นรวมทั้งการแกไ้ขเหตกุารณท่ี์อาจเกิดข้ึนอยา่งไม่

คาดคิดดว้ย 

6. พ่อแม่ ผูป้กครองใหก้ารอบรมเล้ียงดลูกูๆ ไปในแนวทางท่ีถูกตอ้งโดยให้

การเอาใจใส่ดแูลลกูๆ อยา่งใกลชิ้ด 



7. พ่อแม่ ผูป้กครองตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการแกไ้ข

ปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง 

8. พ่อแม่ ผูป้กครองตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรงกบัลกูๆ การ

ลงโทษเม่ือลกูกระท าผิดตอ้งท าอยา่งมีเหตผุล 

9. พ่อแม่ ผูป้กครองตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรงใหก้บัลกูๆ 

จนกลายเป็นคนชอบใชค้วามรุนแรง เม่ือมีโอกาส 



 คนทุกคนควรปฏิบตัติามหลักความปลอดภยัเพื่อป้องกนัและ

แกปั้ญหาความรนุแรง ดงัน้ี 

1. ไม่แกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามรุนแรงทุกลกัษณะ 

2. ไม่เขา้ไปในสถานการณห์รือเหตกุารณท่ี์เส่ียงตอ่การถูกกระท ารุนแรง เช่น 

ไม่ไปในสถานท่ีเปล่ียวในเวลากลางคืน เพราะอาจถูกปลน้ จี้  หรือ โดนท า

รา้ยได ้เป็นตน้ 

3. ไม่พูดหรือกระท าส่ิงท่ียัว่ยุใหผู้มี้อ  านาจเหนือกว่า เกิดความโกรธ และท า

รา้ยเราได ้



4. เม่ือพบเห็นเหตกุารณห์รือสิ่งผิดปกติท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือ

อนัตรายในบา้นหรือในชุมชน ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หญ่หรือต  ารวจทราบ เพ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

5. ประพฤตปิฏิบตัตินตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง ไม่ประพฤตตินในทางไม่ดีหรือเกเร 

6. ในการกระท าส่ิงตา่งๆ ตอ้งยึดหลกั “ปลอดภยัไวก่้อน” “ไม่ประมาท” 




