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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
ของชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 2) พัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวม และ 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมตามที่ไดพัฒนาขึ้น โดยแหลงขอมูลที่ศึกษาเปน
ชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี การดําเนินการมี 2 ระยะ คือ ระยะกอนการวิจัย ซึ่งเปนระยะ
เตรียมการและศึกษาขอมูลเบื้องตน และระยะทําวิจัย ซึ่งใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
โดยความรวมมือของผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ในการรวมกันพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในชุมชน ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ ผูวิจัยใชการสังเกตแบบสวนรวม
การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการวิพากษรวมกัน โดยมีผูใหขอมูลหลัก จํานวน 32 คน การ
วิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหาแลวเขียนในลักษณะพรรณนาความ
ผลการวิจัย พบวา
1. ชุมชนที่ศึก ษามีสภาพความรุน แรงในครอบครัว ทางวาจามากที่สุด รองลงมาคือ ทาง
รางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ ตามลําดับ โดยระดับครอบครัวที่มคี วามเสี่ยงตอการเกิดปญหา มีมาก
ที่สุด รองลงมาคือระดับที่มคี วามขัดแยงหรือความรุนแรงแตไมปรากฏผลชัด สวนระดับที่ความรุนแรง
ปรากฏชัด และตอเนื่อง มีประมาณ 20 ครอบครัว และพบวาชุมชนยอยที่มีพื้นที่จํากัด แออัด และมี
สภาพทางเศรษฐกิจไมดี จะมีปญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ สวนชุมชนยอยอื่นๆ ที่มีสภาพเสี่ยงนอย
กวาจะมีความรุนแรงนอยกวาแตก็พบวายังคงมีปญหา โดยสาเหตุของปญหามาจากทั้งสภาพภายใน
ตัวบุคคลและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม
2. วิธีการพัฒนารูปแบบการปองกันปญหา มีการดําเนินการใน 2 วงรอบ โดยวงรอบแรกได
พัฒนาผูนําชุมชนดวยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และกิจกรรมวิเคราะหปญหา และพัฒนาครอบครัว
แกนนําดวยกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะในการใชชีวิตครอบครัว การสังเกตและสะทอนผล พบวา
เกิดความรวมมือของหลายฝายในชุมชนจนทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมายคือผูนําชุมชนมีความรู เขาใจ
และมีทัก ษะในการคิดวิเ คราะห ปญ หา และครอบครัวแกนนํามีก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมไปใน
ทางบวก สําหรับวงรอบที่ 2 ไดพัฒนาครอบครัวเสี่ยงดวยกิจกรรมปรับความเขาใจ และการเสวนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา และสื่อสารไปยังชุมชน ดวยสื่อรณรงคผาน
หอกระจายขาว และสื่อบุคคลที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การสังเกตและสะทอนผล
พบวา เกิดความรวมมือในระดับชุมชนจนบรรลุเปาหมายที่สามารถสรางการรับรูและตื่นตัวในชุมชน
และครอบครัวเสี่ยงบางสวนเขาใจในปญ หาและมีแนวโนมปรับเปลี่ย นพฤติกรรมไปในทางปองกัน
ปญหา
3. ผลการพัฒนารูปแบบการปองกันปญหา เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูนําชุมชน
ครอบครัวแกนนํา ครอบครัวเสี่ยง และประชาชนในชุมชนบางสวน และไดรูปแบบเครือขายความ
รวมมือระหวางนัก วิจัย จากภายนอกกับผูนําชุมชนและภาคีเ ครือขาย ที่มีกิจ กรรมความรวมมือเพื่อ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และ
รูป แบบการใชชุมชนเปน ฐานในการพัฒนาเพื่อปองกัน ป ญ หาความรุน แรงในครอบครัว ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย วิธีการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุน ผลที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนา เงื่อนไขของความสําเร็จ และขอพึงระวังตางๆ โดยมีกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
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This research aims to study domestic violence provisions in community, to develop
prevention model of domestic violence provisions in community by participation process,
and to investigate effect of prevention model of domestic violence in community by
participation process. Setting is a community in Pathum Thani province. Research
procedures are two phases including pre-research and research phases. Pre-research
phase is for preparation and studying information. And research phase use participatory
action research with ten community leaders participation for developing prevention method
of violence provisions in community by participation process. As for data collection,
participative observation, focus group, in-depth interview, and critical discussion are
employed with 35 key informants. Content analysis is used for data analysis and research
results are presented by description.
Research results are:
1. Verbal violence is the highest frequency, followed by physical, mental, and sexual
respectively. Family risk violence level is the highest, followed by invisible effect conflict or
violence, and visible and continuous effect violence with about 20 families in this category
respectively. The communities with limited area, slum, and low income reveal all kinds of
domestic violence. Although, the others with low risk present low violence, problems are still
occurred. Its causes come from personal and socioeconomic conditions.
2. The prevention method of domestic violence provisions in community is developed
by two cycles. Firstly, community leaders are developed by knowledge sharing and problem
analysis activities. Also family mainstays are developed by knowledge improvement and
family life skill activities. The observation and reflection have shown that there is cooperation
among many parts of community which makes community leaders gain more knowledge,
understanding, and problem analysis thinking skill, and family mainstays change behaviors

into positive way. Secondly, at risk families are developed by understanding enhancement
activity and discussion for knowledge sharing with community leaders and family mainstays
and communication to community by spread news and village health volunteers. The results
from observation and reflection have shown that community cooperation is created which
makes perception and alerting in community. Moreover, some at risk families understand
problem and tend to modify their behavior to prevention.
3. Effects of prevention model of domestic violence in community by participation
process are behavior changing in community leaders, family mainstays, at risk families, and
also some people in community. And getting cooperation networking model from cooperation
activity follow taking participatory action research, and violence prevention model for
audiences in each level of community from community-based research method that shows
target, development method, the principle and theory support, effect, the condition of success,
and the caution of action.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธนี้ เปนความตั้งใจของผูวิจัย ที่จะศึกษาวิจัยในชุมชนโดยนําบุคคลฝายตางๆ
เขามามีสวนรวม ในลักษณะการเรียนรูรวมกันระหวางผูวิจัยกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวิธีการดังกลาวจะ
ทําใหงานวิชาการมีความใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น อีกทั้งองคความรูที่เกิดขึ้นจะเปนประโยชนแก
ชุมชนอยางเต็มที่ สําหรับ การศึก ษาวิจัยในครั้งนี้ นับวามีระยะเวลายาวนานพอสมควร เริ่มตน จาก
การศึกษาคนควาโดยผูวิจัยเพื่อกําหนดเคาโครงปริญญานิพนธ โดยมี อาจารย ดร.พรรณี บุญประกอบ
กํากับดูแลอยางใกลชิดในฐานะประธานผูควบคุมปริญญานิพนธ และไดรับ คําแนะนําเพิ่มเติมเปน
อยางดีในขั้นตอนการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ จาก อาจารย ดร.สธญ ภูคง ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี และรองศาสตราจารย งามตา วนินทานนท หลังจากนั้นผูวิจัยก็ไดรับความ
เมตตาจาก ศาสตราจารย นพ.รณชัย คงสกนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง
ในการรวมเปน กรรมการควบคุมปริญ ญานิพนธ และในการสอบปริญญานิพนธขั้น สุดทาย ยังไดรับ
ความเมตตาจาก รองศาสตราจารย ดร.สุรพล พยอมแยม ที่ไดกรุณาสละเวลามาเปนประธานในการ
สอบปากเปลา ซึ่งอาจารยแตละทานที่ผูวิจัยไดเอยนามมานี้ ไดกํากับดูแลและใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนเปนอยางมากสําหรับปริญญานิพนธเลมนี้
สําหรับในกระบวนการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดมีความเกี่ยวของกับประชาชนในพื้นที่ศึกษามากกวา
3 ป โดยไดมีกิจกรรมรวมกับผูนําชุมชนและประชาชนกลุมเปาหมายในกระบวนการวิจัยอยางเขมขน
ประมาณ 8 เดือน เวลาที่เหลือเปนการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณและสังเกตเพื่อนําขอมูลมาสนับสนุนงานวิจัยในสวนตางๆ ทําใหผูวิจัยมีความคุนเคย
และผูกพันในชุมชนที่ศึกษานี้มาก และคิดวาความสําเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากไมไดรับความ
รวมมือจากผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา
คุณ คาและประโยชนใ นปริญ ญานิพนธเลมนี้ ผูวิจัย จึง ขอมอบใหผูเ กี่ย วของทั้งหมดที่ได
กลาวมาในขางตน รวมทั้งตัวผูวิจัย ครอบครัว เพื่อน หนวยงานและบุคคลอื่น ๆ ที่ใหก ารสนับ สนุน
โดยเฉพาะสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยไดเขามาศึกษาตั้งแตป
พ.ศ.2548 และเห็นวาเปนองคกรที่หลอหลอมบุคคลใหมีความรูความสามารถทางดานวิชาการ และ
สงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยองคความรู คูกับคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกองทัพเรือที่ผูวิจัย
เปนขาราชการในสังกัด และเห็นวาเปนองคกรที่ใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเองดานการศึกษา
เพื่อความกาวหนาและประโยชนในการทํางาน
จาเอก ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและสําคัญของปญหา
ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสัมพันธใกลชิดกับมนุษยทุกคนในสังคม เปนสถาบัน
แรกที่ทํ าหน าที่ ท างสัง คมในการถ ายทอดคา นิย ม ปลูก ฝ งความเชื่ อ สรา งเสริม ทัศนคติ กํา หนด
บุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหแกสมาชิกรุนใหม ซึ่งมีผลตอ
การพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม อาจกลาวไดวาสถาบันครอบครัวเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการ
พัฒนาคนและประเทศชาติใหเจริญมั่นคงอยางยั่งยืน ทั้งนี้จากรายงานของสํานักงานสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ป พ.ศ.2549 ไดชี้ใหเห็นถึงสภาวะวิกฤตของครอบครัวไทยจากหลายปจจัย เชน พบความ
เสี่ยงจากแรงบีบคั้นของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอภาวการณเลี้ยงดู
บุตรทั้งในเรื่องสุขภาพและการศึกษา พบปญหาผูสูงอายุในครอบครัวที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น พบปญหา
สังคมที่มผี ลกระทบตอความเปนอยูของครอบครัวมากขึ้น เชน ยาเสพติด และการมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไมเหมาะสม เปนตน พบปญหาสัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลงและความสัมพันธของ
ครอบครัวตอชุมชนและสังคมลดลง และที่สําคัญคือพบวามีการกระทําความรุนแรงภายในครอบครัว
โดยเฉพาะกรณีที่เด็กและผูหญิงไดถูกกระทํารุนแรงมีมากขึ้น (ยงยุทธ แสนประสิทธิ.์ 2549: 1)
ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) ถือเปนปญ หาหนึ่งในครอบครัวที่มี การ
กระทําในลัก ษณะของการทํารายทางกาย การลวงละเมิดทางเพศ และการทํารายจิตใจ ระหวาง
สมาชิกที่มีความสัมพันธฉันทครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปน สามี ภรรยา บุตร หรือญาติ ที่รวมถึงการ
ปลอยปละละเลยไมใสใจดูแล (รณชัย คงสกนธ; และนฤมล โพธิ์แจม. 2551: 2) จากขาวที่ปรากฏใน
หนาหนังสือพิมพพบวา ขาวความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มจํานวนขึ้นจากป พ.ศ.2543 ที่มีอยู 84 ขาว
เปน 603 ขาว ในป พ.ศ.2548 โดยมีสถิติที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป กอนจะลดลงเหลือ 561 ขาว ในป พ.ศ.
2549 (สถาบันบทบาทหญิงชายและการพัฒนา. 2550: ออนไลน) ในขณะที่มูลนิธิเพื่อนหญิงระบุวา
สถิติของผูหญิงและเด็กที่มาขอรับคําปรึกษาทางโทรศัพทระหวาง ป พ.ศ.2546-2549 มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ทุกปเชนเดียวกัน (มูลนิธิเพื่อนหญิง. 2548) จากสถิติดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง และเมื่อพิจารณาความรุนแรงในระดับครอบครัว โดยมุงเนนเฉพาะ
ไปที่การกระทํารุนแรงระหวางคูสมรส (Spouse abuse) ที่สวนใหญฝายหญิงจะเปนผูถูกกระทํา (Wife
battering) ในปจจุบันเรื่องนี้กําลังกลายเปนปญหาสังคมที่สําคัญและเกิดขึ้นทุกสังคม สถิติการกระทํา
รุนแรงในลักษณะดังกลาวนี้แมไมมีตัวเลขที่แนนอน เนื่องจากการกระทํามักถูกปดบังหรือเกิดขึ้นอยาง
ซอนเรนในบานที่มิดชิด แตมีขอมูลบางสวนที่ยืนยันสถานการณความรุนแรงได เชน องคการอนามัยโลก

2
ชี้ใหเห็นวา ผูหญิงทั่วโลกถูกสามีกระทํารุนแรงรอยละ 70 รวมถึงลูกจะถูกกระทําถึงรอยละ 20 และใน
ประเทศไทยคาดการณกันวามีผูหญิงราว 1 ใน 3 ที่ถูกทํารายโดยสามี (แนวหนา. 2550: ออนไลน) และ
ขอมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในชวงเวลาที่ผานมา ไดยืนยัน ถึงปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในระดับที่นาหวงใย เชน การศึกษาในหญิงตั้งครรภ ที่พบวา 1 ใน 4 หญิงตั้งครรภ
ยอมรับเคยถูกทํารายอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวิต โดยถูกทํารายจากสามีและญาติ ฝายผูหญิง (นันทนา
ธนาโนวรรณ. 2547) ในขณะที่ผลการสํารวจชายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 619 คน ยอมรับ
วาเคยทุบตีภรรยาถึงรอยละ 20 (กฤตยา อาชวนิจกุล; และคนอื่นๆ. 2546)
กลาวไดวา ความรุนแรงในครอบครัว เปนปญหาที่ เกิดขึ้นในครอบครัวของสังคมไทยอยาง
ซอนเรน และมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยผลกระทบสวนใหญมักเกิดขึ้นกับ บุคคลที่ออนแอ
กวา เชน เด็กและผูหญิง จึงถือเปนปญหาสังคมที่กระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในลักษณะ
ภัยเงียบนั่นเอง
สําหรับปจจัยเชิงสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว ที่ผานมาไดมีการศึกษาถึงสาเหตุของ
การทะเลาะวิวาทในครอบครัว คือ การบมเพาะความอึดอัดไมพอใจระหวางสามีภรรยาเปนเวลานาน
กิจกรรมของครอบครัว และความสนใจของสามีภรรยาที่แตกตางกัน และความไมเสมอภาคระหวาง
เพศ โดยเฉพาะความสัมพันธภายในครอบครัวที่สามีจะแสดงบทบาทผูมีอํานาจเหนือกวาและตองการ
ใหภรรยาสมยอมในทุกเรื่อง และทําใหภรรยาตองอยูในภาวะพึ่งพาสามี โดยเห็นวาการหยารางจะนํา
ผลรายมาสูลูก ๆ (มาฆะ ขิตตะสังคะ. 2545) อีกทั้งลักษณะสวนบุคคลก็มีสวนผลักดันใหบุคคลกระทํา
รุนแรงตอคูสมรส เชน การมีประสบการณความรุนแรงมากอนในวัยเด็ก การขาดทักษะชีวิตในการ
ระงับความโกรธ ความขัดแยงและความเครียด (กฤตยา อาชวนิจกุล; และคนอื่นๆ. 2546) ในขณะที่ยัง
มีปจจัยทางจิตสังคมอื่น ๆ ที่สัมพันธกับความรุนแรงในครอบครัว เชน ผลการวิจัยที่พบวากลุมภรรยาที่
ถูกกระทํารุนแรงจากสามีคือภรรยาที่ไดรับการศึกษาต่ํา มีรายไดนอย สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับต่ํา และ
ปญหารายไดไมเพียงพอ รวมถึงมีประวัติการเจ็บปวยทางกาย และการที่ผูห ญิงมีบุคลิก ภาพเฉพาะ
อยางจากประสบการณการไดความรุนแรงในครอบครัวเดิมของหญิง (ปนอนงค กสานติกุล. 2547; ศิริ
เพชร ศิริวัฒนา. 2538) นอกจากนั้น จากการศึกษาความรุนแรงในระดับชุมชน พบวา มีอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมที่มผี ลใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวในระดับสูง โดยชุมชนที่ยากจนจะมีสถิติความ
รุ น แรงในครอบครั ว สู ง มาก เช น มี ก ารศึ ก ษาพบว า ผู ห ญิ ง ที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชนแออั ด ในเขต
กรุงเทพมหานครรอยละ 50 บอกวาถูกสามีตบตี (กฤตยา อาชวนิจกุล; และคนอื่นๆ. 2546) อีกทั้งยัง
พบว า ความรุ น แรงในชุ ม ชนจะเกิ ด ขึ้ น กั บ คนที่ มี ช ว งอายุ 38-47 ป แ ละมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาเปนสวนใหญ (รุงรัตน เพิ่มเกียรติขจร; และ รณชัย คงสกนธ. 2549: 88)
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ดังนั้น หากพิจารณาปจจัยเชิงสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว จะพบวามีทั้ งปจจัยทั้ง
ภายในตัวบุคคล รวมทั้งประสบการณที่เคยไดรับในอดีต และปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลใหเกิดความ
รุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะในชุมชนและครอบครัวที่สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับต่ํา
ในสวนของผลกระทบจากปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น จะมีผลเสียตอผูถูกกระทํา
โดยตรงทางดานเศรษฐกิจ เชน คาใชจายในการรัก ษาพยาบาล การไมสามารถประกอบอาชีพได
ปกติ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ถูกออกจากงาน หรือลาออกเอง รวมทั้งการไมมีงานทํา ดาน
พฤติกรรม เชน การเปนโรคจิต โรคประสาท วิตกกังวล และดานสังคม เชน การลมสลายของครอบครัว
การหยาราง การทํารายถึงแกชีวิต การเปนคดีความ อีกทั้งยังตอเนื่องไปถึงผูเกี่ยวของ โดยผลวิจัยชี้ชัด
วาเด็กในครอบครัวที่มีความรุนแรงจะมีปญหาทางจิตใจเปนอยางมาก ในขณะที่ผูกระทําเองก็ไดรับ
ผลกระทบทางดานสังคม จากการมีพฤติกรรมความเสื่อมเสียศีลธรรม กระทบตอสิทธิมนุษยชน และ
ความผิดตอกฎหมายบานเมือง (รณชัย คงสกนธ. 2549) ซึ่งจะเห็นวาปญหาความรุนแรงในครอบครัว
มีผลกระทบตอสังคมในวงกวางในหลายดาน
ในปจจุบัน นโยบายการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว อาจพิจารณาได
จากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรการลดปจจัยเสี่ยงดานครอบครัวดวยการ
จัดระบบสวัส ดิก ารสังคมพื้ น ฐาน จัด บริก ารสุข ภาพจิ ตและบริก ารแนะแนวแกก ลุม เสี่ ย งตา ง ๆ
เสริมสรางและสนับสนุนใหครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันในดานศาสนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก
นันทนาการ และกิจกรรมชุมชนที่สรางสรรคอยางสม่ําเสมอ ในสถานที่ทํางานไดสนับสนุนใหหนวยงาน
และผูบังคับบัญชา ผูบริหารหรือนายจาง ตองคํานึงถึงความสําคัญของครอบครัวของผูใตบังคับบัญชา
เจาหนาที่ พนักงานหรือลูกจาง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
โอกาสสมาชิกไดอยูรวมกัน รวมทั้งสรางระบบเฝาเตือนภัยสําหรับครอบครัวและเด็กที่เปนกลุมเสี่ยง
ประเภทตาง ๆ โดยใหชุมชนมีสวนรวม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย . 2549)
สําหรับการปองกันและแกไขในระดับปฏิบัติ ไดมีงานวิจัยที่กลาวถึงกระบวนการหรือวิธีการที่จะสราง
เสริมความเขมแข็งใหกับครอบครัว และวิธีการในการปองกันแกไขปญหาการกระทํารุนแรงในครอบครัว
เชน งานวิจัยของ งามตา วนินทานนท (2548) เกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุสําคัญของความสําเร็จในชีวิต
สมรส ซึ่งศึกษาในมิติความสัมพันธระหวางคูสมรสและมิติการปรับตัวระหวางคูสมรส ที่พบวามีปจจัย
สําคัญที่สงผลตอความสัมพันธระหวางคูสมรส คือ การปรับตัวระหวางคูสมรส จิตลักษณะดานความ
ใกลชิดผูกพัน ทัศนคติตอคูสมรส การสื่อสารระหวางคูสมรส วิธีการจัดการกับความขัดแยง อันจะเปน
ประโยชนในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคูสมรสใหมากขึ้น สําหรับกรณีที่คูสมรสประสบ
กับปญหาความรุนแรงขึ้นแลว มีงานวิจัยที่กลาวถึงกระบวนการการใหคําปรึกษาดวยเทคนิคจิตบําบัด
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ครอบครัวในเชิงพฤติกรรมและการรูคิด (Behavior cognitive model) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
รุนแรงดวยการแทนที่พฤติกรรมที่สามารถปรับได เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา เปนตน
(คมเพชร ฉัตรศุภกุล; และคณะ. 2549) ในกรณีที่ถูกทํารายแลวมาพึ่งพิงองคกรที่ดําเนินการเพื่อ
ปองกันการกระทํารุนแรง ยังไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตดวยการใหคําปรึกษาแบบ
รายบุคคลและรายกลุม ไดรับ ความรูและทักษะในการใชชีวิตคู เชน โปรแกรมการฝก ใหอภัย ทาน
(Forgiveness) อันประกอบไปดวยการฝกการใหอภัย การคืนดี และความมุงหวังที่จะออกไปจากวงจร
ที่เปนลบของชีวิตคู รวมทั้งการลดอารมณทางดานลบตา ง ๆ (Fincham; & Beach. 2004) โปรแกรม
การฝกทักษะการสื่อสาร และทักษะการแกปญหาความขัดแยง (Stanley; et al. 2006) รวมทั้งการ
สงเสริมใหเรียนหนังสือและฝกฝนอาชีพในกลุมผูหญิงที่เปนฝายถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว สําหรับ
ความรวมมือในชุมชน มีการใชเครือขายชุมชนและใหชุมชนไดมีสวนในการแกไขปญหาของชุมชนของ
ตนเองโดยตรง ซึ่งจะลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กลงไดเชนเดียวกัน (จะเด็จ เชาววิไล. 2548)
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็น วา ถึงแมจะมีก ารศึก ษาวิจัยอยางกวางขวาง และมีก าร
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาในหลายแนวทางก็ตาม แตปญหาความรุนแรงในครอบครัวก็ยังคง
อยู โดยเฉพาะการแฝงเรน อยูใ นชุมชนที่มีปจจัย เอื้อตอการกระทํารุน แรง และเมื่อพิจ ารณาจาก
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 ที่ใหความสําคัญกับชุมชนใน
การแกไขปญหารวมกับภาครัฐ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย . 2549) ผูวิจัย
จึงมีแนวคิดวาหากจะปองกันและแกไขปญหาการกระทํารุนแรงในครอบครัวใหลดนอยลง ควรทําใน
กลุมเสี่ยงที่อาศัยอยูก ับครอบครัวและชุมชน และควรจะดําเนินการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยที่ใช
ชุมชนเปนฐาน (Community-based research) โดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนและบุคคล
หลายๆ ฝายเขามาเกี่ยวของ (Kerry. 2003)
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยผูวิจัย พบวาชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เปนชุมชน
ในเขตเมืองที่มีความหลากหลายทางประชากร โดยมีครอบครัวอยูอาศัยมากกวา 419 ครอบครัว
ประกอบดวยครอบครัวที่อาศัยอยูดั้งเดิมและครอบครัวเดี่ยวอพยพมาอยูอาศัยใหม สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางและเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาคือเกษตรกรรม ถือเปนชุมชนที่คนใน
ชุมชนมีค วามแตกตา งทางคุ ณ ลัก ษณะครอบครัว อาชีพ และแหลงกํ าเนิดเปน อยา งมาก อี ก ทั้ ง
โครงสรางของชุมชนยังมีความหลากหลายและซับ ซอน คือมีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ประชาชนมีฐานะแตกตางกันมาก ประชาชนจํานวนมากยังอยูในสภาพยากจน
และภายในชุนชนยังมีชุมชนยอยๆ ที่มีความแตกตางทั้งฐานะความเปนอยูและรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่ไมสามารถผสมผสานกลมกลืนกันได เปนตน จากความหลากหลายดังกลาวนี้ ทําใหชุมชนแหงนี้มี
สภาพที่เ สี่ยงตอการเกิดปญ หาความรุน แรงในครอบครัวได และเมื่อผูวิจัย ไดศึก ษาขอมูลเบื้องตน
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เกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ก็พบวาชุมชนแหงนี้มีปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวหลายลักษณะ ประกอบกันกับในป พ.ศ. 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และหนวยงานที่เ กี่ย วของทั้งภาครัฐ เอกชน ไดเล็งเห็นถึงสภาพปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของจังหวัดปทุมธานี และมีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดปทุมธานีใหเปนจังหวัดนํารองดานการ
ยุติความรุนแรงในครอบครัว (ขาวประชาสัมพันธออนไลน. 2550: ออนไลน) ผูวิจัยจึงเห็นวาชุมชนแหง
นี้มีความเหมาะสมที่จ ะเปนพื้น ที่ศึก ษาวิจัยเพื่อดําเนินการปองกัน และแกไขปญ หาความรุนแรงใน
ครอบครัว ในลักษณะของการลดสภาพที่ เสี่ยงตอการเกิด ปญ หาและสร างกลไกที่สามารถปองกัน
ปญหา ใหครอบครัวมีความเขมแข็งและสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผูวิจัยไดมีแนวคิดที่จะ
สรางและพัฒนารูป แบบกระบวนการปองกันปญหาการกระทํารุนแรงจากแนวความคิดของบุคคล
หลายๆ ฝาย เพื่อนํามาใชในการปองกันและแกไขปญหาการกระทํารุนแรงในครอบครัวของชุมชน ดวย
วิธีการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ
ดังนั้น ผูวิจัยไดนํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action
research) มาเปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อแทรกแซงปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
โดยผูเกี่ยวของในชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการคนหาและจัดการแกไขปญหารวมกัน ซึ่งรูปแบบการ
วิจัยดังกลาวนี้เปนการนําเอาหลักการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) และการวิจัยแบบมี
สวนรวม (Participatory research) มาผสมผสานกัน โดยมีกลุมเปาหมายในชุมชนเขามามีสวนรวม
และอาศัยความรวมมืออยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแตการระบุปญหา
การดําเนินการ การรวมหาวิธีการแกไขปญหา หรือสงเสริมกิจกรรม การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการ
ติดตามผล และประเมินผล (สุภางค จันทวานิช. 2542: 67) และใหความสําคัญกับกระบวนการตาม
ขัน้ ตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติการ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะทอนผลการปฏิบัติ
(Reflect) โดยมีการกระทําเปนวงรอบ (Kemmis; & McTaggart. 1988: 10) ซึ่งรูปแบบดังกลาวนี้จะ
ทําใหทุกฝายไดมีโอกาสรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการวิเคราะหถึงสภาพ
ปญหาและความตองการตาง ๆ ในรูปแบบการวิจัยที่ใชชุมชนเปนฐาน เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพในที่สุด สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งประเด็นปญหาหลักของการวิจัยไว
วา 1) สภาพที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนเปนอยางไร 2) เราจะนําสิ่งใด
มาสนับสนุนการปองกันปญหาความรุน แรงในครอบครัวในระดับชุมชนได และ 3) ผลของการนําสิ่ง
สนับสนุนมาปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนนั้นไดผลเปนอยางไร ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่
ไดจะเปนตนแบบสําหรับการนําไปประยุกตใชในชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว ของชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยกระบวนการ
การมีสวนรวม
3. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ของชุมชน โดย
กระบวนการการมีสวนรวม ตามที่ไดพัฒนาขึ้น

ความสําคัญของการวิจัย
1. สมาชิกในชุมชนยอมรับและตระหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน
วาเปนเรื่องที่ชุมชนตองรวมกันปองกันปญหา
2. ไดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในการปองกัน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชุมชนเมืองที่มีบริบท
ใกลเคียงกัน ของผูปฏิบัติงานในชุมชน เชน ผูนําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุข หรือนักวิจัย
3. ไดแนวทางการปฏิบัติงานในชุมชนที่ผสมผสานระหวางคนในชุมชน หนวยงานภาครัฐ
และนักวิจัย ในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ศึกษาวิจัยใน
ชุมชนแหงหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี โดยผูมีสวนรวมวิจัย ไดแก กลุมผูนําชุมชน จํานวน 10 คน และ
กลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวเสี่ยง จํานวน 60 ครอบครัว

นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง รูปแบบการวิจัยที่มีลักษณะเปนการ
ปฏิบัติการรวมกัน โดยอาศัยความรวมมือระหวางนักวิจัยกับผูมีสวนรวมในชุมชน มารวมในกิจกรรม
วิจัยตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ คือมีสวนรวมในการศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหปญหาและ
เลือกวิธีการพัฒนา สรางและพัฒนาเครื่องมือและกิจ กรรม ปฏิบัติการ สังเกตและประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไขวิธีการจนนําไปสูวิธีปฏิบัติที่สามารถปองกันปญหาในชุมชนไดตรงกับปญหามากที่สุด
โดยผูมีสวนรวมในชุมชนนี้ จําแนกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมผูนําชุมชน มีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ
รวมดําเนินการ และรวมประเมินผล ซึ่งในการพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชนนี้จะปฏิบัติการตามขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการและสังเกต และสะทอนผล ในรูปแบบการ
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วิจัย เชิงปฏิบัติก าร จํานวน 2 รอบ และ 2) กลุม ครอบครัวเสี่ย ง มีสวนรวมในบทบาทของผูรวม
กิจกรรมและรับผลประโยชนตามรูปแบบวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ที่
นักวิจัยและผูนําชุมชนพัฒนาขึ้น
ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การทํารายรางกาย เชน ตบ ตี เตะ ตอย รวมทั้งการ
ใชอาวุธจนไดรับบาดเจ็บ การทํารายจิตใจ เชน การใชคําพูดหรือภาษาพูดที่หยาบคาย ดูถูกเหยียด
หยาม การใชความรุนแรงสังคม เชน การปลอยปละละเลย ไมใหความสําคัญหรือความสนใจ การใช
ความรุนแรงดานเศรษฐกิจ เชน การควบคุมและยึดครองทรัพยสินตางๆ ของครอบครัว รวมทั้งการ
จํากัดใชจาย และการกระทําทารุณทางเพศ เชน ขมขืนหรือการกระทําอนาจารที่ทําใหเกิดความเสื่อม
เสีย โดยเปนการกระทําระหวางสมาชิกทีม่ ีความสัมพันธฉันทครอบครัวเดียวกัน ไดแก คูสมรสที่เปน
สามีและภรรยากระทํารุนแรงตอกัน บิดาหรือมารดากระทํารุนแรงตอบุตร คนในครอบครัวที่แข็งแรง
กวากระทํารุนแรงตอบุพการีที่มีความชราภาพหรือญาติที่เยาววัยกวาและมีความออนแอทางสรีระหรือ
จิตใจ หรือผูที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจสังคม
ครอบครัวเสี่ยง หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบดวยสามีและภรรยา ที่มีปจจัยภายในตัว
บุคคลของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูและปจจัยดานสภาพแวดลอมของครอบครัวที่มีแนวโนมเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน ตนเองหรือคูสมรสเปน คนใจรอน มี พฤติก รรมดื่มสุรา มี
ปญหาความยากจน มีกิจกรรมรวมกันในครอบครัวนอย สภาพบานเรือนแออัดหรือครอบครัวรอบขาง
มีความขัดแยงหรือรุนแรง และตนเองหรือคนในครอบครัวเคยมีประวัติความรุนแรง เปนตน
สาเหตุที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่แสดงให เห็นถึง
ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยเปนความเกี่ยวของในดานลบ
จากเหตุ ก ารณ ห รื อ การกระทํ า ใด ๆ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากสาเหตุ ภายในตั ว บุ ค คล และสาเหตุ ข อง
สภาพแวดลอมอันเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่เปนอยูในชุมชนและบริบททางสังคม ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ที่เ กี่ย วของกับสถานการณการกระทํารุนแรงในครอบครัว เชน มีความขัดแยงระหวางสามีภรรยา
ครอบครัวมีความไมเสมอภาคระหวางเพศ การมีประสบการณความรุนแรงมากอนในวัยเด็ก การขาด
ทักษะชีวิตในการระงับความโกรธ ความขัดแยงและความเครียด การมีระดับ การศึกษาต่ํา การมี
สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับต่ําและปญหารายไดไมเพียงพอ การมีบุคลิกภาพเก็บตัว ไมเปดเผย โกรธ
และโมโหงาย และชอบใชคําพูดที่กอใหเกิดความขัดแยง และการอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเกิด
ความรุนแรง เปนตน
สิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา หมายถึง การนําทรัพยากรที่เปนบริบทของชุมชน ไดแก
ผูนําชุมชนที่เขมแข็ง สื่อของชุมชน องคกรทางศาสนา หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และอําเภอที่
กํากับดูแลและใหการสนับสนุน หนวยงานเอกชนหรือองคกรที่เปนภาคีเครือขายของชุมชน ที่เคยได
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ดําเนินงานรวมกันมาในกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่มีความตองการจะแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว มารวมกันสนับสนุนใหปญหาคลี่คลายหรือยุติลง โดยการคลี่คลายหรือยุติลงของ
ปญหานั้นอยูบนพื้นฐานของการหาวิธีการเพื่อลดสภาพที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาจนสามารถปองกัน
ปญหาไดในพื้นที่ไดจริง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึก ษาชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง ผูวิจัยกําหนดแนวทางใน
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว
3. แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน
4. วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีสวนรวมของชุมชน
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

1. ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
1.1 ความรุนแรงในครอบครัว
1.1.1 ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว
ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) ถือเปนการกระทํารุนแรงที่เกิดขึ้น
จากความไมพอใจและอารมณในเชิงลบ (Negative feeling) ของบุคคลในครอบครัวที่กระทําตอกัน ซึง่
จะมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม อารมณ และกระบวนการคิดในสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปนปจจัยให
เกิดความรุนแรงขึ้น (Malley-Morrison. 2004: 15) ทั้งนี้ รณชัย คงสกนธ (2549) ไดกลาวถึงความหมาย
ของความรุนแรงในครอบครัวไวอยางครอบคลุมวา หมายถึง ลักษณะการทํารายรางกาย การลวงละเมิด
ทางเพศ และทํารายจิตใจ ระหวางสมาชิกที่มีความสัมพันธฉันครอบครัวเดียวกัน ไมวาจะเปน สามี
ภรรยา บุตร หรือญาติผูใหญ ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการทํารายมีหลายกรณี เชน สามีทํา
รายภรรยา ผูหญิงถูกทํารายจากคูรักของตนเอง บิดาหรือมารดาทํารายบุตร ผูที่แข็งแรงกวาทําราย
บุพการีที่มีความชราภาพหรือญาติผูใหญที่มีความออนแอทางสรีระ รวมทั้งผูที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
สังคม โดยภรรยาที่ทํารายสามีนั้นมีเพียงสวนนอย ซึ่งสามารถจําแนกประเภทความรุนแรงในครอบครัวได
ออกเปน 3 ลักษณะตามผูถูกกระทํา คือ ความรุนแรงที่เกิดกับเด็ก คูสมรส และผูสูงอายุ
สําหรับ กระทรวงสาธารณสุข (2547) ไดระบุถึงลักษณะและขอบขายของความ
รุนแรงในครอบครัว ตามที่หนวยงานและองคกรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวของกับปญหานี้ไดระบุไวดังนี้
1) การทํารายรางกาย (Physiological assault) เปนการทํารายกันโดยใช
กําลัง เชน ตบ ตี เตะ ตอย รวมทั้งการใชอาวุธจนไดรับบาดเจ็บ และการฆาตกรรม
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2) การทํารายจิตใจ (Psychological / Emotional /Verbal abuse) เปนการ
ทํารายโดยการใชคําพูดหรือภาษาพูดที่หยาบคาย ดูถูกเหยีย ดหยาม ทําใหผูถูก กระทําขาดความ
เชื่อมั่นและนับถือในตนเอง การกระทําดังกลาวมีผลทางดานจิตใจ และมีผลเสียตอการอบรมดูแลเด็ก
ในครอบครัว ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของการทํารายจิตใจในคูสมรส วารวม
ไปถึงการละเลยไมสนใจ เปนการละทิ้งคูสมรส ซึ่งสงผลตอความรูสึกและจิตใจอยางสําคัญ
3) การใชความรุนแรงในดานสังคม (Social abuse) หมายถึง การปลอยปละ
ละเลย ไมใหความสําคัญหรือความสนใจ การขัดขวางความกาวหนา การจํากัดสิทธิทางสังคมที่พึงมี
เชน การปฏิสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน เปนตน ทั้งนี้รวมถึงการจํากัด
บริเวณดวย
4) การใชความรุนแรงดานเศรษฐกิจ (Economical abuse) เปนการควบคุม
และยึดครองทรัพยสินตางๆ ของครอบครัว รวมทั้งการจํากัดใชจาย
5) การกระทําทารุณทางเพศ (Sexual assault) การกระทําทารุณทางเพศ
ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การขมขืน หรือการกระทําอนาจารที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
จากที่ ก ล าวมาในข างต น จะเห็ น ว า ความรุ น แรงในครอบครั วมี ความหมาย
ครอบคลุมถึง การทํารายรางกาย การทํา รายจิตใจ การใชความรุนแรงในดานสังคม การใชความ
รุน แรงดานเศรษฐกิจ การกระทําทารุณ ทางเพศ ระหวางสมาชิก ที่มีความสัมพัน ธฉัน ครอบครั ว
เดียวกัน ไมวาจะเปน สามี ภรรยา บุตร หรือญาติผูใหญ โดยผูที่มีเขมแข็งกวาทั้งทางสรีระหรืออํานาจ
ทางเศรษฐกิจสังคมมักเปนผูที่กระทํากับผูที่ออนแอกวา นั่นเอง
1.1.2 สถานการณความรุนแรงในครอบครัว
จากสถิติของสํานักพัฒนาระบบสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ที่รวบรวมมาจากผูเขารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.
2547-2549 เมื่อจําแนกตามประเภทของการกระทํารุนแรงแลวพบวาอัตราความรุนแรงในครอบครัวที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการกระทําทางกายและการกระทําทางเพศ ซึ่งสถิติดังกลาวสอดคลอง
กับขอมูลของสํานักปองกันการคาหญิงและเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่ได
ระบุถึงจํานวนผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวที่เขารับการสงเคราะหในหนวยงานที่สังกัด ในป พ.ศ. 25472549 โดยเมื่อจําแนกประเภทตามการถูกทารุณกรรมในครอบครัวแลวพบวามีผูมาเขารับ บริก ารใน
หนวยงานดังกลาวมีแนวโนมที่มากขึ้นในแตละป ซึ่งการกระทํารุนแรงทางกายและทางเพศยังเปน
รูปแบบของความรุนแรงที่มีแนวโนมขยายตัวอยางเห็นไดชัด และขอมูลยังชี้วา คนรูจัก สามี สมาชิกใน
ครอบครัว และญาติ เปนผูกระทําความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวจํานวนรวมกันกวารอยละ 70 โดย
บุคคลที่ตกอยูในวงจรการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวสวนใหญ นั้นเปนเพศหญิง ซึ่งมีสัดสวน
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มากกวาเพศชายถึง 10 เทา (ป พ.ศ. 2548 เพศชายถูกกระทํารุนแรงจํานวน 792 คน และเพศหญิง
ไดรับการกระทํารุนแรงจํานวน 10,750) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในภาพรวมเกือบ 2 เทา จากป พ.ศ.
2547 (6,949 คน) ถึง พ.ศ. 2548 (10,750 คน) (สํานักพัฒนาระบบสุขภาพ. 2550) สําหรับประเด็น
เรื่องระดับการศึกษาของผูที่ไดรับการกระทํารุนแรง เมื่อพิจารณาจากขอมูลเฉพาะเพศหญิงที่มารับ
บริการที่มูลนิธิสงเสริมสุขภาพสตรี และสถาบัน ครอบครัว ป พ.ศ.2548- ตุลาคม 2549 พบวาผูที่มี
ระดับการศึกษานอยจะมีจํานวนการไดรับการกระทํารุนแรงที่มากกวากลุมผูมีการศึกษาสูงกวา โดย
ภูมิภาคที่พบวาผูหญิงถูกกระทําความรุนแรงสูงสุดที่มารับบริการที่มูลนิธิ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองลงมาคือกรุงเทพและปริมณฑล และภาคกลาง ตามลําดับ (มูลนิธิสงเสริมสถานภาพสตรีและ
สถาบันครอบครัว. 2550) สวนในดานอายุ ขอมูลที่ปรากฏในสถิติของผูมาเขารับบริการจากศูนยพึ่งได
ของกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.2548-2549 พบวาเด็กและผูใหญไดรับการกระทํารุนแรงในอัตราที่
ใกลเคียงกัน (ป พ.ศ.2548 เด็ก 5,886 ราย ผูใหญ 5,665 ราย และป พ.ศ.2549 เด็ก 7,164 ราย ผูใหญ
7,218 ราย) โดยทั้งเด็กและผูใหญนั้นมีสถิติการถูกกระทํารุนแรงเพิ่มขึ้น (สํานักพัฒนาระบบสุขภาพ.
2550) อยางไรก็ตาม เหยื่อที่เปนเด็กยังถูกกระทําตอเนื่อง โดยขอมูลของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
และสถาบันครอบครัว ไดระบุถึงภัยคุกคามของเด็กในครอบครัววา เด็กที่ถูกทํารายจํานวนรอยละ 7080 จะถูกขมขืนจากคนคุนเคย เชน พอหรือพอเลี้ยง และรอยละ 20-30 เกิดจากคนแปลกหนา (สมาคม
สงเสริมสถานภาพสตรีและสถาบันครอบครัว. 2550) สําหรับขอมูลการกระทํารุนแรงของกลุมผูสูงอายุ
นั้น ปจ จุบัน ยังไมป รากฏขอมูลที่ เปนระบบชัดเจน จึงทําใหสังคมอาจไมตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นกับ
ผูสูงอายุ ในความเปนจริงนั้นกลุมนี้เปนกลุมที่ป รากฏความเสี่ยงไมนอยไปกวากลุมสมาชิก อื่นๆ ใน
ครอบครัว ทั้งนี้เพราะวาผูสูงอายุสวนหนึ่ง ที่ไมมีรายไดและมีปญหาดานสุขภาพ จะไมสามารถเลี้ยงดู
ตนเองได จนนําไปสูการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัว และอาจตกเปนเปาของการกระทํารุนแรงไดเชนกัน ซึ่ง
การกระทํารุนแรงนี้รวมถึงการทอดทิ้งผูสูงอายุ ซึ่งมีผลสําคัญอยางยิ่งตอสภาพจิตใจของผูถูกกระทํา และ
มักปรากฏเปนขาว ตามสื่อมวลชนอยูเสมอ
1.1.3 ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อปญหาการกระทํารุนแรงในชีวิตสมรสยังคงอยู ยอมสงผลกระทบในวงกวาง
และสรางความเสียหายเปนมูลคามหาศาล รณชัย คงสกนธ (2549) ไดระบุถึงผลกระทบของปญหา
การกระทํารุนแรงในครอบครัววาจะสงผลตอ 1) ทางดานเศรษฐกิจ ประกอบดวยคารักษาโดยตรงและ
คารัก ษาทางออมเปน จํา นวนมหาศาล เชน คา ใชจายในการรั ก ษาพยาบาลตน การไม สามารถ
ประกอบอาชีพไดปกติ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ถูกออกจากงาน หรือลาออกเอง รวมทั้งการไม
มีงานทํา 2) ทางดานสังคม ผลกระทบคื อการมีพฤติ กรรมความเสื่อมเสียศี ลธรรม กระทบตอสิท ธิ
มนุษยชน ความผิดตอกฎหมายบานเมือง จากผลวิจัยชี้ชัดวาเด็กในครอบครัวที่มีความรุนแรง จะมี
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ปญหาทางดานพฤติกรรม โรคจิต โรคประสาท วิตกกังวล ความกาวราว รวมถึงการใชสารเสพติดใน
อนาคต 3) ทางดานสาธารณสุข ผลกระทบในดานนี้คือ ความเจ็บป วยทางดานรางกายจนนําสูการ
รักษา ความพิการทางกาย ความเจ็บปวยทางจิต โรคทางจิต โรคประสาท โรคซึมเศรา การฆาตัวตาย
และการทํารายคนใกลชิด และการกอใหเกิดปญหาทางจิตใจของลูกในครอบครัว และ 4) ทางดาน
ความมั่นคง ผลกระทบคือการลมสลายของครอบครัว การหยาราง การทํารายถึงแกชีวิต การเปนคดี
ความ และการกระทบตอความเปนอยูของสังคมโดยรวมทั้งนี้ผลกระทบโดยภาพรวมตอสังคม ก็คือ
ความเปนอยูในสังคมแยลงสวนทางกับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เยาวชนรุนตอไปที่มีปญหา รวมทั้ง
การใชความรุนแรงมากขึ้น ความเจ็บปวยทางจิตพบสูงขึ้น และสังคมไทยจะออนแอลง
1.2 ความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับของชุมชนนี้ จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา
อิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่ผลทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นได เชน ผลการวิจัยที่พบวา กลุม
ภรรยาที่ถูกกระทํารุนแรงจากสามีคือภรรยาที่ไดรับการศึกษานอย มีรายไดต่ํา สภาพสังคมเศรษฐกิจ
ระดับต่ํา และปญหารายไดไมเพียงพอ (ศิริเพชร ศิริวัฒนา. 2538) และชุมชนที่ยากจนนั้นจะมีสถิติ
ความรุ น แรงในครอบครั วสู งมาก เช น มี ก ารศึ ก ษาพบว า ผู ห ญิ งที่ อาศั ย อยู ใ นชุ มชนแออั ดในเขต
กรุงเทพมหานครรอยละ 50 บอกวาถูกสามีตบตี (กฤตยา อาชวนิจกุล; และคณะ. 2546) และชุมชนเมือง
ที่อยูกันอยางแออัด หรือเปนชุมชนที่มีลักษณะซับซอนเพราะประชากรมีความหลากหลาย เชน จาก
การศึ ก ษาของ รุ งรั ตน เพิ่ ม เกี ย รติ ขจร และ รณชั ย คงสกนธ (2549: 88) ที่ ชุ มชนแห งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร พบวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่พบมากที่สุดคือชวงอายุ 38- 47 ป และสวน
ใหญมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เปนตน
หากพิจารณาบริบทของชุมชนในลักษณะของถิ่นที่อยูอาศัยของพลเมืองแลว ครอบครัว
ถือเปนหนวยเล็ก ๆ ที่ประกอบกันเปนชุมชนขนาดใหญขึ้นมา ซึ่งจะตองมีกิจกรรมการผลิตมีสวนรวม
และมีกลไกในการควบคุมทางสังคม (สุรพล พยอมแยม. 2545: 15-16) จึงกลาวไดวาชุมชนเปนสังคม
หนึ่งที่มีโครงสรางเชนเดียวกับสังคมใหญ ดังนั้นสถานการณความรุนแรงในชุมชน จึงสามารถอธิบาย
ไดจากความรุนแรงในระดับสังคม ซึ่ง กฤตยา อาชวนิจกูล และคณะ (2546) ไดพิจารณาเชื่อมโยง
การกระทํารุนแรงกับปจจัยตางๆ ของสังคมและบุคคลที่มีความสลับซับซอน และสามารถแบงสาเหตุ
ของความรุนแรงไดดังนี้
1.2.1 ระดับโครงสรางทางสังคมโดยรวม สภาพสังคมโดยรวมที่เปนระบบปตาธิปไตย
หรือระบบความคิดแบบที่เนนอํานาจของผูชาย หรือคานิยมชายเปนใหญ นอกจากนี้ยังมีคานิยมใน
เรื่องบทบาททางเพศที่ผิดๆ โดยมีวัฒนธรรม คานิยมของสังคมและทัศนคติของผูคนในสังคมรองรับ
อยูความเชื่อที่ผิดๆ ในเรื่องสถานภาพและบทบาทของหญิงและชาย เชน ความเชื่อที่วาผูชายเปนเพศ
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ที่แข็งแกรง มีอํานาจ มีพละกําลัง และมีเหตุผลเหนือเพศหญิง ซึ่งเปนเพศที่ออนแอ นุมนวล ไรเหตุผล
ผูชายจึงเหมาะที่จะเปนผูนํา เปนหัวหนาครอบครัว ผูหญิงจึงเปนเพียงผูตามเทานั้น ในเรื่องนี้ สุนันทา
สิริประภาพล (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ การคงอยูหรือยุติความสั มพันธของสามี
ภรรยาที่ถูกสามีทํารายรางกาย และพบคานิยมเกี่ยวกับชีวิตสมรสในลักษณะที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
คือผูหญิงที่มีบุตรควรอดทนทุกอยางเพื่อใหบุตรมีพอ คุณ คาของภรรยาคือการมัดใจสามีใหอยูดวย
ภรรยาที่ดีตองตอบสนองความตองการทางเพศตามที่สามีตองการ สามีคือเจาของชีวิตภรรยาและ
ภรรยาเปนสมบัติของสามีที่สามีมีสิทธิทําอะไรก็ได แมแตการทําโทษดวยการทุบตี โดยภรรยาไมมีสิทธิ
ตอตานและบุคคลอื่นไมสมควรเขาไปยุง ปญหาครอบครัวตองแกเอง นอกจากนั้นยังมีความเชื่อวาการ
จดทะเบียนสมรสแสดงวาภรรยาเปนสมบัติของสามี มีสิทธิที่จะทําอะไรก็ได แมแตการทําโทษดวยการ
ทุบตี เพราะสามีภรรยาตีกันเปนเรื่องของลิ้นกับฟนกระทบกัน ยิ่งตียิ่งลูกดก บุคคลอื่นไมสมควรสนใจ
และยังมีความเชื่อที่วาผูช ายมีเ มียแลวจะมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงอื่นอีกก็ได เปนเรื่องปกติ
สําหรับคานิยมเกี่ยวกับชีวิตสมรสของผูหญิงควรแตงงานครั้งเดียว ถามีสามีแลว มีความสัมพันธกับ
ชายอื่น ถือวาคบชูสูชาย เปนหญิงไมดี ไมควรมีใครสมาคมดวย เปนตน ในระดับโครงสรางนี้ วารุณี
ฟองแกว (Warunee Fongkaew. 1996: 101) ระบุวาสังคมไทยมีโครงสรางทางวัฒนธรรมที่เชิดชูความ
เหนือกวาของผูชายทั้งในดานการเมืองและศาสนา
1.2.2 ระดับบริบทของสังคม ในระดับนี้มีปจจัยสนับสนุนใหเกิดความรุนแรง ซึ่งมีผล
มาจากอัตราการวางงานสูง อัตราอาชญากรรมสูง จํานวนแหลงอบายมุข การแพรระบาดของ
ยาเสพติด สื่อลามกและสื่อรุนแรงอื่นๆ รวมถึงสถานภาพของผูหญิงที่ต่ําตอย และการอยูอยางโดด
เดี่ยวของผูหญิง สงผลใหมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงตอผูหญิงสูงกวาในชุมชนที่ปราศจากปญหา
เหลานี้ นอกจากนี้ยังพบวามีความเกี่ยวของกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอม เชน สังคมที่ขาดการ
ตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนและไมเชื่อวามนุษยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกัน จะมองวาบุคคลที่มี
สถานภาพสูงกวามีสิทธิเหนือกวาบุคคลอื่นเปนเรื่องปกติ สตรีและเด็กที่มีสถานภาพต่ํากวาชาย จึง
ไมไดรับสิทธิตางๆ เทากับชาย เปนเหตุใหถูกกระทํารุนแรงหรือเอารัดเอาเปรียบมากกวา ที่สําคัญคื อ
สังคมที่มีพฤติกรรมรุนแรงเปนตัวอยางใหเห็นมากเพียงใด สังคมจะมองเรื่องความรุนแรงเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาและยอมรับความรุนแรงมากขึ้น หากพฤติกรรมบางอยางที่สะทอนความรุนแรงวาเปนสิ่งที่ให
ประโยชนจะยิ่งเปนแรงจูงใจใหกระทํารุนแรง ตัวอยางเชน จากการศึกษาของ วีรพล ใหญอรุณ (2542)
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงในครอบครัวตํารวจ โดยศึกษาเฉพาะกรณีนายตํารวจชั้นประทวนที่
ปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจนครบาล พบวาการเคยมีสวนรวมหรือประสบการณความรุนแรงในอดีต
การยอมรับความรุนแรงของบุคคล ความโดดเดี่ยวทางสังคม มีผลตอการกระทํา รุนแรงในครอบครัว
หรือจากการศึกษาถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีตอการเกิดความรุนแรง โดยสภาพแวดลอมจะเปน
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ตัวสรางความกดดัน และความเครีย ด เชน การศึก ษาของ ศิริเ พชร ศิริวั ฒนา (2538) เกี่ย วกั บ
สถานการณและสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพจิตของภรรยาที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรง
จากสามี พบวากลุมภรรยาที่ถูกกระทํารุนแรงจากสามีคือภรรยาที่ไดรับการศึกษานอย มีรายไดต่ํา
สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับ ต่ํา ปญหารายไดไมเพียงพอเปนเหตุผลที่นําไปสูปญ หาความรุนแรงใน
ครอบครัว เปนตน
1.2.3 ระดับบริบทครอบครัว การใชความรุนแรงในครอบครัวมีผลมาจากความเปน
ใหญของชายในครอบครัว โดยเฉพาะการครอบครองทรัพยสิน และอํานาจในการจัดการเรื่องใน
ครอบครัวทุกดาน การไมพูดจาสื่อสารกันของสามีภรรยาและคนในบาน และความขัดแยงในชีวิต
แตงงานครอบครัว ลักษณะเหลานี้ทําใหผูหญิงมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการถูกกระทํารุนแรง โดยปจจัยรวม
ในระดับความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวที่พบบอยในเรื่องพฤติกรรมความรุนแรงของครอบครัวที่มี
ตอผูหญิง เชน สภาวะที่คูสมรสอยูกันตามลําพังแยกจากคนอื่นและมีการควบคุมโดยสังคมนอยหรือไม
มีใครยุงเกี่ยวกับครอบครัวเลย ลักษณะแบบนี้จะเกิดความรุนแรงในครอบครัวไดมากกวา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งครอบครัวที่กอตั้งโดยปราศจากความพรอม นอกจากนั้นบริบทนี้ยังรวมถึงความแตกตางเชิง
อํานาจ กลาวคือคนที่มีอํานาจเหนือวาจะใชอํานาจบังคับผูที่ออนแอกวา ยิ่งอํานาจแตกตางกันมาก
ความรุนแรงก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก ซึ่งอํานาจนี้เกิดขึ้นไดจากความแตกตางของคูสามีภรรยา ที่ทําใหรูสึกถึง
การมีอํานาจ การใชสิท ธิที่ไมเ ทาเทีย มกัน โดยอีก ฝายมีม ากกวาและอีก ฝายมีนอย จึงทําใหเ กิ ด
พฤติกรรมที่มีทั้งผูใชอํานาจ กับผูรับอํานาจ ความแตกตางนี้ไดแกกรณีที่สามีภรรยามีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงกวาคูสมรส (อรดี โชคสวัสดิ์. 2546) ถาลดความแตกตางเหลานี้ไดความรุนแรงจะลดลง
ชายที่ไมมีอํานาจควบคุมในที่ทํางานหรือในสังคมเลย แตมีอํานาจควบคุมพฤติก รรมสมาชิก ใน
ครอบครัวจะแสดงอํานาจในครอบครัวตอภรรยาและบุตร ซึ่งอาจแสดงในรูปการใชความรุนแรงใน
ครอบครัวได โดยเฉพาะการไมปรับตัวเขาหากันระหวางสามี ภรรยา เมื่อมีปญหาก็จะเก็บกดเอาไว
จนถึงจุดหนึ่งก็จะมีปากเสียงกันและนําไปสูการใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ได
1.2.4 ระดับตัวบุคคล ปจจัยสวนบุคคลอาจมีผลจากการมีประสบการณความรุนแรง
ในวัยเด็ก การมีอาวุธครอบครอง การดืม่ แอลกอฮอล หรือการมีสารเสพติด การมีปญหาความเครียด
จากหนาที่การงานในชีวิตประจําวัน เปนตน ซึ่งปจจัยในระดับตัวบุคคลที่กอใหเกิดปญหาการใชความ
รุนแรง เชน การเรียนรูของบุคคลการซึมซับความรุนแรงจากสังคมและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวัยเด็ก ซึ่งหากครอบครัวมีการใชความรุนแรงอยางสม่ําเสมอ เด็กจะซึมซับพฤติกรรมและแสดง
ความกาวราว ยอมรับการใชความรุนแรง และเห็นการใชความรุนแรงเปนเรื่องธรรมดา จนเกิดแนวคิดที่เชื่อวา
เมื่อมีปญหาตองแกปญหาดวยความรุนแรง ที่สําคัญในประเทศไทยมีงานวิจัยจํานวนมากที่ชี้วา การ
ยอมรับการใชความรุนแรงของบิดามารดามีความสัมพันธกับการกระทํารุนแรง (ปญชลี โชติคุต. 2541)
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รวมทั้งการใชสารเสพติด การดื่มสุรา และเลนการพนัน ก็มีความสัมพันธกับการถูกทํารายของภรรยาดวย
เชนกัน (บุศรินทร คลองพยาบาล. 2542)
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยทั่วไปมักจะทําความเขาใจในปรากฏการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น
หรือเปนการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุหรือปจ จัยที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว เชน กฤตยา
อาชวนิจกูล และคณะ (2546) ไดศึกษาวิจัยพบวา สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวประกอบดวย
ปจ จั ย ตางๆ ที่ มีความสลั บ ซับ ซอน โดยแบง ออกได เ ป น 4 ระดับ ที่ มีความสั มพัน ธ กัน คือ ระดั บ
โครงสรางทางสังคมโดยรวม ระดับบริบทของสังคม ระดับบริบทครอบครัว และปจจัยในระดับตัวบุคคล
สวนการศึกษาในกลุมที่เปนฝายกระทํารุนแรง จากงานวิจัยของ วีรพล ใหญอรุณ (2542) และปญชลี
โชติคุต (2541) พบวา การเคยมีสวนรวมหรือ มีป ระสบการณความรุนแรงในอดีต การยอมรับความ
รุนแรงของบุคคล ความโดดเดี่ยวทางสังคม หรือประสบการณทางออมอื่นๆ มีความสัมพันธกับการกระทํา
รุนแรงของบุคคล ในขณะที่ บุศรินทร คลองพยาบาล (2542) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการถูก
ทํารายของภรรยา คือการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสามีและภรรยารวมถึงการเลนการพนัน เปนตน
ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยของ ศิริเพชร ศิริวัฒนา (2538) ยังพบวา ระดับการศึกษา และรายไดเปนเหตุผล
หนึ่งของปญหาความรุนแรงในครอบครัว อีกดวย นอกจากนั้น กฤตยา แสวงเจริญ (2545) ยังพบวา
ลักษณะครอบครัว บุคลิก ภาพวิตกกังวล จํานวนบุตร ประวัติเคยหนีออกจากบาน และความขัดแยง
ระหวางคูสมรส สามารถทํานายการกระทํารุนแรงของสามีตอภรรยาได สําหรับ สุนันทา สิริประภาพล
(2545) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการคงอยูหรือยุติความสัมพันธของสามีภรรยาที่ถูกสามีทําราย
รางกายคือคานิยมเกี่ยวกับชีวิตสมรสของผูหญิงที่ตองอดทนเพื่อครอบครัว
ในสวนของการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหา มีการศึกษาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดวย
เทคนิคจิตบําบัดครอบครัวในเชิงพฤติกรรมและการรูคิด (Behavior cognitive model) เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติก รรมที่รุน แรงดวยการแทนที่พฤติก รรมที่สามารถปรับ ได เชน ทัก ษะการสื่อสาร ทัก ษะการ
แกปญหา (คมเพชร ฉัตรศุภกุล; และคณะ. 2549) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชีวิตดวยการให
คําปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม การใหความรูและทักษะในการใชชีวิตคู เชน โปรแกรมการฝกให
อภัยทาน (Forgiveness) อันประกอบไปดวยการฝกการใหอภัย การคืนดี และความมุงหวังที่จะออกไป
จากวงจรที่เปนลบของชีวิตคู รวมทั้งการลดอารมณทางดานลบตางๆ (Fincham; & Beach. 2004) การ
ฝก ทัก ษะการสื่อสาร และทักษะการแกปญหาความขัดแยง (Stanley; et al. 2006) สําหรับการ
ศึกษาวิจัยในชุมชนนั้น การใชเครือขายชุมชนและใหชุมชนไดมีสวนในการแกไขปญหาของชุมชนของ
ตนเองโดยตรง ก็จะสามารถลดสถานการณการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในชุมชนลงได
เชนเดียวกัน (จะเด็จ เชาววิไล. 2548)
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1.4 สรุป
จากที่ได ก ลา วมาในข างต น สรุป ไดว า ความรุน แรงในครอบครัว จะครอบคลุ มถึ ง
ลักษณะการทํารายรางกาย การลวงละเมิดทางเพศ และทํารายจิตใจ ระหวางสมาชิก ในครอบครัว
นั่นเอง ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น โดยความรุนแรงนี้ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่ออนแอ เชน
เพศหญิง ผูสูงอายุ หรือเด็ก เสียเปนสวนใหญ รวมทั้งผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูมีการศึกษาต่ํา
หรือผูไมมีงานทําตองพึ่งพิงคนอื่นในครอบครัว เปนตน ซึ่งจะผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวนี้
จะมีผลตอทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และความมั่นคง อันจะกระทบตอความเปนอยูของ
คนในสังคมโดยภาพรวมในที่สุด โดยจะเห็นวาสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้น จะมีสวน
เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมอยางแยกกันไมออก ทั้งนี้ เพราะความรุนแรงในครอบครัวจะมีเกี่ยวของ
กับ ทั้งป จ จัย ภายในตัว บุคคล ครอบครัว สั งคม และโครงสรางโดยรวมประกอบเข าดวยกั น และ
เกี่ยวของกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่ครอบครัวนั้นเกี่ยวของ และชุมชนที่มี
ความเสี่ยงในปญหาความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด คือชุมชนเมืองที่มีสภาพสังคมที่ซับซอนนั่นเอง
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ในระดับชุมชน ถือเปนแนวทางที่เหมาะสมเปนอยางยิ่ง เพราะจะเปนการบูรณาการปจจัยทั้งภายในตัว
บุคคลและสภาพแวดลอมเขามาเกี่ยวของในการจัดการกับปญหา โดยอาศัยบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน เขา
มามีสวนรวมในการดําเนินการ อันจะทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวลดนอยลงไปได

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว
2.1 ทฤษฎีระบบทั่วไป (Straus, 1973; Giles-Sims, 1983)
ทฤษฎีระบบทั่วไป (General systems theory) เปนการอธิบายดวยหลักการของระบบ
ทางสังคม ที่มีผลตอความรุนแรงในครอบครัวมากกวาจะเปนการเกิดขึ้น จากปจเจกบุคคล ทฤษฎีนี้
พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ สเตราส (Straus. 1973) และ จิลเลส-ซิมส (Giles-Sims. 1983) ที่มองวา
ระบบจะเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธในครอบครัว และจะนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว
ได เ มื่อมี ก ารควบคุมที่เ ขมงวดหรือพยายามรัก ษาใหครอบครัวมีเ สถีย รภาพ โดย สเตราส มองวา
ครอบครัวมีลักษณะเปนระบบหนึ่งเชนเดียวกับสังคม และมีระบบยอยๆ เชน ระบบคูสมรส ระบบญาติ
พี่นอง โดยมีปจจัยนําเขาเปนทรัพยากรจากภายนอกเขาสูระบบ เชน เงิน ขอมูลขาวสาร การศึกษา
และมีปฏิสัมพันธของสมาชิกในระบบที่ตองตอบสนองตอสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (Straus.
1980: 23 - 36) ซึ่งการที่ครอบครัวมีระบบเชนนี้ ทําใหเกิดผลผลิตของระบบครอบครัวในดานบวก เชน
ความรัก ความปลอดภัย การเรียนรูและความผูกพัน ในขณะเดียวกันก็เกิดผลผลิตในเชิงลบ เชน ความ
ขัดแยง เกลียดชัง และการใชความรุน แรง (Burr; Day; & Bahr. 1993: 37) แนวคิดนี้มองระบบ
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ครอบครัว ที่มี ค วามขั ด แย งและใชค วามรุน แรงระหวา งสมาชิ ก อั น เนื่อ งมาจากปจ จัย ของการมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เชน ชวงเวลาที่มีความเสี่ยงจากเวลาในการพบปะหรือมีกิจกรรมกันมาก อัน
เนื่องมาจากขอบขายกิจกรรม และความสนใจรวมกัน (Time at risk and range of activities and
interest) การมีความผูกพันที่ลึกซึ้ง ผูก พันจนนําไปสูก ารกาวกายกัน หรือคิดวาตนเองมีสิท ธิในการ
กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจนกลายเปนความขัดแยง (Intensity of
involvement and infringing activities) หรือแมแตก ารเปนสมาชิก ของครอบครัวโดยไมสมัครใจ
(Involuntary membership) เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะไมมีสิทธิเลือกการเปนสมาชิกหรือลาออก
โดยอิสระ ทําใหตองบมเพาะความรูสึกขัดแยงเมื่อไมพึงพอใจในครอบครัวที่ตนเองเปนสมาชิก และ
กลายเปนการกระทํารุนแรงในที่สุดเมื่อเผชิญวิกฤตการณที่มีความเครียดสูง (Straus. 1980: 15-18)
นอกจากนี้ ทฤษฎีนี้ยังใหความสําคัญกับการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล
อัน ไดรับ อิท ธิพลจากวัฒนธรรมและสังคมที่เ ปน ปจ จัย นําเขา (Walonick. 1993) อัน ถือเปน ความ
เกี่ยวของระหวางครอบครัวและสภาพแวดลอม โดยจะมีความสัมพันธกันระหวางขอมูลขาวสาร การ
เลือกตัดสินใจ และผลที่เกิดขึ้นตอสวนตาง ๆ ในระบบ โดยการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล
(Communication and transaction) เปน สาเหตุสําคัญ ที่จ ะทําใหระบบเกิดความสมดุล (Kuhn.
1974: 154-156) ดังนั้น ปญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดนี้จึงเกิดขึ้นจากระบบการสื่อสาร
และความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสภาพแวดลอม ซึ่ง กูดแมน (Walonick. 1993; citing Goodman.
1982. Change in Organization) ไดกลาวถึงวิธีการนําทฤษฎีระบบมาใชในการเปลี่ยนแปลงองคกร ซึง่
สามารถนํามาปรับใชกับการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนไดดังนี้
1) วิธีการแทรกแซงปญหา กระทําโดยการหาทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับ บุคคล กลุม หรือทั้ง ระบบ โดยตองมีก ารศึก ษาปฏิกิริย าที่เกิดขึ้น จากวิธีก าร และหากมีก าร
แทรกแซงในระยะยาวจะตองมีการวางแผน
2) วิธีแทรกแซงระบบในระดับใหญและซับซอน สามารถสรางกลไกที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงโดยความรวมมือระดับบุคคล ที่ทํางาน ชุมชน หนวยงานรัฐ และนานาชาติ
3) การประเมินคาการเปลี่ยนแปลง จะตองกําหนดผลที่เกิดจากการแทรกแซง โดย
การกําหนดวิธีการวัด เครือ่ งมือ ระยะเวลา และใชการวัดในหลายระดับเพื่อทดสอบและประเมินผล
4) พิจารณาถึงปจจัย ที่อาจทําใหลมเหลว โดยศึก ษาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีหรือ
เปรียบเทียบในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลวในเชิงเทคนิค
กล าวได ว า การพิ จ ารณาปญ หาความรุ น แรงในครอบครั วเชิ งระบบ เปน การมอง
ครอบครัวในฐานะหนว ยทางสังคม ที่มีร ะบบย อยต าง ๆ และมีก ระบวนการสื่อ สารรวมทั้ง การมี
ปฏิสัมพันธที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงและการเกิดความรุนแรงตามมา
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2.2 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Bandura. 1977)
ทฤษฎีก ารเรี ย นรู ท างสั ง คม (Social learning theory)เปน แนวคิ ด ของแบนดู ร า
(Bandura) ที่กลาวถึงพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยผานทางตัวแบบ (Model) ในหลายลักษณะ เชน
บุคคลจะมีพฤติกรรมกาวราวเมื่อดูตัวแบบของความกาวราวรุนแรง หรือมีพฤติกรรมดานศีลธรรม และ
จิตสํานึกดานศีลธรรม หากไดรับอิทธิพลจากการสังเกตและการเปนแบบอยางที่ดี ดังนั้นแนวคิดนี้
จึงเชื่อในอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่ผานการรับรูของบุคคล (สุพิทย กาญจนพันธุ. 2549) ที่สําคัญคือ
แบนดูรา ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลวาเปนการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก โดยการตอบสนองถูก
เรียนรูผานการเลียนแบบอยาง ดวยการเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรง
จะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ นั้นมากขึ้น โดยการเสริมแรงจะมีสองประเภท คือการเสริมแรง
ทางบวก เชน การใหในสิ่งที่นาพอใจหรือเปนที่พิเศษ และการเสริมแรงทางลบ เชน การถอดถอน
รางวัลหรือสิ่งที่ควรได (Bandura. 1977) จากแนวคิดนี้ทําใหอิทธิพลของครอบครัวและสิ่งแวดลอมจึง
มีอิทธิพลตอบุคคลในครอบครัวตอการเรียนรู และการมีพฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่ง
แนวคิดนี้เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากครอบครัวถือเปนสถาบันทาง
สังคมที่ประกอบดวยสมาชิกที่เรียนรูซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงมี โอกาสที่เด็กจะไดเรีย นรูประสบการณ
ความรุนแรงจากคนในครอบครัว (Suwat. 2001: 17) กลาวกันวาผูมีป ระสบการณความรุน แรงทั้ง
ประสบการณตรงในฐานะผูถูกกระทํา และประสบการณออมในฐานะผูสังเกตการณความรุนแรงตั้งแต
วัยเด็ก จะเรียนรูบรรทัดฐานที่ยอมรับการใชความรุนแรงและตัวแบบบทบาทที่ใชความรุนแรง และเมื่อ
เกิดความขัดแยงกับคูสมรสก็จะเลียนแบบพฤติกรรมโดยใชความรุนแรงในการแกไขปญหา (พงษสวัสดิ์
สวัสดิพงษ. 2529) โดยตัวแบบของครอบครัวที่มีผลตอความรุนแรงแสดงไดดังภาพ
ประสบการณโดยตรง
ประสบการณความรุนแรง
ประสบการณโดยออม

การเรี ย นรู บ รรทั ด ฐานทาง
สังคม และบทบาทเฉพาะตน
ผา นการเลี ย นแบบและการ
เสริมแรง

การใชความ
รุนแรงใน
ครอบครัว

ภาพประกอบ 1 รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวผานกระบวนการเรียนรู
ที่มา: Suwat Srisorrachatr. (2001). Domestic Violence : Socio-cultural Perspective
and Social Intervention in a Thai Community. p.15.
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จากภาพ แสดงใหเห็นถึงการใชความรุนแรงในครอบครัว อันเกิดขึ้นจากการเรียนรูเมื่อ
เปน ฝายถูก กระทําโดยตรง และเลีย นแบบเมื่อเห็น ประสบการณโดยออม จากตน แบบของคนใน
ครอบครัว ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมนี้จึงมองการเรียนรูที่นําไปสูความรุนแรงในหลายลักษณะ เชน
เมื่อบุคคลถูกพอแมทําโทษดวยความรัก ก็จะเรียนรูวาคนที่รักเราจะเปนผูที่ทํารายเรามากที่สุด และ
กระทําดวยความรัก ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางความรักกับความรุนแรง และเรียนรูวาความรักกับ
ความรุนแรงเปนของคูกัน หรือแมแตการลงโทษของบิดามารดาเพื่ออบรมสั่งสอน บุคคลก็จะเกิดการ
เรียนรูสิทธิในการใชกับความรุนแรงกับสมาชิกคนอื่น ๆ จนกลายเปนความรูสึกชอบธรรมในการใช
ความรุน แรงเพื่อการสั่งสอน รวมทั้งการเรีย นรูวาความรุนแรงเปน สิ่งที่นํามาแกไขปญ หาไดเ มื่อใช
วิธีก ารอื่น แลว ไม บ รรลุผ ล อัน เกิด จากการที่ บุค คลเคยไดรั บ คํ าขู ห รือ ลงโทษจากบิ ดามารดา จน
กลายเปนพฤติกรรมการใชความรุนแรงตอบุคคลอื่นตอเนื่องไปในที่สุด (Straus; Gelles; & Steinmetz.
2006: 97)
กล า วได ว า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ท างสั ง คมนี้ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเรี ย นรู แ ละการ
เลียนแบบโดยอาศัยตัวแบบ ทั้งที่เกิดจากประสบการณโดยตรงหรือโดยออม โดยผานการเสริมแรงและ
มาตรฐานทางสังคม จนนําไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัวในที่สุด
2.3 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Homans, 1961)
ทฤษฎีก ารแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange theory) เปนแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย (Human behavior) หรือปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) ที่อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบทบาทในการแลกเปลี่ยนที่มุงไปที่ความสัมพันธระหวางตนทุนและ
ผลประโยชน โดยการแลกเปลี่ยนจะใหความสําคัญกับผลประโยชนในรูปแบบกําไรมากกวาคุณคาใน
ดานความสัมพันธ (Homans, 1961) การแลกเปลี่ยนนี้จะถูกควบคุมทางสังคม จึงไดมีการกลาวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม (Social control) ดวย ซึ่งแนวคิดนี้เปนการอธิบายถึงกลไกทาง
สังคมที่นํามาควบคุมและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุคคล (Wikipedia. 2009: Online) สําหรับ
การนําทฤษฎีก ารแลกเปลี่ย นทางสังคมกับ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคมมาประยุก ตใชกับ
หนวยทางสังคมระดับครอบครัว มีหลักการที่วา การแลกเปลี่ยนจะเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธของสมาชิก
โดยปฏิสัมพันธจะคงอยูหากมีการแลกเปลี่ยนไดรับการสนองตอบ แตหากการแลกเปลี่ยนไมไดรับการ
ตอบสนองปฏิสัมพัน ธที่มีจะยุติลง ในขณะที่การควบคุมทางสังคมเปน ความผูก พัน สมาชิก เขากับ
กฎระเบีย บทางสังคม และแนวคิดนี้ ถูก นําเอามาใชใ นการอธิบ ายพฤติก รรมการกระทํารุน แรงใน
ครอบครัวและการปองกันแกไข บนพื้นฐานความเชื่อที่วา บุคคลมีแนวโนมที่จ ะใชความรุน แรงใน
ครอบครัว เมื่อคาดวาตนทุนการใชความรุนแรงจะต่ํากวาผลประโยชนที่ไดรับ รวมทั้ง โครงสรางของ
สังคมและครอบครัวที่เปนสวนตัว (Privacy) จะลดการควบคุมทางสังคม และบุคคลจะกระทําความ
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รุนแรงตอครอบครัว เนื่องจากเขาสามารถที่จะทําได (Gelles. 2004) ทั้งนี้ เปนเพราะความโดดเดี่ยว
ทางสังคมจะนําไปสูก ารขาดการสนับ สนุน ทางสังคมและการควบคุมทางสังคมใน 2 ลัก ษณะ คือ
(Stets. 1993: 670)
1) การขาดการสนับสนุนทางสังคม (Lack of social support) เปนการขาดโอกาส
การไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว ทําใหคูสมรสตองเผชิญปญหาตาม
ลําพังและเกิดเปนความเครียดที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว
2) การขาดการควบคุมทางสังคม (Lack of social support) เปนการขาดโอกาสใน
การเขารวมเปนสวนหนึ่งของสมาชิกทางสังคม จึงไมมีโอกาสที่ กลุมหรือองคกรทางสังคมจะเขามา
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งการขาดการควบคุมทางสังคมนี้ทําใหคูสมรส
สามารถใชความรุนแรงตอกันไดโดยไมมีใครหามปราม
การขาดการสนับ สนุน และการควบคุมทางสั งคม จะทําใหโอกาสที่สังคมจะเขามา
แทรกแซงจนไมใชความรุน แรงในครอบครัวทําไมได ซึ่งทําใหตน ทุน ของการใชความรุน แรงในการ
แกปญหาต่ํากวาวิธีก ารอื่น ดังนั้น คูสมรสจึงเลือกใชความรุนแรงในการแกปญหา ในเรื่องนี้ ปญชลี
โชติคุต (2541: 26) ไดระบุถึงความสัมพันธระหวางการควบคุมทางสังคมกับความรุนแรงในครอบครัว
แสดงไดดังภาพ

การควบคุมทางสังคมลดลง
(Decrease in social control)

การลดตนทุนของการใชความรุนแรง
(Social cost of violence decrease)

การใชความรุนแรงในครอบครัว
(Family assault)

ภาพประกอบ 2 การควบคุมทางสังคมกับการใชความรุนแรงในครอบครัว
ที่มา : ปญชลี โชติคุต. (2541). การใชความรุนแรงตอคูสมรส. หนา 26.
กล าวได ว าทฤษฎีก ารแลกเปลี่ ย นและการควบคุม ทางสัง คม เป น แนวคิ ดในเชิ ง
ประยุกตจากหลักการเชิงทฤษฎี เพื่ออธิบายพฤติกรรมการกระทํารุนแรงในครอบครัวของบุคคล อันเกิด
จากการเลือกที่จะกระทําความรุนแรงหากตนทุนของการใชความรุนแรงไมสูงกวาประโยชนที่จะไดรับ
ในขณะเดียวกันการขาดความผูกพันทางสังคมก็เ ปนสาเหตุสําคัญที่มีผลตอการเกิ ดความรุนแรงใน
ครอบครัว เนื่องจากจะทําใหครอบครัวขาดการสนับสนุนทางสังคมและการควบคุมทางสังคม อันทําให
ไมไดรับการควบคุมพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวจากสังคมภายนอกนั่นเอง
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2.4 สรุป
จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความรุนแรงดังที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นวา ความรุนแรง
ในครอบครัวจะมีความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว และสังคมภายนอก โดยในระดับบุคคลและ
ครอบครัวนั้นความรุนแรงเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลไดมีประสบการณจนเกิดการเลียนแบบความรุนแรง และ
มีมาตรฐานทางสังคมและการเสริมแรงเปนตัวคัดกรองพฤติกรรมไปทางที่เหมาะสม อีกทั้งครอบครัวไม
อาจอยูโดดเดี่ยวเนื่องจากเปนหนวยยอยทางสังคมและไดรับอิทธิพลจากภายนอกในฐานะปจจัยนําเขา
ดังนั้นขอมูลขาวสารจึงมีผลตอพฤติก รรมและความสัมพันธของคนในครอบครัวในการเพิ่มหรือลด
ความขัดแยงและความรุน แรงในครอบครัว ในขณะที่สังคมเองก็สามารถมีสวนรวมในการปองกั น
ปญหาได โดยสถาบันทางสังคมที่ครอบครัวเปนสมาชิก ถือวามีบทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนทาง
สังคมและการควบคุมทางสังคมเพื่อลดตนทุนการใชความรุนแรงในครอบครัวลงไปได
ดังนั้น แนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว สามารถกระทําได
ดวยการสงเสริมปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยสภาพแวดลอมในเชิงบวกที่สามารถลดเงื่อนไขในการ
เกิดปญหา และใชวิธีการพัฒนาดวยการแทรกแซงทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน และ
เนื่องจากครอบครัวกับชุมชนไมสามารถแยกจากกันได การปองกันปญหาจึงควรกระทําในระดับชุมชน
โดยการผสมผสานแนวคิดหลายๆ วิธีเขาดวยกัน เพื่อใหการปองกันปญหาตรงกับสภาพความเปนจริง
ในแตละชุมชนมากที่สุด

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน
3.1 การปองกันปญหาในชุมชน
การปองกัน เปนแนวคิดที่นํามาใชในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ภายหลัง
จากมีข อ มู ลชุ ม ชนแล ว ซึ่ งประกอบดว ยวิ ธีก าร ขั้ น ตอน หรื อ แนวทางที่ ออกแบบขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถระหวางบุคคล และกลไกตาง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและผูเกี่ยวของ ดวยวิธีการแทรกแซง
(L’ Abate. 1990: 7) การปองกันในระดับชุมชนนี้มี 3 ระดับ คือ 1) การปองกันระดับปฐมภูมิ (Primary
prevention) การปองกันระดับนี้เปนการดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหาขึ้น โดยประเมินจากสิ่งที่เปน
ปจจัยเสี่ยง (Risk factor) ในสถานการณที่บุคคลเผชิญอยู และใชปจจัยดานสภาพแวดลอมมามีสวน
ชวยในการดําเนินการ 2) การปองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) เปนการแทรกแซง
ปญหา ที่ก ระทําเมื่อปญ หาไดสงผลกระทบตอประชากรในชุมชน ซึ่งอาจกระทําในกลุมที่เผชิญกับ
ปญหาเฉพาะ และ 3) การปองกันในระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention) ซึ่งจะเจาะจงลงไปในบุคคล
ที่เผชิญปญหา เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพชีวิตในชุมชน (Zax; &
Specter. 1974: 42) สวนใหญเมื่อชุมชนหรือบุคคลเสี่ยงที่จะเผชิญกับปญหา จะตองแทรกแซงตั้งแต
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ในระดับ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยระดับ ปฐมภูมิ สามารถกระทํา เพื่อเพิ่มศัก ยภาพใหกับ บุคคลให
สามารถเผชิญกับปญหาได โดยการใหกลุมสนับสนุน การเพิ่มพลังอํานาจ และการใหบุคคลเห็นคุณคา
สวนในระดับทุติยภูมิสามารถใชระบบการชวยเหลือจากกลุมหรือจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อปองกัน
และแกไขปญ หาเปน การเฉพาะ (L’ Abate. 1990: 89) ตามหลัก การนี้ ถือเปน การจัดการดาน
สุขภาพจิตใจในชุมชน (Community mental health) โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาเพื่อลดความเครียด
และเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคคล เปนตน (Gibbs; Lachenmeyer; & Sigal. 1980)
การปองกัน ปญ หาในชุมชน สามารถกระทําไดดวยโปรแกรมการแทรกแซงในหลาย
ลักษณะ ซึ่ง เมเดรอส (Mederos. 1999: 140-141) ไดกลาวถึงผลการจัดกิจกรรมแทรกแซงในชุมชน
ที่มีลักษณะผสมผสานจนเกิดความเหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเกิดผลคือ
1) ผลสํา เร็จ ที่ เ กิด ขึ้น มาจากการดําเนิ น การในระยะเวลานาน จะมาจากความ
แตกตางของโปรแกรมที่แทรกแซง แลวสามารถพัฒนาใหเกิดความเหมาะสม
2) ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากการดําเนินการในระยะเวลานาน จะทําใหรูถึงสิ่งที่ควร
เนนหรือลักษณะของการรวมมือของชุมชนในการจัดการกับปญหา
3) ทําใหทราบถึงการวัดและประเมินเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุดในแตละระดับ
4) ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของเวลา ขอมูลขาวสาร หรือ
ขอจํากัดในเรื่องสิทธิของผูเสียหาย
การปองกั น ปญ หาในชุมชน จึงเปน วิ ธีก ารที่มีห ลายระดั บ และใช ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันปญหาในชุมชนจะตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชน
เปนอยางมาก
3.2 การปองกันปญหาในชุมชนดวยการเพิ่มพลังอํานาจ
3.2.1 ความหมายของการเพิ่มพลังอํานาจ
เลวิส และคนอื่นๆ (Lewis; et al. 1998: 10) ไดกลาวถึง การเพิ่มพลังอํานาจ
(Empowerment) ไววา เปนกระบวนการที่บุคคล องคกร หรือกลุมไดรับพลังจากบริบทที่เกี่ยวของ ทั้ง
การพัฒนาทางดานทักษะ การไดรับบทเรียน รวมทั้งการไดรับการฝกหั ดจากที่นอกเหนือจากเขาเคย
ไดรับจากกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดพลังขึ้น ซึ่งองคการยูเนสโก (UNESCO. 1998: 12-13) ไดระบุไว
วา การเพิ่มพลังอํานาจ ถือเปนการสรางความเขมแข็งภายในและความเชื่อมั่นในการกลาที่จะใชชีวิต
อยางมีทางเลือก รวมทั้งมีความสามารถในอันที่จะมีอิทธิพลตอกระบวนการทางสังคมที่จะมีผลตอชีวิต
และ วรพจน รัก ธรรม (2547: 29) ไดก ลาวไววา การเพิ่มพลังอํ านาจนี้ มัก เกิดขึ้น ในองคก ร ที่
ดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตัวเองใหมีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น และในระยะหลังการเพิ่มพลังอํานาจมีอิทธิพลตอชีวิตและสังคมไทย เพราะเปน การให
อํานาจแกบุคคลเพื่อพัฒนาทั้งความรู ความชํานาญ และประสบการณ
จึงกลาวไดวา การเพิ่มพลังอํานาจ สามารถกระทําไดกับ ทั้งบุคคล กลุมหรือ
องคกร โดยการสรางความเขมแข็งและความเชื่อมั่น ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเขมแข็งหรือวาใช
ชีวิตอยางมีทางเลือกไดนั่นเอง
3.2.2 การเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลและชุมชน
การเพิ่มพลังอํานาจ สามารถกระทําไดในระดับชุมชนที่เผชิญกับปญหา (โสภา
ออนโอภาส. 2540: 16) ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนและสงเสริมคุณภาพ
ของประชาชนไดดวยหลักการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน (พรทิพย โภไคยอุดม. 2547: 39) การเพิ่ม
พลังอํานาจนี้สามารถกระทําไดใ นเชิงปองกัน ปญ หาดวยหลักการเชิงจิตวิทยา ทั้งนี้ แรพพาพอรท
(Rappaport. 1981) ไดกลาวถึงการปฏิบัติการดานจิตวิทยาในชุมชนเกี่ยวกับการเพิ่มพลังอํา นาจไว
กลาวโดยสรุปไดวา การเพิ่มพลังอํานาจ ถือเปนการผนึกสิ่งตาง ๆ เขาไวในตัวบุคคล ประกอบดวย
สิ่งที่เ ปน ความเขมแข็งและสมรรถนะ (Strength and competencies) ระบบการชวยเหลือตาม
ธรรมชาติ (Natural helping system) และการกระทําเชิงรุก (Proactive behavior) ตอนโยบายและ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เมื่อนําเอาวิธีการเพิม่ พลังอํานาจมาใชในชุมชน จึงถือเปนกระบวนการพัฒนา
ความชํานาญและศักยภาพของบุคคล ในลักษณะของการรวมกันกระทําการตาง ๆ (Participatory
competence) นั่นเอง ทั้งนี้ การจะเพิ่มพลังอํานาจใหกับ ชุมชน สามารถกระทําไดโดยการยึดใน 3
องคประกอบ คือ การพัฒนาความคิดความเขาใจในดานบวก การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห และ
การพัฒนาความชํานาญ โดยองคประกอบทั้ง 3 ประการนี้ สามารถนํามาใชในการพัฒนาบุคคลใน
ชุมชนเพื่อลดขอจํากัดของบุคคล ลดความเครียดที่เกิดขึ้น และลดความกดดันจากสภาพแวดล อมที่
เผชิญหรือเกี่ยวของอยูได
ในชุมชนที่มีปญหาเผชิญกับสถานการณ เชน ปญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้
การเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลในชุมชน จะเปนการแทรกแซงเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่ชุมชน
เผชิญ ซึ่งหากเปนการแทรกแซงในเชิงจิตวิทยาของชุมชนระดับใหญ (Greater community) แลว การ
แทรกแซงอาจกระทําในหลายระดับ ทั้งการปองกันปญหา (Primary prevention) และการแทรกแซง
เพื่อลดปญหา (Secondary prevention) ที่เกิดขึ้นแลวในชุมชน (Zax; & Specter. 1974) ความ
เขมแข็งของพลังอํานาจนี้ จะขึ้นอยูกับตัวบุคคลและการเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมจากหลายฝายใน
กิจกรรมชุมชน การสื่อสารในระดับตาง ๆ รวมทั้งการจัดการกับความขัดแยง และการเรียนรูในปญหา
และการแกไขปญหา (ศรีปริญญา ธูปกระจาง. 2548: 32) ทั้งนี้ สําหรับประเด็นที่สามารถกระทําเพื่อ
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ปองกันหรือแทรกแซงปญหาในชุมชน เพื่อที่จะเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชนในรูปแบบของโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น สุรพล พยอมแยม (2545: 114) ไดสรุปประเด็นไวดังนี้
1) การเพิ่มดานการคิดการเขาใจ (Cognitive aspect) การจัดกิจกรรมใน
ดานนี้ อาจเริ่มจากการใหความรูในเรื่องทั่ว ๆ ไป การปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การตระหนักและ
การรับรูในปญหา การวิเคราะหคาดการณสิ่งตาง ๆ และอาจรวมถึงการจัดการกับความเครียด การเพิ่ม
ความคิ ด ความเข า ใจในเรื่ อ งเหล า นี้ ก ระทํ า ได ต ลอดเวลา เพราะสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2) เพิ่มดานความรูสึกและความคิดเห็น (Affective aspect) ในดานนี้อาจ
เริ่มดวยการเปลี่ยนทัศนคติที่เหมาะสม การสรางคานิยมที่มีคุณคากับชุมชน การสรางความหวังที่ดีกับ
ชีวิต หรือการสงเสริมใหมองโลกในแงดี
3) การเพิ่มทักษะทางพฤติกรรมตางๆ (Behavioral skill aspect) เปนการ
เพิ่ ม ความสามารถและความชํ า นาญในการเรี ย นรู สิ่ ง ใหม และการปฏิ บั ติ ต นในสั ง คมหรื อ ใน
สถานการณตาง ๆ ซึ่งทักษะเหลานี้จะเปลี่ยนไปตามชวงเวลาและพัฒนาการของแตละบุคคล
4) การเพิ่มดานอื่น ๆ เปนการพิจารณาเลือกจัดทําตามความพรอมของผู
ปฏิบัติการแตละคน ตามสถานการณที่เกิดขึ้นในชุมชน
จึงกลาวไดวา การเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
และสงเสริมใหคนในชุมชนมีความเขมแข็ง และมีความสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะมาคุกคาม หรือ
สามารถเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได ทั้งนี้เพิ่มพลังอํานาจในระดับชุมชน สามารถกระทําไดใน
รูปแบบของกิจกรรมการแทรกแซงเพื่อพัฒนาบุคคลในชุมชนทั้งดานความคิดความเขาใจ ความรูสึก
และความคิดเห็น รวมทั้งดานทักษะและพฤติกรรมตาง ๆ
3.3 การเพิ่มพลังอํานาจเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
แนวคิด เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม พลัง อํ านาจเพื่ อ ปอ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวในระดับชุมชน เปนแนวคิดใหมที่เปลี่ยนแปลงความเขาใจระหวางเรื่องสวนตัวกับสวนรวมใน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย เคลลี่ (Kelly. 2004: 45) ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติไววา จะตอง
มีฝายที่เกี่ยวของคือรัฐ ชุมชน และครอบครัว รวมมือในลักษณะของการเปนหุนสวน (Partnership)
เพื่อเสริมสรางพลังอํานาจใน 2 ลักษณะ คือ 1) การเพิ่มพลังอํานาจใหกับผูถูกกระทําโดยตรง และ 2)
การเพิ่มพลังอํานาจกับ ชุมชน การเพิ่มพลั งอํานาจเพื่อปองกัน และแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในชุมชนนี้ เฮอรเช็นสัน, พาวเวอร และวาลโด (Hershenson; Power; & Waldo. 1996: 4557) ไดเคยปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา โดยนําวิธีการปองกันและแกไขปญหาในระดับชุมชนเชิงจิตวิทยาใน
รูปแบบของโปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีชุมชนเขามาเกี่ยวของ ในลักษณะของการถายทอด
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ประสบการณเ พื่อใหป รับ เปลี่ ย นนิ สัย รวมทั้งการใชบ ริก ารจากทรัพ ยากรที่ มีอ ยูใ นชุม ชนมาใช
ประโยชน เชน การทํางานและอาชีพ ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มพลังอํานาจอยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม
การเพิ่มพลังอํานาจจะไดผลอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อมีก ลไกที่เ อื้อใหสามารถกระทําได คือ ในภาครัฐ
(State) ตองมีกฎหมาย มีรัฐบาลสวนทองถิ่น มีตํารวจและกระบวนการยุติธรรม และมีฝายสังคม
สงเคราะห ในขณะที่ฝา ยชุมชน จะตองมีอ งคก รเคลื่อ นไหวทางสัง คมที่สนใจในปญ หานี้ มีก าร
สนับ สนุน จากภาคธุร กิจ และสังคม โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย องคก รทางศาสนา องคก รการกุศ ล
องคกรสาธารณสุข และชองทางสื่อสารในชุมชน ในขณะที่ครอบครัว ตองมีการเปดเผยและทราบถึง
ความสัมพันธ (Kelly. 2004: 37)
ในประเทศกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสังคมและบริบททางโครงสรางที่ทําใหเอื้อตอ
การเกิดความรุนแรงในครอบครัวเชนเดียวกับภูมิภาคอื่นของโลก (Manderson; & Benneet. 2003)
โดยปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีความเกี่ยวของกับชุมชนและสังคม ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวหนึ่งๆ
จะมี ทั้ ง ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลและป จ จั ย สภาพแวดล อ มของชุ ม ชนที่ ต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หา เช น การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเครียดจากเหตุการณในชีวิต และความสัมพันธทางสังคม ทั้งนี้การ
ปองกันแกไขปญหาสามารถกระทําไดในเชิงจิตวิทยา (Gibbs; Lachenmeyer; & Sigal. 1980: 185) ซึ่ง
ลักษณะการกระทําในเชิงการปองกันและแกไขปญหานี้ ลูวิส และคณะ (Lewis; et al. 1998: 49) ได
กลาวไววา การเพิ่มพลังอํานาจในเชิงจิตวิทยาโดยการใหความรูเชิงปองกัน (Preventive educational
strategies) กับ บุคคลและชุมชนนั้นสามารถกระทําได โดยตรง คือ 1) การมีกิจกรรมที่ จัดการกับ
ความเครียด (Stress management) วิธีการนี้สามารถกระทําไดทั้งพัฒนาในสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล
การชวยเหลือเรื่องทักษะที่จะเรียนรูทางเลือกตาง ๆ การเปลี่ยนวิถีการใชชีวิต และสงเสริมใหเขาเรียนรู
สิ่งใหม ๆ ที่ทําใหเขาหลุดไปจากสภาพของความเครียด 2) การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)
วิธีการนี้สามารถดําเนินการไดโดยการใหความชวยเหลือในกิจกรรมสุขภาพเพื่อสงเสริมสุขภาพของคน
ในกลุมเสี่ยงในชุมชน และ 3) การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต (Life skills training) วิธีการนี้เปนการ
ดําเนินกิจกรรมโดยจัดการอบรมเพื่อแทรกแซงโดยตรงใหบุคคลมีความสามารถที่จะใชชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การเพิ่มพลังอํานาจเพื่อปองกัน และแกไขปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ในระดับ
ชุมชนนี้ เปนวิธีการที่จะตองใชกระบวนการมีส วนรวมเปน อยางมาก โดยสมาชิกในชุมชนจะตองมี
บทบาทอยางแทจ ริงในการมีสวนรวมคิดคน ปญ หา พัฒนาโปรแกรมที่เ หมาะสม ดําเนิน การตาม
โปรแกรมที่กําหนด และประเมินกระบวนการและผลลัพธ ซึ่ง ซิมเมอรแมน (ดารณี จามจุรี. 2545:
21- 22; อางอิงจาก Zimmerman. 1995. Implementing the Single Banking Market in Europe.)
เรียกวา กระบวนการมีสวนรวมเปนเจาของ และการวิจัยแบบมีสวนรวมจะสามารถพัฒนากระบวนการ
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เพิ่มพลังอํานาจใหมีผลลัพธที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทที่ศึกษาได และ เคอรี่ (Kerry. 2003)
เรีย กวิธีการเชน นี้วา การวิจัยที่อาศั ยชุมชนเปนฐาน (Community-base research) ซึ่งเปนวิธี เพื่อ
คนหาความรูความจริง ที่จะนํามาพัฒนาชุมชนใหดํารงอยูไดตลอดไป หรืออาศัยชุมชนเปนฐานในการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่อาศัยขอมูลจากการศึกษาชุมชนประกอบ โดยแนวคิดและวิธีการเพิ่ม
พลังอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน มีดังตอไปนี้
3.3.1 การปองกันความรุนแรงในกลุมเด็ก
การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครอบครัวในกลุมเด็กโดยการแทรกแซง
จะพิจ ารณาถึง ความแตกตางของสภาพแวดลอมในครอบครัวที่เด็กนั้น อาศัย อยู รวมทั้งระดับของ
ปญหา ขอบเขตของการดําเนินการและผลที่เ กิดขึ้น จากนั้นสามารถดําเนินการโดยประเมินสภาพ
ปญ หาที่เ ด็ก ถูก กระทํารุน แรงหรือ ละทิ้ง ทําการสืบ สวนและใหก ารชวยเหลือโดยเริ่ม กระทําจาก
สภาพแวดลอมรอบขาง ทําการอบรมกลุมทีมงานอยางถูกตองใหมีความรูเกี่ยวกับการชวยเหลือเด็ก
และใหการชวยเหลือเด็กโดยคํานึงถึงความออนไหวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีวิธีการคือ (Malley-Morrison.
2004: 221-228)
1) การปองกันในระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) จะเนนการใหความรู
กับเด็กใหตระหนักถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง สอนใหเด็กไดระมัดระวังตนเองถึงโอกาสที่
จะถูกกระทํารุนแรงในแตละสถานการณ สอนใหเด็กรูวาในบางเหตุการณไมควรจะเก็บเงียบไวคน
เดียวเมื่อตนเองรูสึกวาถูกคุกคามดวยกิริยาที่ไมเหมาะสม โดยการปรึกษาญาติผูใหญที่ไวใจ เปนตน
2) การปองกันในระดับทุตยภูมิ (Secondary prevention) จะเนนในกรณีที่
เด็กมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากขั้นแรก ซึ่งจะมุงไปที่ครอบครัวเปนสําคัญ โดยแทรกแซงไปที่ผูดูแล (Parent)
ใหมีทักษะในการดูแลเด็ก การชี้ใหครอบครัวเห็นถึงการลดความเสี่ย งที่จ ะเกิดความรุนแรง การมี
ทักษะในการใหคําปรึกษาที่ถูกตอง การใหสังคมรวมสนับสนุน และการเพิ่มความสัมพันธระหวางเด็ก
กับผูดูแล
3) การปองกันในระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention) จะเนนการปองกัน
ไมใหความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง เปนการปองกันปญหาที่จะไมใหการเกิดขึ้นครั้งแรกถูกกระทําซ้ํา หรือ
ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู โดยการจัดโปรแกรมใหความชวยเหลือ
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความรุ น แรงในระดั บ ชุ ม ชนจะต อ งเข า ใจใน
ปรากฏการณความรุนแรง โดยเปลี่ยนแปลงความเชื่อพื้นฐานของผูกระทําอยางระมัดระวัง เชน การให
เขาพบปะสิ่งใหม ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิด กอนจะพิจารณาถึงกิจกรรมที่เปนไปไดเชน การพัฒนา
ทัก ษะต างๆ ทั้ งนี้ จ ะต องสร างจิ ตสํ านึก ของชุ มชน และใหส มาชิก ในชุ มชนมีบ ทบาทในการดูแ ล
(Iglehart; & Becerra. 1995: 230) การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในกลุมเด็กเปนเรื่อง
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ละเอียดออน วิธีการปองกันอยางหนึ่งคือการใหคําปรึกษา โดยมีวิธีการคือ ตองดูบริบทของเด็กที่ถูก
กระทําอยางเขาใจ แลวพิจารณาปจจัยที่เกิดปญหา เชน บุคลิกภาพ หรือสภาพสังคม เปนตน จากนั้น
ทําความเขาใจกับประสบการณการถูกกระทําความรุนแรง และใหความสําคัญกับประสบการณที่เด็ก
เผชิญอยู โดยคนหาประสบการณจริง ไมใชการปรุงแตง กอนที่จะแปลความหมายของการถูกกระทํา
เทียบเคียงกับการศึกษาบริบทหรือสภาพแวดลอมของเด็กที่ถูกกระทํา แลวใหคําปรึกษาหรือใหการ
ชวยเหลือ (Draucker. 2000) การปฏิบัติกับเด็กนี้จะตองคํานึงถึงครอบครัวของเด็กที่ถูกกระทําดวย
โดยปกติเด็กจะมีสภาพครอบครัวที่แตกตางกัน เชน การเปนครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่อยูกับญาติพี่
นองหลายคน หรืออยูตามลําพัง ซึ่งสภาพครอบครัวที่แตกตางกันจะทําใหสาเหตุของการกระทํารุนแรง
ตอเด็กไมเหมือนกัน ดังนั้น การชวยเหลือใหคําปรึกษาใดๆ ในขั้นตอนการคนหาประสบการณของเด็ก
จะตองคํานึงประสบการณในสิ่งเหลานี้ดวย เชน ความรูสึกโดดเดี่ยว ความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
ขั ด แย ง กั บ ญาติ ความวิ ต กกั ง วล ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ จ ะทํ า ให ก ารช ว ยเหลื อ ทํ า ได ง า ยมากยิ่ ง ขึ้ น
(Goldenberg. 1998: 129-133) ซึ่งการมองเห็นประสบการณของเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงนั้น การ
ชวยเหลือยังสามารถกระทําไดดวยการแทรกแซงจากชุมชนภายนอกครอบครัว เชน จากญาติ โดย
สังเกตพฤติกรรมความกลัวและพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กแลวใชมาตรการทางกฎหมายเขาชวย
รวมทั้งการใหคําปรึกษาเด็ก การใหความรูในการเลี้ยงดูแกพอแมของหนวยงาน รวมทั้งการนําบุคคล
อื่นที่ใกลชิด เชน ครู เขามาชวยเมื่อเด็กอยูในโรงเรียน (Osofsky. 1998: 98-106)
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีทั้งการใหน้ําหนักไปที่การกระทํารุนแรงทางเพศแก
เด็ก เชน การศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ที่ระบุวาวิธี
หนึ่งสําหรับการปองกันปญหาความรุนแรงคือโปรแกรมการใหการศึ กษาในเด็กวัยรุนใหรูจักการระวัง
ตนเอง (Morrone. 2003: Online) หรือการที่เด็กมีประสบการณความรุนแรงทางจิตใจอันเนื่องจากบิดา
หรือคูนอนสังหารมารดา ซึ่งผลการวิจัยพบวามีผลตอความเครียดของเด็ก แตการปองกันแกไขปญหา
ในเรื่องนี้ทําไดยาก เพราะมักจะไมรสู ัญญาณเตือนจนกวาจะเกิดผลแลว ดังนั้นหนทางแกไขคือการใช
ชุมชนเปนฐานในการลดภาวะวิก ฤต และใชโปรแกรมแทรกแซง ซึ่งจะตองมีการพิจารณากันตอไป
(Lewandowski; et al. 2004: 211) ในสวนของการวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชน ในสหรัฐอเมริกาไดมีการ
การศึกษาวิจัยเพื่อชวยเหลือเด็กโดยการใชศักยภาพของชุมชน (Community capacity) ในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมในชุมชนอยางเปนระบบ เนนกิจกรรมการปองกันแบบปฐมภูมิที่อาศัยคนในชุมชน
และคนนอกชุมชนเขามามีสวนรวม มีการประเมินและวางแผน กอนที่จะพัฒนาขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการตระหนักของชุมชน โดยมุงผลเพื่อสนับสนุนใหชุมชนเปดเผยความรุนแรงที่ซอนเรน
และยุติการกระทํารุนแรง (Hyde; et al. 2008: 111) และใชวิธีการที่ผสมผสานกันระหวางการดูแล
สุขภาพจิต การบังคับใชกฎหมาย การใหความรู และการชวยเหลือ จากบุคคล (Kracke; Lamb; &
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Hyde. 2008: 92-98) รวมทัง้ สงเสริมบทบาทครอบครัวในการใหการดูแลเด็กเปนอันดับแรกกอนการใช
กฎหมาย เนื่ องจากเปน ประเด็น ออนไหวและครอบครัวเปน ผู ที่อยู ใ นจุ ดวิ ก ฤตของเด็ก มากที่สุ ด
(Arteaga; & Lamb. 2008: 103) นอกจากนั้นยังมีการวิจัยที่เนนไปที่ตัวเด็กและผูดูแลโดยตรงในการ
ดูแ ลเด็ ก โดยใช โปรแกรมเพื่อ ปอ งกัน ปญ หาความรุน แรงที่เ กิด ขึ้ น กั บ เด็ ก จากแนวคิ ด ดา นการ
ปรับเปลี่ยนอารมณ การใหความรักความเขาใจ การจัดการกับความโกรธ การสนับสนุนทางสังคม การ
เพิ่มความคิดความเขาใจและความเชื่อมั่นในตัวเอง เรียนรูวงจรความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว
และการสรางความสัมพันธในครอบครัว (Schewe. 2008: 31-46)
การวิจัยเพื่อแทรกแซงปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนนี้ ยังมีการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง โดยการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงตอความรุนแรงที่พบสูงสุดใน
กลุมเด็กคือความรุนแรงทางเพศ ที่เกิดจากการกระทําของผูที่สูงวัยกวาและจากเพื่อนชายที่ใกลชิด
(Boyer. 1999: 134) และจากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกัน ในลักษณะ
การศึกษานํารองกอนใหโครงการแทรกแซง พบวา การที่กลุมตัวอยางมีปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกัน
ตางกันทําใหเกิดผลลัพธจากการใชโปรแกรมตางกันดวย (Ortega; Beauchemin; & Kaniskan. 2008:
48-64)
กลาวไดวา การปองกันปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กในระดับชุมชน สามารถ
กระทําไดทั้งในระดับที่ยังไมเกิดปญหา แตมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาอันเนื่องมาจากการปจจัยเสี่ยงที่
อาจกอใหเ กิดปญ หา รวมทั้งเมื่อมีปญ หาความรุน แรงในครอบครัวเกิดขึ้น กับ เด็ก แลวก็สามารถ
แทรกแซงเพื่อลดความรุนแรงของปญหาหรือทําการชวยเหลือได อยางไรก็ตามการที่ปญ หาความ
รุนแรงในครอบครัวมีความซับซอนและละเอียดออน ดังนั้นการจะตัดสินใจที่จะดําเนินการตอปญหาจึง
ตองกระทําอยางระมัดระวั ง และเลือกโปรแกรมการแทรกแซงที่เ หมาะสม โดยการแทรกแซงดวย
โปรแกรมจากภายนอกตองพิจารณาถึงบริบทที่เกี่ยวของดวย
3.3.2 การปองกันการทํารุนแรงระหวางสามีภรรยา
สําหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางสามีและภรรยา ซึ่งสวนใหญสามีจะกระทํา
รุนแรงตอภรรยา โดยมีสาเหตุมาจากคานิยม การมีกําลัง และการมีอํานาจ (Milner. 2001: 28) การ
ปองกันในระดับชุมชนสามารถกระทําไดดวยการใชห ลัก การโปรแกรมแทรกแซงการกระทํารุนแรง
(Batterer intervention program) มีความมุงหมายหนึ่งคือการใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางคูสมรสในชุมชน โดยมีจุดเนนคือ
1) การจัด โปรแกรมแทรกแซงเพื่อ ปอ งกัน ในระดั บ ปฐมภู มิ ภาระงาน
เบื้องต น ของโปรแกรมคื อ การพัฒนากลุมใหคําปรึก ษาเพื่อใหความรูแก ผูช าย และชวยผู ช ายให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม โดยมุงไปที่การรูจักควบคุมการกระทําที่นําไปสูความรุนแรง
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โดยกําหนดกรอบการกระทําคือ การพิจารณาระบบความเชื่อที่เปนตนเหตุทําใหเกิดการกระทําความ
รุนแรงระหวางสามีภรรยา จากนั้นอาจสรางความตระหนักถึงผลที่เกิดจากความรุนแรง รวมทั้งสอนและ
ใหกลวิธีที่เ ปน ทางเลือกในการควบคุมพฤติก รรมที่ไมพึงประสงคของตนเอง และตองรัก ษาความ
เกี่ยวของกับฝายที่ถูกกระทําความรุนแรง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง (Mederos. 1999: 130) ซึ่งโปรแกรมนี้
ยึดบทบาทของผูกระทําความรุนแรง และมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําโดยกําหนดทางเลือก
และบทบาทของกลุมคือการเสนอทางเลือก และติดตามความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น การนําโปรแกรมนี้
มาใชในคูสมรสที่เพิ่งแตงงาน ก็เปนวิธกี ารปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่อาจจะเกิดขึ้นได
2) การแทรกแซงปญหาในระดับทุตยภูมิขึ้นไป การจัดการเพื่อยุติปญหาการ
กระทํารุนแรงระวางสามีภรรยา โดยมีชุมชนเขามาเกี่ยวของ การแทรกแซงในลักษณะนี้จะอาศัยคนใน
ชุมชนเปนตัวแทน (Agency) เขามายุติปญหา หรือมุงเยียวยารักษาเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นแลว มี
ลักษณะที่สําคัญคือ การเขาแทรกแซงอยางสม่ําเสมอเมื่อมีการกระทํารุนแรง โดยมีการ เตรียมการ
และสนับสนุนผูถูกกระทําอยางเหมาะสมกับความตองการที่แทจริง มีการอธิบายถึงความจําเปนในการ
เขาไปจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใหผูเกี่ยวของเขาใจ มีการสรางตัวแทนอยางเปนทางการสําหรับการ
เชื่อมตอกับครอบครัวที่มีการกระทํารุนแรงโดยตรง และสรางระบบติดตามและประเมินการยอมรับ
ตัวแทน รวมทั้งตองประเมินผลการเขาไปแทรกแซง บนพื้นฐานที่วาการแทรกแซงดําเนินไปเพื่อสราง
ความปลอดภัยใหกับผูถูกกระทํา (Balzer. 1999: 240) การดําเนินการในลักษณะเชนนี้ อาศัยคนกลาง
ในชุ มชนเขา มาไกล เ กลี่ ย หรื อ ชว ยเหลื อ ความรุน แรงที่ เ กิด ขึ้ น และติ ด ตามเฝ าระวัง ในลัก ษณะ
ประเมินผล สําหรับกลวิธีในการขจัดความขัดแยงทีจ่ ะนําไปสูความรุนแรงระหวางสามีภรรยา กระทําได
โดยการพัฒนาการสื่อสารระหวางบุคคล การฝกควบคุมอารมณ การพัฒนาทักษะทางความคิดเมื่อ
ตองเผชิญกับสถานการณตาง ๆ (Lloyd. 1999: 92) และหากยกระดับไปสูการปฏิบัติในรูปแบบสังคม
สงเคราะหที่มีหนวยงานภายนอกชุมชนเขามาเกี่ยวของ การปองกันแกไขยังกระทํากวางขวางขึ้น ทั้งใน
ดา นการให ก ารศึ ก ษาในกลุ ม ที่มี ก ารศึ ก ษาน อ ย การสร า งความภาคภู มิใ จในตนเองด ว ยการมี
ความสามารถทางดานการเงิน การเยียวยาความเจ็บปวดจากการถูกกระทําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการสรางงานและอาชีพ (Brandwein. 1999: 149) นอกจากนั้น การนําบทบาทชุมชนมา
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงระหวางสามีภรรยานี้ ไดมวี ิธีการในการเสริมสรางพลังอํานาจใน
ชุมชนในดานบวกเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวของผูหญิง ซึ่ง ไวทซแมน (Whitzman. 2006: 25)
ไดระบุถึงรูปแบบที่ควรกระทําคือ การพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางความไมปลอดภัยอันเปนความ
รุนแรงที่ผูหญิงไดรับกับความดอยกวาในดานเพศในแตละกรณี เพื่อดูถึงสาเหตุความถดถอยของพลัง
และสมรรถนะ จากนั้นฟนฟูผูหญิงใหหลุดพนจากความกลัวโดยการเรียนรูประสบการณจากคนอื่นใน
ชุมชน โดยการใหความสําคัญกับผูชายและชุมชนในการจัดการกับปญหาที่ผูหญิงเผชิญอยู ซึ่งกลวิธีที่
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นํามาใชคือการเตรียมการสนับสนุนจากหลายฝาย การรับฟงปญหาที่ผูถูกกระทํารุนแรงเผชิญ และการ
เรียนรูประสบการณจากคนอื่นในชุมชน
ในส วนของงานวิจัย ที่เ กี่ ย วของในการปองกัน และแกไ ขปญ หาความรุน แรง
ระหวางสามีภรรยาในชุมชน มีการใหความสําคัญกับคนในชุมชนเขามีสวนรวมในการจัดการกับปญหา
เชน การศึกษาของอัลเล็น (Allen. 2005: 49-63) เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในชุมชนในการ
สงเสริมสุขภาพชุมชนและการปองกันความรุน แรงในครอบครัวของคนในชุมชน โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการกับปญหาความรุนแรงในชุมชน โดยประเมินจาก
สมาชิกจํานวน 511 คน และผูนํา จํานวน 41 คน จากคณะกรรมการในชุมชนของสหรัฐอเมริกา ในดาน
คุณสมบัติ การเปนสมาชิก โครงสราง และการบรรลุผล ซึ่งผลการวิจัยพบวามีความแตกตางกันในดาน
การรับรูเ กี่ยวกับรูปแบบของผลที่เกิดขึ้น อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
ในการจัดการกับปญหาความรุนแรงในแตละแหงจะขึ้นอยูกับสภาพปญหาของชุมชนนั้น ๆ เปนการ
เฉพาะ ทั้งนี้ ความแตกตางของชุมชนนี้ ถือวามีความสําคัญตอการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
เปนอยางมาก สําหรับ พารมาและแซมปสัน (Parmar; & Sampson. 2007: 671) ไดศึกษาวิจัยถึงการ
แทรกแซงปญหาความรุนแรงในครอบครัวในกลุมผูหญิงที่มีบริบทแตกตางกัน วาจะใชกลวิธีเดียวกัน
(Generalizations) ในการแทรกแซงป ญ หาได อ ย า งไร โดยใช ก ารสั ง เกตและสั ม ภาษณ ใ นกลุ ม
ผูปฏิบัติงานในชุมชนแตละกลุม และไดนําเสนอกลวิธีกวาง ๆ สําหรับการแทรกแซงปญหาคือการให
ชุมชนไดชวยใหผูหญิงมีพลังอํานาจในการตัดสินใจและใชชีวิต ซึ่งมีกลวิธีคือ 1) สรางความไววางใจ
และใหก ารสนับ สนุนดานอารมณเพื่อใหผูห ญิงที่ถูก กระทํา ไดเ ปดเผยความกลัวและสิ่งที่เ ผชิญ 2)
สนับสนุนและสรางความผูกพันดวยการสรางสัมพันธภาพและการเขาเปนสมาชิกในกลุม และ 3) ให
การพึ่งพาอาศัยชั่วคราว ใหเรียนรูทักษะชีวิตใหม ๆ ใหการอบรมงานหรืออาชีพ ซึ่งกลวิธีดังกลาวเปน
กลไกในการสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจและความเปนอิสระในสังคม อันจะลดความกลัวและหลักหนี
จากการถูก กระทํารุนแรงลงไปได สําหรับการศึก ษาในชุมชนที่มีคนอพยพ (Immigrant) เขามาจาก
หลายแหลงจนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น แพทเท็น (Patten. 2007: 544-545) ไดศึกษาถึง
การมีสวนรวมของชุมชนในการระงับ ความรุนแรงในครอบครัวระหวางสามีภรรยาของคนตางถิ่น ที่
อพยพเขามาในอเมริกา ซึ่งการที่ผูหญิงกวารอยละ 21.1 เคยไดรับความรุนแรงในครอบครัวนั้น พบวา
ความรุนแรงมักเกิดกับครอบครัวอพยพถึงรอยละ 62 โดยพบวาสิ่งที่เปนประเด็นปญหาสําหรับการ
ดําเนินการแกไขปญหาคือพื้นฐานทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางภาษา หรือการติดตอสื่อสารกับ
ชุมชน ดังนั้นการปองกันแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เพิ่งเขามาในชุมชน
คือการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและความรูเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งการสรางกิจกรรม
การ สื่อสาร เปนตน
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3.3.3 การปองกันและแกไขความรุนแรงในผูสูงอายุ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว สามารถเกิดขึ้นไดกับผูสูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต
65 ปขึ้นไปในชุมชน ทั้งเรือ่ งการทํารายรางกาย การบีบคั้นอารมณดวยคําพูดหรือ การทําใหอึดอัดใจ
รวมทั้งการบีบบังคับเรื่องการเงิน หากผูสูงอายุเปนบุคคลที่ไรความสามารถ (Whittaker. 1996: 149)
หรือไมก็เกิดขึ้นกับผูสูงอายุที่เปนเพศหญิงเปนสวนมาก อันเกิดจากการอยูตามลําพัง ความพิการหรือ
ไรความสามารถ หรือการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกในครอบครัว จนเกิดการกระทํารุนแรงทาง
อารมณขึ้นจากครอบครัว ซึ่งสามารถปองกันไดโดยความชวยเหลื อสถาบันทางสังคมที่กอตั้งขึ้นเปน
การเฉพาะได (National Committee the Prevention of Elder Abuse. 2008: Online) สําหรับการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น สามารถกระทํา
ได โ ดยการใช ก ลไกทางสั ง คมของชุ ม ชนเข า มาช ว ยเหลื อ ในรู ป แบบของความห ว งจากชุ ม ชน
(Community care) ตอผูสูงอายุที่ไรความสามารถที่ถูกกระทํารุนแรงซึ่งมีความเสี่ยงมากในผูสูงอายุที่
เปนผูหญิง เชน การกอตั้งสมาชิกชมรม และกําหนดบทบาทความหวงใยบุคคลอื่น รวมกัน (Milner.
2001: 151) สิ่งที่ควรใหความสนใจกับการปองกั นและแกไขปญหาคือการพิจาณาถึงความสัมพัน ธ
ระหวางผูถูกกระทํารุนแรงที่เปนผูสูงอายุกับครอบครัวที่เปนอันตราย (Abusive families) และปญหา
ความสัมพันธ (Whittaker. 1996: 153) และการสรางสายใยความผูกพันในครอบครัวมักเปนวิธีการ
ปองกันการกระทํารุนแรงตอผูสูงอายุ อยางดีที่สุด ที่ชุมชนสามารถกระทําได (Milner. 2001: 164)
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ชุมชนสามารถกระทําไดในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
สําหรับผูสูงอายุ นั้น โวลฟ (Woolf. 2007: 215- 231) ไดจําแนกการปองกันและแกไขปญหา สรุปได
ดังนี้
1) การปองกันระดับปฐมภูมิ เปนขั้นของการปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไมใหเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ การกระทําเพื่อปองกัน มี 3 ระดับ คือ
(1) การปองกันระดับบุคคล เปนสิ่งที่ผูสูงอายุควรดําเนินการดวยตัวเอง
เพื่อปองกันการกระทํารุนแรงจากครอบครัวที่ตนเองอาศัยอยู คือ การสรางความสัมพันธในลักษณะ
เครือขายกับเพื่อนผูสูงอายุดวยกัน ซึ่งรวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับสังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ผูสูงอายุมีการจัดการมรดกอยางเรียบรอยตามกฎหมาย และสรางหลักประกันใหกับตนเองดวยการ
สะสมเงินฝากธนาคารเพื่อใชจาย หลีกเลี่ยงที่จะอาศัยอยูกับบุคคลที่มีพฤติกรรมความรุนแรง และไม
หลีกหนีไปอยูโดดเดี่ยวหางไกลชุมชน เปนตน
(2) การปองกันระดับครอบครัว เปนสิ่งคนในครอบครัวจะตองคํานึงถึง
และดําเนินการ ไดแก การรักษาความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว มีบุคคลภายในครอบครัวที่สามารถ
ขจัดความขัดแยงได คํานึงถึงความตองการของผูสูงอายุและวางแผนดูแลผูสูง อายุบนความตองการ
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ของผูสูงอายุเอง หลีก เลี่ยงที่จะนําปญหาภาระงานเขามาเปนปญหาภายในครอบครัว อยา รื้อฟน
ปญ หาในอดีตมากลาวย้ําบอย ๆ รวมทั้งไมควรจะละเมิดความเปน อิสระหรือความเปน สวนตัวใน
ผูสูงอายุ เปนตน
(3) การปองกันระดับชุมชน สิ่งที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน
ปญหา มีการดําเนินการคือ การพัฒนาหนทางที่จะชวยเหลือครอบครัวที่เปนปญหา โดยการรวมมือ
ของชุมชนเปนกลุมหรือเครือขายแลวมีสวนรวมในการชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในชุมชน และอาศัย
ทรัพยากรในชุ มชน เชน การจา งงานสํา หรับ ผู สูงอายุ การเฝา ระวัง (Gatekeeper) และให ความ
ชวยเหลือในเหตุการณเฉพาะหนา และรณรงคสรางการยอมรับจากชุมชนวาความรุนแรงในผูสูงอายุ
เปนอาชญากรรม (Crimes) ที่ชุมชนตองตื่นตัว เปนตน
2) การปองกันในระดับทุติยภูมิขึ้นไป เปน ขั้นของการเขาไปแทรกแซง ซึ่ง
ชุมชนเห็นวามีความรุนแรงเกิดขึ้นแลว ซึ่งจะตองประสานหนวยงานที่ใหความชวยเหลือโดยตรง หาก
ฉุกเฉินอาจใชมาตรการทางกฎหมายของผูรับผิดชอบในทองถิ่น ทั้งนี้การชวยเหลือดูแลควรกระทําใน
ระยะยาว (Long term care) โดยเริ่มการชวยเหลืออยางไมเ ปน ทางการจากชุมชนไปจนถึงการ
ชวยเหลือเต็มรูปแบบจากหนวยงานขางนอก
นอกจากนั้น การปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวของผูสูงอายุ
โดยมุงเนนใหชุมชนเขามาดําเนินการ ตามหลักการปองกันปญหาโดยการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน
นั้น ยังสามารถดําเนินการไดดังนี้ (State Government of Victoria. 2005: 31-41)
1) สรางความตระหนัก ใหกับ ชุมชน (Community awareness) การสราง
ความตระหนักกระทําไดโดยกิจกรรมรณรงคใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ทั้งในดานขอมูล
ขาวสาร (Information) ดวยเทคนิคและวิธี ก ารในการจัดการกั บ ปญ หาของชุมชน ในรูป แบบการ
โฆษณาทางสังคม (Social advertising) เพื่อใหเกิดขอมูลในการตัดสินใจและมีแนวคิดที่จะกระทํา
เพื่อปองกันและยุติความรุนแรง
2) สรางความปลอดภัย และความไววางใจในชุมชน (Supporting safe,
Confident and age-friendly community) การสรางความปลอดภัยและความไววางใจเปนการลด
ปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง โดยชุมชนจะตองมีความสัมพันธที่ดี (Well-connected) ระหวาง ผูนํา
ชุมชน หนวยงานยอยตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรศาสนา เพื่อมาทํางานรวมกัน
3) พัฒนาความรูและศักยภาพ (Building professional knowledge and
capability) เปนการพัฒนาความรูและทักษะใหกับกลุมดูแลสุขภาพในชุมชน ใหสามารถแนะนําและ
ใหบริการชุมชนในกรณีมีความรุนแรงในผูสูงอายุ ในดานการปองกันตนเองและการสรางศักยภาพกับ
ผูสูงอายุ
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4) เพิ่มประสิทธิผลการใหบริการ (Improving the effectiveness of service
responses) เปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของผูมีสวนรวมและขยายเครือขายการใหบริการ
โดยผสมผสานผูทํางานหลาย ๆ ฝาย และใหปฏิบัติในระยะยาวนานขึ้น
5) เตรีย มการสนับ สนุน และใหขอมูลขาวสารในกลุมผูสูงอายุที่ตองการ
ความชวยเหลือ (Providing support and information) เปนการเตรียมการและดําเนินการเพิ่มพลัง
อํานาจใหกับผูสูงอายุในรูปกิจกรรมการปฏิบัติ เมื่อผูสูงอายุรองขอ
ทั้งนี้ การเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชนดังที่กลาวขางตน ถือเปนการปองกันปญหา
โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนเปน หลัก ซึ่งผลที่เกิด (Outcomes) คือการที่ชุนชนตระหนัก และ
เขาใจในปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมและพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
ปญหาดังกลาว ในขณะที่ผูสูงอายุและครอบครัวก็มีความเชื่อใจ (Confidence) ในสิ่งที่ชุมชนกระทํา
โดยเฉพาะการไดรับความรูและขอมูลขาวสารจะเปนการเพิ่มพลังอํานาจใหกับผูสูงอายุในดานการ
ตัดสินใจและการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว ในขณะที่หนวยงานผูปฏิบัติ
หรือแทรกแซงในชุมชน (Staff delivering community) ที่เกี่ยวของ เชน กลุมดูแลสุขภาพในชุมชน จะ
มีทัก ษะในการปฏิ บัติเ พื่อช วยเหลื อ และรู ขอบขายการชวยเหลือในชุมชนท องถิ่น ของตน (State
Government of Victoria. 2007: 4-5)
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรุ น แรงในผู สู ง อายุ นั้ น ไฮท เ ทาเวอร
(Hightower. 2004: 60-63) ไดศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีประสบการณความรุนแรงในครอบครัว ใน
ดานทัศนคติและการรับรูเกี่ยวกับสังคมที่เผชิญ รวมทั้งศึกษาถึงการสนับสนุนของชุมชนเพื่อปองกัน
ปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวาอายุมีความสัมพันธกับการถูกกระทํารุนแรงและ
ความปลอดภัย และปญหาที่ชุมชนเผชิญคือการขาดความรูในการใหบริการผูสูงอายุ ซึ่ง การปองกัน
และแกไขคือการสงเสริมความเชื่อและกระตุนใหชุมชนตระหนักในปญหา และสงเสริมความกตัญูใน
ผูสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย ที่สะทอนวาปญหาความรุนแรงทางจิตใจและการถูกทอดทิ้งเปน
ปญหาที่พบมากในผูสูงอายุ เชนการศึกษาความรุนแรงในผูสูงอายุใ นประเทศอั งกฤษ สก็อตแลนด
เวลล และไอแลนดเหนือ ที่พบวาปจจุบันผูสูงอายุมีอายุที่ยาวนานขึ้น ซึ่งผลสํารวจพบวามีการขยายตัว
ของความรุนแรงในครอบครัวตามชวงอายุ โดยเฉพาะปญหาการถูกทอดทิ้ง ซึ่งผลการศึกษาพบวา สวนใหญ
มีสาเหตุมาจาการขาดเพื่อน และสังคมการทํางาน โดยมีความสัมพันธในครอบครัวเปนสาเหตุสําคัญ
โดยเฉพาะผูสูงอายุในชวงวัย 66-74 ป นอกจากนั้นยังพบความรุนแรงอัน เนื่องมาจากสถานะทาง
การเงินในผูสูงอายุที่เปนเพศชายอีกดวย (National Centre for Social Research. 2007)
ในสวนของงานวิจัย ที่เนนบทบาทของชุม ชนเขามาดูแลตามหลัก การเพิ่มพลัง
อํานาจนั้น เคอร, ทอม และแครล (Kerr; Tom; & Claire. 1994: 730-733) ไดศึกษาถึงบทบาทชุมชน
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ในการชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวในประเทศอังกฤษ โดยระบุวา
ชุมชนสามารถสรางทีมงานเพื่อคนหาผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงเพื่อใหการแนะนํา โดยทีมงานอาจเปน
พยาบาล ผูทํางานทางสังคม หรือผูปฏิบัติงานเชิงอาชีพโดยตรง ซึ่งวิ ธีการคือคนหาปจจัยเสี่ยงดวย
คําถามโดยตรงกับ ผูสูงอายุแลวนํามาวิเคราะหถึงระดับ ความรุนแรงและความเสี่ยง กอนใหความ
ชวยเหลือ ซึ่งผลสํารวจเบื้องตนพบวาความรุนแรงที่พบมากที่สุดคือทางเพศ ทางจิตใจ ทางการเงิน
และการถูกทอดทิ้ง อยางไรก็ตาม มีงานวิจยั ที่ชี้วาการปองกันและแกไขปญหาสามารถดําเนินการได
หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพปญหาและเงื่อนไขสภาพแวดลอม ซึ่งในเรื่องนี้ แบรนด (Brandl. 2002) ได
ศึกษาถึงวิธีในการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในผูสูงอายุจากผลงานวิจัยและโปรแกรมตาง ๆ
ที่ทํากัน มา ภายใตเ งื่อนไขวาสิ่งที่ดําเนิน การเปน การแทรกแซงแกผูสูงอายุที่ป ระสบปญ หาอยา ง
ปลอดภัย และตรงตามความตองการของผูสูงอายุ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินการภายหลังจาก
การประเมินความตองการของชุมชนแลว จะตองมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปญหา โดยสวนใหญ
การปองกัน จะเปน กิจกรรมเพื่อสรางความไววางใจระหวางบุคคล การสรางทัก ษะความสัมพัน ธ
ระหวางคูชีวิต สมาชิกในครอบครัวและผูดูแล สําหรับการแทรกแซงปญหาจะมีทั้งการสนับสนุนกลุม
เพื่อน การใหคําปรึกษาครอบครัว การใหความรูกับ ชุมชน ครอบครัวและบุคคลเกี่ยวกับปญหาเพื่อ
สรางความตระหนักในปญหา โดยหากมีความรุนแรงมากก็ใชกลไกลรัฐเขามาชวยเหลือ
3.4 สรุป
จากที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาในระดับชุมชน
สามารถกระทําใน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ คือการปองกันกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ระดับทุติยภูมิ คือ
การเขาไปแทรกแซงปญหาเมื่อครอบครัวในชุมชนเผชิญปญหาแลว และระดับตติยภูมิ คือการเจาะจง
ลงไปในบุคคลที่เผชิญปญหา ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพชีวิตในชุมชน
การปองกัน ปญ หา สามารถกระทําโดยใชหลัก การเพิ่มพลังอํานาจใหกับ ชุมชนและ
บุคคล ซึ่งเปนวิธีที่มุงสรางความเขมแข็งและสมรรถภาพใหกับบุคคล จนสามารถปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนได การดําเนินการคือสรางและพัฒนากิจกรรมจากการมีสวน
รว มของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ทํ า การแทรกแซงปญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และการเพิ่ มพลั ง อํ านาจนี้ สามารถ
ดําเนินการทั้งในภาพรวมของทั้งชุมชน และการจําแนกกลุมเปาหมายออกเปนกลุมเฉพาะ เชน กลุม
เด็ก กลุมคูสมรส และกลุมผูสูงอายุ เปนตน เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นในการศึกษาวิจัย จึงสามารถเลือกระดับการปองกันปญหาและวิธีการเพิ่มพลัง
อํานาจใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายการเฉพาะ เพื่อใหการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ระดับชุมชนสามารถบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญที่สุดคือจะตองแสวงหาความรวมมือ
จากประชาชนในชุมชนใหเขามารวมดําเนินการดวย
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4. วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีสวนรวมของชุมชน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน ดังที่กลาวมา
ในขางตนนั้น สามารถนํามากําหนดวิธีการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยการมีสวน
รวมของชุมชน ตามเปาหมายของการวิจัย ไดดังตอไปนี้
4.1 วิธีการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกัน
เนื่องจากการปองกันปญหาในชุมชน จะตองทราบถึงปจจัยเสี่ยงและปจจัยที่สามารถ
นํามาใชในการปองกันปญหา ซึ่งจะตองศึกษาชุมชนอยางเปนระบบกอนในเบื้องตน การศึกษาชุมชน
อยางเปนระบบ หมายถึง การนํากรอบแนวคิดที่เปนกระบวนการอยางมีระบบมาใชในการศึกษาชุมชน
โดยเปน การประเมิน บริบ ทของชุมชนเพื่อทราบปจ จัยพื้นฐานที่นําไปสูก ารปองกันและไขปญหาใน
ชุมชนโดยการมีสวนรวมของบุคคลภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งมีวิธีการดังนี้
4.1.1 การศึกษาชุมชนดวยทฤษฎีระบบ (Kuhn, 1974)
คูหน (Kuhn. 1974) ไดนําทฤษฎีระบบ (System theory) มาอธิบายถึงรูปแบบ
การติดตอสื่อสารของคนในสังคมที่กอใหเกิดเปนระบบในทางสังคมและมีมิติในเชิงวัฒนธรรม ที่เกิด
วัฒนธรรมยอย (Subculture) ตอเนื่องไปอีก โดยวัฒนธรรมนี้ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของระบบในสังคม
ดังนั้นการวิเคราะหสังคมใดๆ จะตองพิจารณาถึงการติดตอสื่อสาร และรูปแบบการเรียนรูของคนใน
สังคมของคนแตละกลุมในสังคม ลิตเติลจอย (Littlejoin. 2008: Online) ไดกลาววา ในการศึกษา
วิเคราะหชุมชนและกลุมในสังคม ตามหลัก การทฤษฎีระบบ จะตองมองทุกอยางเปนองครวม และ
พิจารณาปจจัยนําเขา กระบวนการสงผาน และผลิตผลที่ได รวมทั้งผลสะทอนกลับ การใชทฤษฎีระบบ
ในการศึก ษาวิเ คราะหหนวยทางสังคม (Social units) จะเปนการศึก ษาสวนประกอบตาง ๆ และ
ความสัมพันธขององคประกอบนั้นกับสิ่งแวดลอม ดังมีรูปแบบเบื้องตนดังนี้
I
E

O

T
Fb

E

E = Environment, I = Input, T = Transformation, O = Output, Fb = Feedback

ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีระบบอยางงาย
ที่มา: Littlejoin. (2008). System Theory. Online.
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การศึก ษาชุม ชนด ว ยแนวคิด เชิ งระบบนี้ คื อการมองระบบย อ ยของชุม ชนที่
เกี่ยวเนื่องกันไป โดย ฟลิปส (Philips. 1976) ไดกลาวถึงการนําทฤษฎีระบบมาประยุกตใชในองคการ
หรือชุมชนโดยมีหลักการวา การศึกษาเพียงขอบเขตแหงปรากฏการณหนึ่ง ๆ ไมถือวาสิ้นสุดของขอมูล
เพราะองคกรหรือชุมชนตองมองในองครวม (Wholes) และดูองคประกอบที่หลากหลาย (Organized
complexities) หรือมองที่ระบบทั้งหมด ในเรื่องนี้ เฉลียว บุรีภักดี (2543: 29) ไดกลาวถึงการนําเอา
ทฤษฎีระบบมาชวยในการคิดหาขอมูลในชุมชน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและเปนเหตุเปนผล คือชวยให
เราเขาใจความเปนมา ความเปนอยูและความเปนไปของปรากฏการณ โดยใชแนวคิดของทฤษฎีระบบ
มาเปนเครื่องมือทางความคิดในการมองสิ่งที่ซอนอยูในชุมชน โดยเฉพาะการมองสถานการณที่เกิดขึ้น
ในชุมชนที่มีหลายระบบตอเนื่องกันไป ดังภาพ
System (X - n)

IPO

System (X - 1)

IPO

System (X )

IPO

System (X + n)

IPO

ภาพประกอบ 4 สถานการณที่มีหลายหนวยระบบตอเนื่องกันไป
ที่มา: เฉลียว บุรีภักดี. (2543, กันยายน). ทฤษฎีระบบและการพัฒนาที่ยั่ งยืน. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หนา 29.
สําหรับ การนําการวิเ คราะหเ ชิง ระบบมาใช ใ นการวิจั ย สามารถนํา มาใชใ น
ขั้นตอนการศึกษาและประเมินความเสี่ยงของสาเหตุหรือพฤติกรรมเสี่ยง (Risk factor) ตางๆ ที่อาจ
กอใหเกิดปญหากับคนในชุมชน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุ ความตอเนื่องที่จะนําไปสูปญหา
และผลของปญหาที่เกิดตามมา ภายใตสภาพแวดลอมของชุมชน โดยเปนการมองแบบองครวม และดู
หลาย ๆ ปจจัยที่มีความเชื่อมโยงกันนั่นเอง
4.1.2 การศึกษาชุมชนโดยใชแบบประเมินเชิงวงลอ (Anderson, 1988)
แนวคิดการประเมินวงลอ (Wheel model) เปนการศึกษาขอมูลที่เปนแกนรวม
ของชุมชน (Community core) และขอมูลของระบบยอยที่เกี่ยวเนื่องกับแกนรวมนั้น (Subsystems
surround the community core) ดังนั้นการศึกษารูปแบบวงลอจะเปนการกําหนดชัดเจนเบื้องตนวา
การดําเนินการศึกษาชุมชนนั้นจะตองศึกษาเรื่องใดบาง ตัวอยางการศึกษาวงลออาจเปนไดดังภาพ
ตอไปนี้
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ขอมูลดาน
การศึกษา
ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ

ขอมูลดาน
การเมือง

แกนรวมของชุมชน
(Community core)

ขอมูลดาน
นันทนาการ

ขอมูลทาง
กายภาพ

ขอมูลดานสุขภาพ
อนามัยและสวัสดิการ

ขอมูลดานคมนาคมและ
ความปลอดภัย
ขอมูลดาน
การสื่อสาร

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการศึกษาเชิงวงลอ
ที่มา: Anderson, E.T. (1988); อางอิงจาก สุรพล พยอมแยม. (2545). การปฏิบัติการ
จิตวิทยาในงานชุมชน. หนา 61.
การศึก ษาขอมูลตามกรอบของการประเมิน เชิงวงลอนี้ สามารถปรับใหใ ชใ ห
ยืดหยุนกับสภาพการณของแตละชุมชน และตามวัตถุประสงคของผูศึกษา เชนอาจเริ่มจากขอมูลดาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ขอมูลที่เ ปนแกนรวมของชุมชน ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลที่เ ราตองการ
ศึก ษา เชน ประวัติค วามเปน มาของชุมชน ลัก ษณะของประชากร วัฒนธรรมประเพณีใ นชุมชน
เครือขายของชุมชน และปญหาในชุมชน เปนตน
2) ขอมูลระบบยอยของชุมชน ขอมูลสวนนี้คือการรวบรวมระบบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชากรในชุมชนนั้น หรือที่เกี่ยวของกับแกนรวมของ
ชุมชน โดยหลักการเบื้องตนของการศึกษาระบบยอยก็คือ เมื่อศึกษาขอมูลแกนรวมก็ตองศึกษาระบบ
ยอยที่เกี่ยวของดวย สวนจํานวนระบบยอยนั้นอาจเพิ่มหรือลดไดตามสภาพการณที่เปนจริง
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การนําแบบประเมินเชิงวงลอมาใชสําหรับการศึกษาชุมชน ก็เ พื่อหาปจจัยเชิง
ปองกัน (Proactive factor) หรือศักยภาพของชุมชนที่จะสามารถพัฒนาเพื่อปองกันและแกไขปญหาใน
ชุมชนที่เปนพื้นที่วิจัย โดยกําหนดแกนรวมของชุมชนคือปญหาความรุนแรงในครอบครัวและกลวิธีใน
การปองกันปญหาโดยใชทรัพยากรและการมีสวนรวมของชุมชน
4.2 วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
จากการแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนดังที่ได
กลาวในขางตน ผูวิจัยพิจาณาเห็นวาการปองกันสามารถกระทําไดดวยการแทรกแซงในหลายลักษณะ
ตามแนวคิดเรื่องการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชนและบุคคลเพื่อจัดการกับปญหา ภายหลังจากทราบถึง
ปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และปจจัยเชิงปองกันที่มีอยูในชุมชนแลว ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปเปนแนว
ทางการปองกันปญหาความรุนแรงในชุมชนดวยการเพิ่มพลังอํานาจดังนี้
4.2.1 การเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน
การเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ชุมชน สามารถกระทําไดดังตอไปนี้
1) การรณรงคใหความรูความเขาใจ
การรณรงค (Campaign) เปน กลวิธีหนึ่งในการสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ดวยวิธีการสื่อสารกับประชาชนในชุมชนอยางเปนกระบวนการเพื่อให
เกิดความตื่นตัวตอปญหา สําหรับรูปแบบของการรณรงคในชุมชนนั้น ปานหทัย ตันติเตชา (2546:
11) ไดกลาวถึงรูปแบบเพื่อใชรณรงคในชุมชนไวดังนี้
สภาพแวดลอม

สภาพแวดลอม

ผูรณรงค

ตัวสารหรือเนื้อหา

ยอมรับ

การตอบสนอง

ละทิ้ง

สภาพแวดลอม

กลุมเปาหมาย

สภาพแวดลอม

ภาพประกอบ 6 กระบวนการรณรงคในชุมชน
ที่มา : ปานหทัย ตันติเตชา. (2546). การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการใชสื่อ
ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร. หนา 11.
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การรณรงคนี้เปนรูปแบบการสื่อสารอยางหนึ่ง ที่มีการดําเนินการอยางเปน
กระบวนการที่สงขาวสารไปใหผูรับเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (ศิริชัย ศิริกายะ; และ กาญจนา แกวเทพ.
2531: 288) การรณรงคเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อใหคนในชุมชนเกิดความรูความ
เขาใจจะตองคํานึงถึงความนาเชื่อถือ (Credibility) ความกลมกลืน ตอสภาพแวดลอม (Context)
เนื้อหาสาระ (Content) ความสม่ําเสมอ (Continuity and consistency) ชองทางขาวสาร (Channels)
ขีดความสามารถของผูรับ (Capability of audience) และความชัดเจนของสารที่จะสื่อ (Clarity) (ดุษฎี
สินเจิมศิริ. 2542: 9) ซึ่งผูรับขาวสารจะเกิดความรู (Knowledge) จากการณรงคโดยสื่อคือการจดจํา
และระลึกได จนนําไปสูความเขาใจ (Comprehension) คือการสามารถจับใจความสําคัญ การแปล
ความและการตีความหมายในที่สุด (Bloom. 1956: 89) ดังนั้น แนวทางในการดําเนินการ คือการสราง
สื่อและรณรงคเผยแพรสื่อผานชองทางการสื่อสารที่มีอยูในชุมชน เชน หอกระจายขาว นิทรรศการ สื่อ
สิ่งพิม พ หรือสื่อ บุคคล เพื่ อจะสื่อสารกับ คนในชุมชนให รับ รู แ ละเขาใจในป ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน
2) การสรางความตระหนักในชุมชน
ความตระหนัก (Awareness) เปนภาวะที่เกิดขึ้นจากการเขาใจ และมีสํานึก
ในบางสิ่งบางอยาง ที่เ กิดจากประสบการณที่ไดรับ เปน ความสัมพัน ธของความสํานึก และความ
ตระหนัก ถือเปน ภาวะทางจิตใจที่ ไมอาจแยกเปน ความรูสึก หรือความคิดเพีย งอยางเดีย วไดโดย
เด็ดขาด (Wolman. 1973: 32) โดยความตระหนักเกี่ยวของกับความรู ความสามารถในการคิด การ
รับรู หรือการมีความรูสึกตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยมีองคประกอบคือ (1) ความเขาใจจาก
ระดับงายและมีพัฒนาการขึ้นตามลําดับ (2) มีอารมณความรูสึกเปนองคประกอบในการประเมินสิ่งเรา
ที่ไดรับ และ (3) มีพฤติกรรมที่แสดงออกตอสิ่งเรานั้นๆ (วิชิต วงษใหญ. 2523: 113) จึงกลาวไดวา
ความตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน เปนความตอเนื่องมาจากความรูความ
เขาใจที่เกิดจากการรณรงค เพียงแตการเกิดความรูความเขาใจตอปญหาจนกลายเปนความตระหนัก
นั้น จะตองสร างการมีสว นรวมของคนในชุมชนด วย โดยความตระหนัก ในปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชน อาจจะเพราะปจจัยดังตอไปนี้ (ทวีทอง พงษวิวัฒน. 2527: 35)
(1) มีความสนใจและหวงใยในปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ของ
บุคคล แลวกลายเปนความสนใจรวมกันของสวนรวม
(2) เห็นถึงความเดือดรอนและไมพึงพอใจในสถานการณความรุนแรงใน
ครอบครัวในชุมชนจนลงมือไขปญหารวมกัน
(3) ตกลงในรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา โดย
การเห็นชอบของคนสวนใหญ
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ดังนั้น การสรางความตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัวใหกับชุมชน
สามารถริเ ริ่มดวยการรณรงคใ หขอมูลขาวสาร แลว เกิดความสนใจรวมกัน ในปญ หา จนเกิดการ
ปรั บ เปลี่ ย น (Transformation) ทั้ ง วิ ธี คิ ด (Conceptualization) ค า นิ ย ม (Value) และพฤติ ก รรม
(Behavior) จากการรับรูและเขาใจในขั้นแรก ซึ่งวิธีการคือการรณรงคอยางตอเนื่อง และสรางกลไกการ
มีสวนรวมของคนในชุมชนใหมากที่สุด เชน การเปดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชน เปนตน
3) การพัฒนาทักษะผูนําความคิด
ผูนําความคิด (Opinion leader) เปน กลไกหนึ่งของพลังอํานาจชุมชน ที่
สามารถสร า งการมี ส ว นร ว มของคนในชุ ม ชนได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว
ประกอบดวยบุคคลที่เปนทรัพยากรสําคัญของชุมชนและสังคม เชน พระ ครู สาธารณสุข ผูใหญบาน
(เสถียร เชยประดับ. 2525: 146) ผูนําความคิดจะเปนตัวขับเคลื่อนการมีสวนรวมและสรางเครือขายที่
จะนํามาใชในการปองกันปญหาในชุมชน แตทั้งนี้ตองมีทักษะ (Skill) ที่สามารถปฏิบัติงานได ทักษะใน
ที่นี้หมายถึงประสบการณการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ หรือกลวิธีที่เปนแนวทางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน (Bartlett; & Louise. 1987: 310) โดยเปนการกระทําที่เกิดจากความรู (Alessi. 1980: 192)
ทั้งนี้ทักษะที่ผูนําความคิดจะตองมี ในการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนคือ (Kanopka. 1983:
132)
(1) ทักษะการปฏิบัติงาน (Procedural skill) เปนทักษะพื้นฐานอันเปน
ความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งในดานการฟง การสังเกต และการแสดงความเห็นใจ
(2) ทักษะปฏิสัมพันธ (Interaction skill) เปนทักษะหรือความ สามารถ
อย างเหมาะสมในแต ล ะกรณี ในการสื่อ สารโตต อบกั บ ความตอ งการของบุ ค คลและกลุ ม อย า ง
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาผูนําทางความคิดเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว คือการเพิ่มทักษะใหผูนําชุมชนไดมีความรูความชํานาญในการปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และมีความสามารถทางการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน
4.2.2 การเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลที่เปนกลุมเสี่ยง
การปองกันปญหาในกลุมเสี่ยง ดวยการเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลไดมี ความ
เขมแข็งและสมรรถนะ ดวยกระบวนการพัฒนาความชํานาญและศักยภาพของบุคคล ตามแนวคิดของ
แรพพาพอรท ดังที่ไดกลาวไปในหัวขอกอนหนานี้นั้น สามารถกระทําไดดวยการใหความรูโดยตรงและ
การสนับสนุนทางออม สําหรับการใหความรูโดยตรงดวยการฝกอบรม (Training) ถือเปนการถายทอด
ความรูอยางเปนระบบจากผูรูหรือสามารถทําได สูผูไมรูหรือไมสามารถทําได (มะลิ วิมาโน. 2547:
46; อางอิงจาก Thompson. 2000. Theory and Practice in Human service. p. 112) เหตุที่การ
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ฝกอบรมสามารถนํามาพัฒนาบุคคลกลุมเสี่ ยงในชุมชนเพราะเปน กระบวนการพัฒนาความรูและ
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และทักษะความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรที่ไมสามารถจะทําได
โดยกระบวนการเรียนการสอนโดยปกติ (ชัยยงค พรหมวงศ. 2537: 7) การฝกอบรมบุคคลกลุมเสี่ยง
เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถดําเนินการเปนขั้นตอนคือ 1) ระบุปญหา วิเคราะห
วาสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม 2) กําหนดกลวิธีในการฝกอบรม 3) ระบุความจําเปนในการ
ฝกอบรม เพื่อจะทําใหหลักสูตรฝกอบรมมีจุดมุงหมายที่ตรงกับปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม
4) พัฒนาหลักสูตรการฝก อบรม โดยการกําหนดวัตถุ ประสงคเชิงพฤติกรรม การคัดเลือกเนื้อหา
รวมทั้งคัดเลือกประสบการณหรือกิจกรรม 5) การเลือกสื่อในการฝกอบรม และ 6) ดําเนินการฝกอบรม
และประเมินผลการฝกอบรม (Cormier. 1979) และการฝกอบรมนี้สามารถกระทําไดในกลุมเสี่ยงที่เปน
เด็ก และคูส ามีภรรยา ในสว นของการสนับ สนุ น ทางออมนั้น สามารถใช ก ลไกการสนับ สนุ น ตาม
ธรรมชาติ จากทรัพยากรในชุมชน อันเปนการสนับสนุน ทางสังคมในดานความสัมพันธใกลชิด การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมทางสังคม (Berrera. 1982: 70) โดยการสนับสนุนทาง
สังคมนี้จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการสรางเครือขายการมีสวนรวม ที่กลุมเสี่ยงสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม (Social integration) เพื่อลดการถูก แยกจากสังคมและการเบื่ อหนายตอ การมีชีวิ ต
(Dimond; & Jones. 1983: 146) ซึ่งมักเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ และเปนเหตุใหเสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง
ตอผูสูงอายุในชุมชน สําหรับวิธีการเพิ่มพลังอํานาจใหกับกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในบุคคลแตละกลุมนั้น มีดังนี้
1) การปองกันในกลุมเด็ก
ก. การพัฒนาทักษะชีวิตในเด็ก
การพัฒนาทักษะชีวิตในการปองกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชในชุมชน การพัฒนาทักษะชีวิตในการปองกันความรุนแรงนี้ มี
องคประกอบดังตอไปนี้ (จรวยพร สุภาพ; และคนอื่น ๆ. 2548: 29-30)
(1) ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Communication
and interpersonal skills) ประกอบดวย ทักษะการสื่อสารชี้แจงเรื่องราวและสถานการณของตนอยาง
ชัดเจน สงบ ไมกลาวโทษหรือตําหนิผูอื่น รับฟงความคิดเห็นผูอื่น สื่อสารดวยขอความที่เหมาะสม มี
ทักษะในการเจรจาไกลเกลี่ยหรือแกไขความขัดแยง และมีความสามารถในการรวมกิจกรรมของชุมชน
ในกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดความรุนแรง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหไมเกิดความรุนแรง
ขึ้นในสังคม
(2) ทักษะการตัดสินใจและการคิดวิเคราะห (Decision-making and
critical thinking skills) ประกอบดวยทักษะในการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว และ
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ความสามารถในการคิดวิเคราะหตอสถานการณความขัดแยงและความรุนแรง รวมทั้งการลดอคติและ
ความอดกลั้น
(3) ทักษะการปรับ ตัวและการบริห ารจัดการตนเอง (Coping and
self-management skills) ไดแก การจัดการกับ ความเครียด โดยการมีพฤติกรรมในการจัดการกับ
ความเครียดอยางสันติและสามารถตานทานแรงกดดันจากสถานการณความรุนแรงในครอบครัวที่อาจ
เผชิญได
ข. การใหความรูกับผูปกครองที่เปนกลุมเสี่ยง
ผูปกครองในครอบครัวของเด็ก อาจเปนทั้งบิดา มารดา รวมทั้งผูดูแลเด็กที่
ไมใชบิดามารดาดวย (Field. 1996: 41) การอบรมใหความรูกับผูปกครองที่เปนกลุมเสี่ยง ดวยกลวิธี
การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว (Family relationship) เปนการลดปญหาความไมเขาใจระหวาง
ผูป กครองกับเด็ก เกิดความรักความเขาใจและไววางใจระหวางกัน อันเปนการปองกันปญหาความ
รุน แรงในครอบครัวที่เ กิดขึ้น กับ เด็ก ได (กุลวรรณ วิท ยาวงศรุจิ . 2526: 5) เพราะสัมพัน ธภาพใน
ครอบครัวจะมีผลตอพัฒนาการดานรางกายและจิตใจของเด็กที่ เกิดจากพฤติกรรมการเลี้ย งดูของ
ผูป กครอง (Belsky. 1984: 83) และสามารถนําไปใชในการแกปญหาเมื่ออยูในภาวะเครียดหรือภาวะ
วิกฤติ (Thoits. 1995: 53) การใหความรูกับผูปกครองเพื่อปองกันปญ หาความรุนแรงในครอบครัว มี
แนวทางดังตอไปนี้
(1) การใหความรูเรื่องการอบรมเลี้ยงดู
ความรูใ นเรื่องการอบรมเลี้ยงดู เปนความรูเกี่ย วกับการอบรม
เลี้ย งดู เ ด็ ก ของบิด ามารดาและผูใ กล ชิด เด็ ก โดยเป น การปฏิ บัติ ตอ เด็ ก ในดา นต าง ๆ เชน การ
ควบคุมดูแล การใหรางวัล การลงโทษ และเปนแบบอยางการประพฤติแกเด็ก (Wright. 1981)
(2) การใหความรูเรื่องการสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
ความรูเ รื่องสัมพันธภาพในครอบครัวนี้ เปนความรูเกี่ย วกับการ
สรางความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก ในดานการทําหนาที่ผูปกครองที่สมบูรณ การใหความรัก
ความเมตตา การอภัยและลงโทษ ความยุติธรรม และการสื่อสาร (สมพร สุทัศนีย. 2537: 318-320)
2) การปองกันในกลุมคูสมรส
ก. ใหความรูในการควบคุมตนเอง
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self control) เปน กระบวนการที่
บุคคลใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยที่
บุคคลนั้น เปน ผูกําหนดพฤติก รรมเปาหมายและกระบวนการที่จะนําไปสูเ ปาหมายนั้น ดวยตนเอง
(Comier. 1979) เปนการจัดการอารมณที่ยุงยากและหุนหันพลันแลน คิดไดอยางชัดเจน แนวแน แม
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ในสถานการณที่กดดัน อันจะลดปญหาความขัดแยงที่นําไปสูก ารกระทํารุนแรงระหวางคูสมรสได เพราะ
การควบคุมตนเองนี้สามารถลดหรือกําจัดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหนอยลงหรือหมดไป และสราง
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่ยังขาด (Kalish. 1981: 258) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมตนเอง มีดังตอไปนี้
(Mahoney; & Thoresen. 1974: 16)
(1) การควบคุ ม สิ่ ง เร า (Stimulus control) เป น การวางแผน
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเพื่อลดสิ่งเราที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมความรุนแรง
(2) การควบคุมผลการกระทํา (Self-presented consequence) เปน
การควบคุมการกระทําความรุนแรงโดยการเสริมแรงหรือลงโทษ
หลักการของการควบคุมตนเองเพื่อปองกันการกระทํารุนแรงตอคูสมรสนี้
อาจฝกใหกลุม เสี่ยงไดเริ่มตนโดยการตั้งเปาหมายที่จะไมใชความรุนแรงตอคูสมรส จากนั้นสังเกตและ
ประเมินตนเอง กอนใชการเสริมแรงใหแกพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง เพื่อทําใหพฤติกรรมนั้น
เพิ่มขึ้นและตอเนื่อง
ข. การสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร
การสอนใหคูสมรสที่เปนกลุมเสี่ยงมีทักษะดานการสรางสัมพันธภาพและ
การสื่อสาร (Relationship and communication) ภายในครอบครัว จะเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใน
ปญหาความขัดแยงและความรุนแรงภายในครอบครัว เพราะถือเปนทักษะทางสังคมที่สามารถสราง
ความเขาใจ ความรวมมือ และการเห็น พองรวมกัน ไดเปนอยางดี (วนิดา เดี่ย วพานิช . 2537: 9) ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาทักษะดานการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารในคูสมรสมีดังนี้
(1) การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางคูสมรส
การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางคูสมรส อาจเนนไปถึงกลวิธีของ
การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางคูสมรส ไดแก พฤติกรรมการโตตอบที่เหมาะสม พฤติกรรมการ
เลือกแสดงออกตอกันที่เหมาะสม และการรูจักวิเคราะหผลกระทบจากการมีปฏิสัมพันธทั้งหมด เพื่อให
เขาใจถึงเงื่อนไขของสัมพัน ธภาพที่นําไปสูความสัมพัน ธที่ดี และการขจัด ความขัดแยง (Feldman.
1995: 6)
(2) การพัฒนาการสื่อสารระหวางคูสมรส
การสื่ อสารเพื่ อลดความขัด แยง อัน นํ าไปสูก ารปอ งกัน ความ
รุน แรงที่จะเกิดขึ้น อาจเนน ไปที่ทักษะการสนทนาระหวางกัน ไดแก การพัฒนาบุคลิก ภาพในการ
สื่อสาร การปรับตัว ทักษะการฟง การอดทนอดกั้น และการมองโลกในแงดี (สุรพล พยอมแยม. 2548:
103-104)
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3) การปองกันในผูสูงอายุ
การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในกลุมผูสูงอายุ สามารถกระทํา
ไดโดยใชกลไกการสนับสนุนทางสังคมของชุมชนในรูปแบบเครือขาย การสรางเครือขายผูสูงอายุ เปน
กลวิธีหนึ่งในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน เพราะเปนการสนับสนุน ทาง
สังคมทางดานอารมณ (Emotion support) การมีคุณคา (Esteem support) และการไดเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม (Social support or network support) ในฐานะเปนสมาชิกของเครือขาย (Cobb. 1960:
333) การสานเครือขายระหวางกลุมดวยกันนี้จะเปนการรวมพลังเพื่อที่จะชวยเหลือตนเองและชวยซึ่ง
กันและกันไดดียิ่งขึ้น (นันทิยา หุตานุวัตร; และ ณรงค หุตานุวัตร. 2546: 73) เพราะเครือขายเปน
กระบวนการที่เ กี่ย วของกับ การจัดการระบบความสัมพัน ธระหวางบุคคล และกลุมบุคคล องคการ
ตลอดจนชุมชนใหเกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แตละฝายมีความเทาเทียมกันมีอิสระตอกันสามารถยืน
หยัดอยูไดดวยตนเอง และพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกเครือขายบนพื้นฐานของความเทา
เทียมกัน (มงคล ชาวเรือ. 2546: 28) ทั้งนี้ การสรางเครือขายผูสูงอายุ เพื่อปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวนั้น ควรจะคํานึงองคประกอบที่สําคัญ ไดแก สมาชิก จุดมุงหมาย การทําหนาที่อยางมี
จิตสํานึก การมีสวนรวม รวมทั้งระบบความสัมพันธและการสื่อสาร (พระมหาสุทิตย อาภากโร. 2547:
36-46) เครือขายผูสูงอายุในชุมชน เพื่อปองกันปญหาความรุน แรงในครอบครัวนี้ ถือเปน เครือขาย
ระดับองคกรและชุมชน (Organizational network) และระดับบุคคล (Personal network) คือเปน
ความรวมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูสูงอายุที่อยูในชุมชนและเพื่อนบาน (Richardson. 1994:
13) สําหรับหลักปฏิบัติในการสรางเครือขาย มีดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร; และคนอื่นๆ. 2543: 327)
(1) ระบุกลุมหรือบุคคลที่สามารถทําหนาที่กระตุนหรือทําใหเครือขาย
งานดําเนินไปได
(2) การจัดการเครือขายที่ดีตองมีศิลปะในการประสานประโยชนทําใหผู
มีสวนไดเสียแตละฝายไดประโยชนรวมกัน
(3) ในการพัฒนา การปฏิบัติและติดตามผลของกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ ของเครื อขา ยจะตองมีก ารติด ตอสื่ อสารกั น อย างใกลชิ ดระหวา งสมาชิก เครื อขา ยผูไ ดรั บ
ประโยชนและผูใหทุน
(4) จําเปนจะตองมีความสนใจรวมกัน วัตถุประสงคและทัศนะรวมกัน
และมีวิธีการทํางานที่จะอํานวยใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก
เป า หมายของเครื อ ข า ยผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ควรเป น ความรว มมื อ ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทํากิจกรรมในชุมชนรวมกัน อันจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
จนกลายเปนมิตรภาพ และเกิด การพึ่งพาอาศัย กัน ในลัก ษณะการสนับสนุน ทางสังคม เพื่อไมใ ห
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ผูสูงอายุรูสึกโดดเดีย่ ว อันจะเปนการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุใน
ดานความรุนแรงทางจิตใจไดมากที่สุด
4.3 วิธีการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
การมีส วนรว มของชุม ชนเกิ ดขึ้ น เมื่อ คนในชุม ชนเป น ผู วางแผน รวมทั้ งจั ดระบบ
โครงสรางและกลไกตาง ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ กอนที่จะดําเนินการและติดตามกํากับดูแล
(ไพบูลย วัฒนศิริธรรม. 2546: 17-19) การมีสวนรวมนี้จะนําสูความเขมแข็งของชุมชนเนื่องจากจะ
เกิดการรวมกลุมที่สรางกระบวนการเรีย นรู ดวยการคน หาศัก ยภาพของชุมชนอยางเปน แบบแผน
(ธีรพงษ แกวหาวงษ. 2543: 146) สําหรับการสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันปญหาในชุมชน จะตอง
เริ่ มจากการให คนในชุ ม ชนตระหนัก ในป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น และหัน มาช ว ยเหลือ ตนเอง เพื่อ นํ าไปสู
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Buijs; & Galjart. 1982: 2) ซึ่งวิธีการการพัฒนา ควรจะพิจารณาใน
สิ่งตางๆ ดังนี้
4.3.1 ระดับขั้นของการมีสวนรวม
การสรางการมีสวนรวมของประชาชน จะตองพิจารณาวาการมีสวนรวมจะเกิดขึ้น
ในขั้นตอนใดบาง เนื่องจากคนในชุมชนสามารถมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอนคือ (Choen; & Uphoff. 1977:
55-56)
1) ขั้น การตัดสิน ใจ (Decision making) เปน การมีสวนรว มเพื่อกําหนด
ความตองการ จัดลําดับความสําคัญ และวางแผน
2) ขั้ น การดํ า เนิ น งาน (Implementation) เป น การมี ส ว นร ว มด า นการ
ชวยเหลือดานทรัพยากร ขอมูล แรงงาน ปฏิบัติการ และประสานงาน
3) ขั้นการรับผลประโยชน (Benefits) เปนการรับผลที่เกิดขึ้นในแงประโยชน
และผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของโครงการหรือกิจกรรม
4) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เปนการมีสวนรวมดานการประเมินสิ่งที่
เกิดขึ้น และแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และการคาดหวัง ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในชุมชน
ประชาชนที่เขารวมจะมีสวนรวมในระดับความเขมขนที่แตกตางกันไป โดยความ
เขมขนของการเขารวมจะมีผลตอบทบาทของผูเ ขารวม คือหากมีสวนรวมแบบถูกกระทํา (Passive
participation) ผูเขารวมจะไมมีอํานาจในการตัดสินใจ แตเปนฝายกระทําตามการตัดสินใจของบุคคล
อื่น แตหากมีสวนรวมบางสวน (Partial participation) ผูเขารวมจะมีสวนในการเสนอความเห็น แต
อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่บุคคลอื่น และถาหากมีสวนรวมอยางแทจริง (Genuine participation) ผูมี
สวนรวมจะมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจไดดวย (บัญชา แกวสอง. 2539: 112)
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ดังนั้นสรางการมีสวนรวมจะตองกําหนดความสัมพันธระหวางระดับ ขั้นของการมีสวนรวมกับความ
เขมขนของการมีสวนรวมเพื่อกําหนดบทบาทของผูเขารวมใหมีความชัดเจน
4.3.2 การสรางการมีสวนรวม
การสรางการมีสวนรวมในกิจ กรรมพัฒนาเพื่อปองกันปญ หาในชุมชน อาจนํา
แนวคิดเกี่ยวกับการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนามาใช ซึ่งวิธีการคือการจัดตั้งองคกรและเครือขาย
เพื่อการลดการพึ่งพิงจากการบริการภายนอก และนําศักยภาพที่โดดเดนของชุมชนมาใชในการแกไข
ปญหา (ศศิพัฒน ยอดเพชร. 2544: 93) และ ชัยวัช น หนอรัตน (2546: 37) ไดระบุวิธีการในการ
พัฒนาดังนี้
1) สรางองคกรประชาชนโดยการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนทั้งแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการ
2) สรางเครือขายในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและกลุมบุคคลที่อยูใน
ชุมชนนั้น
3) จั ด การฝ ก อบรมให อ งค ก รประชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจ และ
ความสามารถในการทํางานเฉพาะดาน
4) แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนิน งาน โดยใหประชาชนเปนผูพิจารณา
คัดเลือกตามระบอบประชาธิปไตย และกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5) กําหนดกรอบกิจกรรมหรือลักษณะของงานที่ทํา
6) ติดตามประเมินผลเพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
การใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาดวยวิธีการจัดตั้งกลุม องคกร และเครือขาย
ขึ้นในชุมชนนี้ มุงเนนการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางในการพัฒนา จากนั้นใหคนที่ไดรับการพัฒนาแลว
สรางกระบวนการและวิธีการโดยใชลักษณะของชุมชนและทรัพยากรในชุมชนเปนเครื่องมือในการแกไข
ปญหา
4.3.3 การบริหารการมีสวนรวม
การบริหารกลุมหรือองคกรในชุมชน นอกเหนือจากการรักษาเครือขายโดยกลุม
และองคกรชุมชนใหเหนียวแนนแลว ยังจะตองใชแนวคิดเกี่ยวกับการบริการจัดการชุมชนเขามารวม
ดวย วิธีการคือการใชมาตรการทางสังคมและใชขอบังคับของกลุมและองคกรตาง ๆ ใหเขมแข็ง รวมทั้ง
การจัดตั้งองคกรแกนกลางในการประสานและขับเคลื่อน และโดยมีผูนําชุมชนเปนผูบ ริหารจัดการ
(องคกรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลน้ําเกี๋ยน. 2548: 71-72) ดังนั้น บุคคลที่มีบทบาทสําคัญใน
การสรางและรักษาความการมีสวนรวมคือผูนําชุมชน ที่จะตองกระทําใหบุคคลหรือกลุมที่อยูรวมกันนั้น
รวมกันทํางานใหสําเร็จใหไดอยางตอเนื่อง (บัวสอน อินเขียว. 2546: 52) โดยชุมชนที่สําเร็จจะตองมีผูนํา
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ที่หลากหลาย และผูนําชุมชนจะตองมีภาวะผูนําที่เริ่มนําตนเองกอนที่จะเขารวมกับคนอื่นหรือดึงคนอื่น
มารวมดวย (ธีระพงษ แกวหาวงษ. 2543: 56) สําหรับวิธีการสงเสริมภาวะผูนําเพื่อบริหารการมีสวน
รวมนี้ จะตองพัฒนาภาวะผูนําดานสังคม (Social characteristics) หรือการคัดเลือกผูนําที่มีลักษณะ
โดดเดน ดังนี้ (Daft. 1999: 66)
1) ความสามารถในการสรางความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน
2) ความรวมมือระหวางผูนํากับประชาชนในพื้นที่ และการมีสวนรวมในสังคม
3) ความเปนที่นิยมชมชอบ มีชื่อเสียงหรือยอมรับ
4) ความสามารถดานสังคม เชน ทักษะในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
5) การรูจักกาลเทศะและมีความสามารถในการเจรจา
คุณ สมบัติของผูนําชุมชนในการบริหารการมีสวนรวมนี้คือการจูงใจเพื่อสราง
ความรวมมือ (Coalition building) โดยจะตองขจัดความขัดแยงอันเนื่องมาจากการมีเปาหมาย ความ
คิดเห็น และประสบการณที่ตางกัน ของประชาชนที่เ ขารวม วิธีก ารคือการเปดใหมีก ารแสดงความ
คิดเห็นรวมกันใหมากที่สุด เพื่อพิจาณาตีความปญหาและจัดลําดับความสํา คัญของปญหารวมกัน
กอนจะกําหนดทางเลือกที่ดีที่สุดและเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย (เนตรพัณณา ยาวิราช. 2547: 32)
กลาวไดวา การสรางการมีสวนรวม จะตองคํานึงถึงระดับของการมีสวนรวมและความ
เขมขนในการรวมเพื่อจะไดกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของผูเขารวม การมีสวนรวมเพื่อปองกันปญหาใน
ชุมชนนี้สามารถพัฒนาไดโดยการจัดตั้งกลุมหรือองคกรในชุมชนที่มีเครือขายการติดตอสื่อสาร โดย
สมาชิ ก จะต องมี ความรูความเข าใจในงาน และมีกิจ กรรมที่ป ฏิ บัติร วมกัน และจะต องมีผู นําที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการบริหารการมีสวนรวมใหเกิดความตอเนื่องจนบรรลุเปาหมาย
4.4 สรุป
จากวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนดังที่กลาวมาในขางตน จะ
เห็นวาการปองกันปญหาคือการเขาไปแทรกแซงในชุมชนโดยการเพิ่มพลังอํานาจ ซึ่งมีขั้นตอนเริ่มตนที่
การศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหา และปจจัยปองกันที่เอื้อในการปองกันปญหา ดวยการศึกษา
และวิเคราะหเ ชิงระบบ และใชเทคนิคการประเมินเชิงวงลอ อันจะไดขอมูลที่ครบถวนและรอบดาน
เพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได
ในสวนของการปองกัน ปญ หานั้น สามารถดําเนินการโดยการรณรงคใ หความรูผาน
ชองทางสื่อสารของชุมชน เพื่อสรางความรูความเขาใจ ความตระหนัก และสรางผูนําชุมชนที่มีความรู
ความเขาใจในปญหาและมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม และดําเนินการโดยจัดกิจกรรมแทรกแซงไปยัง
บุคคลที่เปนกลุมเสี่ยง เชน ในกลุมเด็ก สามารถแทรกแซงโดยการพัฒนาทักษะชีวิตดานการสื่อสาร คิด
วิเคราะห และการปรับ ตัว รวมทั้งการใหความรูกับผูปกครองในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและการสราง
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สัมพันธภาพในครอบครัว ในคูสมรส สามารถจัดกิจกรรมโดยการใหความรูในการควบคุมตนเองและ
การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว และในผูสูงอายุสามารถสรา งเครือขายที่เปนกลุมเพื่อนเพื่อการ
พึ่งพาอาศัยและการสนับสนุนทางสังคมระหวางกัน
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตองอาศัยคนในชุมชนเขามาสวนรวม ซึ่งอาจเขามารวม
ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการพัฒนาหรือเพียงบางสวน และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนอาจ
อยูในรูปกลุมหรือองคกรทางสังคมที่บริหารจัดการโดยผูนําชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แตทั้งนี้การ
ปองกันปญหาในชุมชนในขั้นของการดําเนินการแทรกแซงปญหานี้ จะตองมาจากขอสรุปที่เปนความ
คิดเห็นรวมกันของหลายฝาย ในการเลือกแนวทางปองกันปญหาที่ตรงกับสภาพปญหาและตรงตาม
ความตองการของชุมชนใหมากที่สุด ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ถือเปนแบบแผนการวิจัย
ที่สามารถนํามาใชควบคูไปกับการปองกันปญหาในชุมชนได ดังจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอไป

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การปองกัน ปญ หาความรุนแรงในครอบครัว โดยการมีสวนรวมของชุมชนนี้ สามารถนํา
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research: PAR) มาใชเปนแบบแผน
ในการดําเนินการได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เคมมิสและวิลกินสัน (Kermis; & Wilkinson. 1998: 23) ไดใหความหมายไววา เปนการ
วิจัยในลักษณะของกิจกรรมทางสังคมที่ดําเนินการอยางรอบคอบภายใตความสัมพันธที่เปนปจเจกชน
และสังคม และมีการเขารวมจากประชาชนในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ และคานิยม และการทํา
ความกระจางในสิ่งที่ไมสมบูรณ โดยเปนสิ่งที่เพิ่มเติมเขามาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือความรวมมือ
จากคนอื่นๆ และตอมา เคมมิส และแม็กแทกการท (Kemmis; & McTaggart. 2005: 568) ไดกลาวถึง
ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไวเพิ่มเติมวา เปนผลสรุปที่เกิดจากการมีสวนรวมใน
สถานการณเฉพาะ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากจุดเริ่มตนของความคิดของผูเขารวมที่แตกตางกันไปอันเนื่อง
มาทัศนคติ ทฤษฎี หรือวาทกรรม จนเกิดเปนความคิดความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ ในที่สุด และชวยให
เกิดความชัดเจนในกลวิธีที่นําไปสูการพัฒนาชีวิตและงานในบริบทนั้น ๆ ได สวน ไวท, กรีนวูด และลาเซส
(Whyte; Greenwood; & Lazes. 1991: 20) ไดใหความหมายวา เปนสิ่งที่ประชาชนในองคกรหรือ
ชุมชนที่ศึกษาไดเขามามีสวนรวมกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตลอดกระบวนการของการวิจัย เริ่ม
ตั้งแตการออกแบบไปจนถึงการเสนอผลในขั้นสุดทาย โดยผานการอภิปรายถกเถียง สําหรับ สุภางค
จันทวานิช (2542: 67-73) ไดกลาวถึงการวิจัย ประเภทนี้วา เปนการประยุกต หลักการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเขากับการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory research) ซึ่งผูถูกวิจัยจะเขามามีสวนรวมใน
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กิจ กรรมวิจัย นับ ตั้งแตก ารระบุปญ หาการดําเนิ น การ การรวมหาวิธีก ารแกไขปญ หา หรือสงเสริม
กิจกรรม การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการติดตามผล และประเมินผล และสําหรับ สิทธิณัฐ ประพุทธ
นิติสาร (2545: 20) ที่กลาวถึงการวิจัยในแงของกระบวนการวา เปนการวิจัยที่ผูคนจํานวนหนึ่งใน
องคกรหรือชุมชน เขามารวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกันกับนักวิจัย ผานกระบวนการวิจัยตั้งแตตน
จนกระทั่งเสร็จ สิ้น การเสนอผล และอภิป รายผลการวิจัย เปน การเริ่มตน ของผูคนที่อยูกับ ปญ หา
(Problems people) คนหาปญหาที่ตนเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ จึงเปนกระบวนการที่ผูคนในองคกร
หรือชุมชนไมใชผูถูกกระทํา แตเปนผูกระทําการที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรน และมีอํานาจรวมกันใน
งานวิจัย
จากความหมายที่บุคคลตางๆ ไดกลาวดังขางตน สรุปไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม หมายถึง การวิจัยที่มีสวนรวมของนักวิจัย ผูปฏิบัติ หรือผูที่เกี่ยวของในปญหาเขามารวม
ศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกันในกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแตการศึกษาชุมชน การวิเคราะห
ปญ หา การหาแนวทางในการแกปญ หา ตลอดจนการดําเนิน งานและประเมิน ผล ซึ่งผลจากการ
ดําเนินการวิจัย ทําใหเ กิดความรู วิธีก าร และแนวทางการแกไขปญ หาที่มีความคลายคลึงกัน หรือ
แตกตางกันตามสภาพ บริบทในแตละพื้นที่เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
5.2 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
5.2.1 คุณลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เคมมิส และวิลกิน สัน (Kemmis; & Wilkinson. 1998: 21-36) ไดก ลาวถึง
คุณลักษณะ 6 ประการ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา
1) เป น กระบวนการทางสั ง คมที่ ผู วิ จั ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย า ง
รอบคอบกับคนอื่น ๆ
2) การวิจัยอาจเริ่มตนโดยนักวิจัย แตในระหวางกระบวนการ จะเนนการมี
สวนรวมของทุกคนในกลุม โดยนําเสนอความรูเพื่อสรางความเขาใจ ทักษะ และมุมมองตางๆ
3) เปนการวิจัยที่เนน กลวิธีและการมีสวนรวม โดยการมีสวนรวมนี้จะเปน
การวิพากษรวมกันกับคนอื่นๆ จนไดขอสรุป สําหรับกลวิธีที่ปฏิบัติจะลดความไมมีเหตุผล ความเอนเอียง
หรือความรูสึกไมพอใจที่กระทบกระทั่งกันดวยกระบวนการสื่อสารและการสรางองคความรู
4) เปนกระบวนการวิจัยทีม่ ีความเปนอิสระ คือชวยคนไดหลุดพนจากขอจํากัด
ของการไมมีเหตุผล และความไมยุติธรรมจากโครงสรางที่จํากัดการพัฒนาตัวตนและความคิดเห็น
5) เจตนาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือการชวยใหปจเจก
บุคคลมี อิสระดวยตัวของเขาเองจากอิทธิพลของสื่อ ภาษา ขั้น ตอนการทํางาน และอํานาจทางการ
ศึกษาที่ควบคุม
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6) มี ก ารดํ า เนิ น การที่ ต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารสะท อ นผลที่ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงกลวิธี โดยมีลักษณะเปนวงรอบการปฏิบัติการ
เปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือการรวมกันคิดและทําเพื่อ
มุงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในองคกรหรือชุมชน รวมทั้งคนในครอบครัว ซึ่งจะตองรวมกันคนหา
ประเด็นปญหา และกําหนดแผนการและวิธีการ โดยใชชุมชนเปนฐานในการปฏิบัติ และในการปฏิบัติ
จะตองเกี่ยวของกับภูมิหลัง วัฒนธรรม รวมทั้งการเขาไปมีปฏิสัมพันธและสัมผัสกับอารมณความรูสึก
ตางๆ ของบุคคล (Stringer. 1999: 17) การวิจัยลักษณะนี้จึงมีปฏิกิริยาสะทอนกลับจากผลการปฏิบัติ
เปนวงจรตอเนื่อง ทําใหการดําเนินการตองกระทําเปนวงรอบจนกวาจะไดผลเปนที่นาพอใจ (Hawkins.
2008: 5) ซึ่งการดําเนินการแบบสะทอนผลการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนวิธีการหลายครั้งเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายนี้ มี 4 ขั้นตอนคือ (Kemmis; & McTaggart. 1988: 10)
1) การวางแผน (Plan) เปนขั้นของการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดการปฏิบัติ
หรือการปรับปรุงแผนในกรณีที่มีการดําเนินการมากอนหนานี้
2) การปฏิบัติ (Act) เปนการนําแผนไปปฏิบัติใหสําเร็จ
3) การสังเกต (Observe) เปนการสังเกตผลที่เกิดขึ้นในแตละบริบทจากการ
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดขึ้นกอนหนา
4) การสะทอนผล (Reflect) เปนการสะทอนผลภายหลังการปฏิบัติ และเปน
จุดเริ่มตนสําหรับการวางแผนในครั้งตอไป
คุณลักษณะของการวิจัยประเภทนี้จะมุงในสถานการณที่เฉพาะเจาะจง และเนน
ความรวมมือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีการอภิป ราย (Dialogue) ในประเด็น ที่ตองการพิสูจ น
รวมทั้งในขั้นการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สวนการปฏิบัติการแทรกแซงในที่พิเศษและ
ออนไหวจะตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางรอบคอบ ซึ่งกระบวนการวิจัยที่ดีจะสามารถสราง
องคความรูหรือทฤษฎีใหมได (Burns. 2007: 11)
5.2.2 วิธีดําเนินการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในบริบทที่เปนชุมชน มีการดําเนินการใน 2
ระยะ ดังนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร; และคนอื่นๆ. 2543: 82 และโกวิทย พวงงาม; และชอบ เข็มกลัด. 2545:
23-31)
1) ระยะกอนทําการวิจัย (Pre- research phase)
เปนขั้นการเตรียมชุมชน เพื่อใหมีความพรอมในการเขามามีสวนรวมของการ
วิจัย โดยในขั้นนี้จะมีกระบวนการที่เริ่มจากการสรางสัมพันธภาพระหวางนักวิจัยกับชาวบานในชุมชน
ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับชุมชนในลักษณะแบบไมเปนทางการเพื่อใหเกิดความคุนเคย
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และไววางใจในตัวนักวิจัย หากนักวิจัยมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนจะทําการสํารวจและศึกษาขอมูลของ
ชุมชนเปนไปไดงายซึ่งจะสงผลใหนักวิจัยไดขอมูลที่จะนํามาใชในการคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมตอไป
และเมื่อไดทําการเลือกชุมชนที่เหมาะสมแลวกระบวนการขั้นตอไปคือการเขาสูชุมชนและทําการเตรียม
เครือขาย เตรียมทีม เตรียมผูนํา ใหพรอมในทุกดานเพื่อใหเกิดความเขาใจในวิธีการวิจัย และอยากที่จะ
มีสวนรวมทําวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมตอไป โดยกระบวนการทั้งหมดในขั้นระยะกอนทําวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) การสรางสัมพันธภาพ ในระยะเริ่มตนจะเปนการพูดคุยอยางไมเปน
ทางการกับชาวบานและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชน ซึ่งนักวิจัยแตละคนอาจจะมีทักษะและเทคนิคที่
แตกตางกัน อาจจะมีทั้งการแวะทัก ทายตามบานแนะนําตนเองและพูดคุย ชีวิตความเปน อยูทั่วไป
รวมทั้งการเขาชวยเหลือกิจกรรม ประเพณีตางๆของชุมชนที่จัดขึ้น เพื่อใหชาวบานเกิดการยอมรับและ
ไววางใจในตัวผูวิจัยมากขึ้น จนเหมือนกับคนในชุมชนเดีย วกัน หากความสัมพันธของนัก วิจัยดีใ น
ระยะแรกนี้การดําเนินงานในขั้นตอๆ ไป ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การสํารวจและศึกษาชุมชน เปนการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน
ของชุมชน นับ ตั้งแตลัก ษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากรของชุมชน ขอมูลดานประชากร สังคม
เศรษฐกิจ การสื่อสาร และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถทําการศึกษารวบรวมขอมูลไดทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยใชแหลงขอมูลทั้งจากหนวยงานราชการ องคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งติดตอกับผูนําหรือ
บุคคลสําคัญในชุมชนเพื่อใหไดทราบขอมูลของชุมชนมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการคัดเลือกชุมชน
(3) การคัดเลือกชุมชน ชุมชนที่เลือกมักพิจารณาจากความดอยโอกาส
ของประชาชนในชุมชน หรือการดอยโอกาสทางสังคมกวาชุมชนอื่น เพื่อเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสรางโอกาสใหเกิดความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหชาวบานเห็นคุณคาในตนเอง
และรวมมือกันพัฒนาชุมชนใหพัฒนาอยางยั่งยืน
(4) การเขาสูชุมชน ผูวิจยั จะตองเริ่มดําเนินการสรางความสัมพันธ กับ
ชาวบานดวยการแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการในรูปแบบไมเปนทางการ เชน การ
พูดคุย การจัดประชุมกึ่งทางการ รวมทั้งการประชาสัมพัน ธโครงการใหชุมชนไดรับ รู วิธีก ารสราง
ความสัมพันธขั้นตนที่ดีที่สุด คือ การไปพักอาศัยอยูกับชาวบาน โดยผูวิจัยตองปฏิบัติตนใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของชุมชน ควรรวมทํากิจกรรมทุกอยางของชุมชน เพื่อจะชวยใหผูวิจัยเขาใจโลกทัศนของ
ชาวบานไดเร็วขึ้น และชวยใหชาวบานยอมรับนักวิจัยไดโดยสนิทใจ ไววางใจ แตนักวิจัยตองระมัดระวัง
ในเรื่องการมิใหตนมีบทบาทเกินกวาที่ควรจะเปน และมิใหเกิดความลําเอียงในการดําเนินงาน เมื่อเขา
สูชุมชนนักวิจัยควรทําการพบปะกลุม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ รวมทั้งการพบปะผูนําชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค รวมทั้งกระบวนการและ
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วิธกี ารปฏิบัติอยางเปนทางการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนการวิจัยรูปแบบใหมที่ทุกคนตองเขามามีสวน
รวมในทุกขั้นตอน การเตรียมทุกฝายใหเขาใจและพรอมจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง
(5) การเตรียมคน การเตรียมเครือขาย กระบวนการในขั้นสุดทายของ
การเตรียมชุมชนกอนที่จะเขาสูขั้นระยะการทําวิจัย คือการเตรียมคนและเตรียมเครือขาย ใหเกิดความ
พรอมในการลงมือดําเนินงาน เพราะการวิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมนั้น ผูมีสวนรวม คือ นักวิจัย
นักพัฒนา และชาวบานจะตองมีความเขาใจที่ตรงกันเพื่อใหเกิดการประสานงานกันในการปฏิบัติ
ก. การเตรียมคน คือ การเตรียมความพรอมใหกับชาวบานแกนนํา
นักวิจัย และนัก พัฒนา ซึ่งการเตรีย มชาวบาน ควรกําหนดกิจ กรรมที่จะกระตุน ใหช าวบานไดเห็น
กระบวนการวิจัย ซึ่งจะสะทอนถึงการมีสวนรวมและการแกปญหาของกระบวนการวิจัย นอกจากนี้การ
ใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการวิจัย จะทําใหชาวบานเขาใจและมองภาพของ การวิจัย
ประเภทนี้ไดมากขึ้น วาเปนการทํางานอยางมีสวนรวม และเห็น คุณคาของมนุษย ยอมรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันซึ่งจะกอประโยชนใหกับชุมชนตอไป นอกจากนัน้
การเตรียมชาวบานใหเปนกลุมหรือทีมในการวิจัย เชน ทีมวิจัย ทีมวางแผน และทีมปฏิบัติ จะทําให
ชาวบา นรูสึก ว าทุก คนในชุม ชนเป น ทรัพยากรที่ สําคัญ ในการพั ฒนาชุ มชนได ซึ่ง ทําใหช าวบา น
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองคุณคาและศักดิ์ศรีในตนเองใหมากขึ้น
ข. การเตรียมเครือขาย คือการที่นักวิจัยจะประสานงานกับเครือขาย
ตางๆทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อใหกระบวนการดําเนินไปไดอยางที่ ซึ่งเครือขายภายในอาจจะ
เปนชาวบาน เจาหนาที่ในชุมชน หรืออาสาสมัครก็ได สวนเครือขายภายนอกนั้นเชน องคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ตองการเขามาใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆของชุมชน แสวงหาทรัพยากรที่
ชุมชนตองการในการแกปญหา ความรวมมือในลักษณะของการสรางเครือขายเปนการสนับสนุนใหเกิด
การมีสวนรวมและเติมในสิ่งที่ชุมชนดอยไป
2) ระยะของการทําวิจัย (Research phase)
ก. การศึกษาและวิเคราะหปญหาชุมชน ขั้นนี้เปนการศึกษาปญหาและความ
ตองการของชุมชน ควบคูไปกับการใหความรู เปนการศึกษาที่ลึกกวาในระดับแรก คือ การประเมินถึง
ศัก ยภาพและทรัพ ยากรที่ มีอ ยู ใ นชุม ชน เพื่ อ ดูขี ดความสามารถของชุ มชนนั้น ขั้ น ตอนนี้ จ ะเน น
การศึกษา วิเคราะหชุมชน และการใหการศึกษากับชุมชนพรอมกันไป โดยเนนกระบวนการเรียนรูดวย
การฝกปฏิบัติ โดยการอภิปรายปญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบาน ซึ่งสามารถนําเทคนิคของ
PRA และ AIC ในการระดมความคิดเห็นของทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม มาประเมินปญหาและ
ความตองการของชุมชน พรอมกับการประเมินความเปนไปไดดานทรัพยากร
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ข. การพิจ ารณาความเหมาะสมและความเปน ไปได ข องโครงการ โดย
ชาวบานและนัก วิจัยจําเปน ตองพิจ ารณารวมกัน วาปญ หาใดเรงดวน และจะแกไขดวยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสม การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจพิจารณาในดานความคุมทุน ความเหมาะสม
กับพื้นที่ ความเขากัน ไดกับ ขนบธรรมเนีย มประเพณีของชุมชน และการจัดลําดับความสําคัญ ของ
ปญ หา เปน ตน ซึ่งชาวบานควรจะเปน ตัวหลัก ในการเลือกกําหนดลําดับ ความสําคัญ ของปญ หา
แนวทาง การแกไข และกําหนดโครงการหรือกิจกรรม โดยพิจารณาจากองคประกอบของ ขนาด ความ
เรงดวน ความพรอม ความรวมมือและความสนใจของประชาชนตอปญหา
ค. ระยะของการจัดทําแผน เปนกระบวนการตัดสินใจรวมกันเพื่อคัดเลือก
โครงการและกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ เปนโครงการที่ประชากรในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน ซึ่งตองมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ระบุกิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ให
ชัดเจน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนในการดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยควรจะตองมี
วิธีการที่จะกระตุนใหชาวบานเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น โดยจะตองใหมีการตอบคําถามรวมกันของ
กลุมผูดําเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับโครงการนั้นเปนโครงการที่มีกิจกรรมอะไร ใครเปนผูทํา ทําอยางไร
ใครเปนผูรับผิดชอบในการเจรจาตอรอง เปนตน
ง. ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ ในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว ควรจะตอง
มีแกนนําหรือกลุมในชุมชนเปนกลุมทีมทํางาน โดยกลุมทํางานหรือกลุมแกนนํานี้อาจจะเปนกลุมหรือ
องคกรที่มีอยูในชุมชนซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือลักษณะของงาน สวนกรณีที่
ชุมชนยังไมมีกลุมหรือองคกรที่เหมาะสม ก็จําเปนตองตั้งกลุมขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของ
กิจกรรมที่ตั้งไว สิ่งสําคัญในขั้นนี้ คือ การกระจายหนาที่ความรับผิดชอบตางๆระหวางสมาชิกของกลุม
ระหวางสมาชิก ในกลุมทํางาน ระหวางสมาชิก ชุมชนกับ ผูวิจัย และการมอบหมายงานใหตรงกับ
ศัก ยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจายทรัพยากร และการใหสมาชิกไดมีสวนในการ
ดําเนินงานตางๆ
จ. ระยะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมิน ผล
โครงการเปน กิจกรรมที่จําเปน และขาดไมได ขั้นตอนนี้เปน การตรวจสอบของชาวบานหรือองคก ร
ชาวบานตลอดเวลา วางานหรือกิจกรรมที่ไดเริ่มทําไปนั้น สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง/เหมาะสม
หรือไม เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด มี
อะไรบางที่จะตองแกไข มีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม เพื่อที่จะไดมีการแกไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ
ใหเหมาะสมไดทันการ ซึ่งเปนการติดตามและประเมินผลโดยสมาชิกของชุมชน
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5.3 เทคนิคและเครื่องมือที่ใช
ในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติ ก ารแบบมีสวนรวม จะมีเ ทคนิ คหรือเครื่องมือที่ใ ช
สําหรับการวิจัยหลายเทคนิคที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในกลุมผูวิจัย แกนนําชุมชน หรือ
ผูนําชุมชน และ ชาวบานหรือผูเผชิญกับปญหานั้นๆ ไดมีสวนรวม คือ ตัดสินใจวางแผน แกปญหา
ชุมชนรวมกัน และเปนเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล ซึ่งผูวิจัยควรพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม
ของสภาพปญหาและบริบทของชุมชน ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมี
สวนรวม เปนตน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิคที่ไดกลาวมาในขางตน สรุปไดดังนี้
5.3.1 การสนทนากลุม (Focus Group)
1) ความหมายของการสนทนากลุม
โยธิน แสวงดี (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 140; อางอิงจาก โยธิน แสวงดี.
มปป.) ไดใหความหมายของการจัดสนทนากลุมไววา หมายถึง การรวบรวมขอมูลจากการนั่งสนทนากับผูให
ขอมูล (Key information) ซึ่งกลุมผูใหขอ มูลนี้จะไดรับการเลือกสรรตามหลักเกณฑที่นักวิจัยกําหนดไว
วาจะเปนผูที่สามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น และสามารถตอบวัตถุประสงคที่สนใจศึกษามากที่สุด
และสุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ (2544: 290) ไดกลาวถึงการสนทนากลุมหรือการซักถามกลุมวา เปน
ลักษณะของการเก็บขอมูลวิธีหนึ่ง ซึ่งกระทําโดยการนัดหมายผูใหขอมูลมาประชุมกัน ณ ที่แหงใดแหง
หนึ่งเพื่อซักถามเก็บขอมูลตาง ๆ ตามตองการ โดยผูใหขอมูลทั้งหมดตองเปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือมี
บทบาทในเรื่องที่เกี่ยวของ สําหรับ วีระสิทธิ์ สิทธิไตรย และ โยธิน แสวงดี (2531: 38) ไดกลาวถึงการ
สนทนากลุมวา เปนวิธีการอันหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้น ๆ และ
ยังทําใหท ราบถึงปฏิกิริย าของบุคคลที่มีตอสิ่งเรา โดยคําถามในวงสนทนากลุมจะเปน คําถามถึง
ความรูสึก การตัดสินใจ การใหเหตุผล แรงจูงใจ หรือสถานการณตาง ๆ ตลอดจนความประทับใจ
เปนตน
จากความหมายและทัศนะเกี่ยวกับการสนทนากลุมดังที่แสดงไวขางตนจะ
เห็นวา การสนทนากลุมนั้นเปนขั้นตอนในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการโดยการรวมกลุม
กันพบปะสนทนา เพื่อใหไดรับทราบขอมูล และรับรูความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล
นั่นเอง
2) องคประกอบของการจัดสนทนากลุม
โยธิน แสวงดี (สมหวัง พิธิย านุวัฒน. 2541: 143-144; อางอิงจาก โยธิน
แสวงดี. ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดสนทนากลุมไววา สิ่งแรกที่ตองทําคือ การกําหนด
เรื่องที่จะทําการศึกษา จากนั้นกําหนดตัวแปรหรือตัวบงชี้ที่คาดวาจะเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา
เพื่อนํามาสรางเปนแนวทางในการดําเนินการสนทนา สําหรับการคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา ให
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พิจารณาวาเปน บุคคลที่สามารถใหคําตอบในการศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงคมากที่สุด โดย
บุคลากรในการจัดสนทนากลุมแตละครั้งควรจะประกอบดวย 1) พิธีกรที่เปนผูนําและกํากับการสนทนา
ใหเปนไปตามแนวทางของหัวขอการสนทนา 2) ผูจดบันทึกคําสนทนา ซึ่งทําหนาที่คอยจดบันทึกคํา
สนทนา และสังเกต รวมทั้งคอยสะกิดเตือนพิธีกรในกรณีที่พิธีกรลืมคําถามหรือขามคําถาม และทํา
หนาที่เขียนผังการสนทนากลุมใหพิธีกรเพื่อจะไดทราบวาในกลุมมีใครบาง ชื่ออะไร นั่งตรงไหน และพูด
อะไรบาง และ 3) เจาหนาที่บริการทั่วไป ซึ่งทําหนาที่คอยกันผูเขารวมวงในกลุมที่ไมไดรับเชิญ และ
คอยอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมกลุมสนทนาในดานตาง ๆ เชน คอยบริการน้ํา ขนม เปลี่ยนเทป
บันทึกเทป เปนตน
นอกจากนั้น ควรจัดเตรีย มอุป กรณใ นการเก็บ รวบรวมขอ มูล ไดแก เทป
บันทึกเสียง ซึ่งควรมี 2 เครื่อง และบันทึกเหลื่อมกัน 5 นาที และควรมี เทปเปลา สมุดจดบันทึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณเสริมที่ชวยใหการสนทนาดําเนินไปดวยบรรยากาศราบรื่นและดู
เปนธรรมชาติ ไมเครียด ไดแก น้ําดื่ม ขนม ของขบเคี้ยวเล็ก ๆ นอย ๆ หรืออาจเปนรูปภาพ อุปกรณตาง
ๆ ที่จะชวยใหสมาชิกกลุมไดเขาใจเรื่องราวหรือประเด็นที่จะถามมากยิ่งขึ้น
สําหรับสถานที่ที่จะจัดสนทนากลุม ควรมีการกําหนดใหแนนอนวาจะศึกษา
ในทองถิ่นหรือหมูบาน โดยจัดสถานที่ใหสะดวกแกสมาชิกในกลุมมากที่สุด และมีสภาพแวดลอมที่ดี
ไมมีสิ่งรบกวนจนเกินไป และใชระยะเวลาในการสนทนากลุมไมเ กิน 2 ชั่วโมง 15 นาที โดยรวม
ระยะเวลาตั้งแตตอนรับสมาชิกกลุมจนกระทั่งจบการสนทนากลุม จะประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที พอดี
เมื่อ สิ้น สุ ดการสนทนากลุม อาจมีข องกํ านัล หรื อของที่ร ะลึ ก ที่จ ะมอบให
สมาชิกกลุมสนทนากอนจะจากกันไป ซึ่งไมใชคาจาง แตเปนการมอบของที่ระลึกเพื่อใหรําลึกวาครั้ง
หนึ่งเคยมานั่งถกเถียงประเด็นปญหาดวยกัน
3) ขัน้ ตอนการดําเนินการสนทนากลุม
วีระสิทธิ์ สิทธิไตรย และโยธิน แสวงดี (2531: 40) ไดกลาวถึงการดําเนินการ
สนทนากลุมไวเปนขั้นตอนดังนี้
ก. การแนะนําตัวเองและเพื่อนสมาชิก เมื่อสมาชิกกลุมมาพรอมกันแลว
ก็เ ริ่มดําเนิน การสนทนา โดยผูดําเนินการสนทนาในที่นี้คือพิธีก รจะแนะนําตนเองและทีมงานอัน
ประกอบดวย ตัวพิธีกร ผูจดบันทึก และผูบริการทั่วไป บางครั้งอาจมีผูสังเกตการณดวย
ข. การอธิบายจุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการสนทนา รวมทั้งการ
บอกใหทราบวามีการบันทึกเทปคําสนทนา ตลอดจนการถกประเด็นปญหา และการจดบันทึกคํา
สนทนาดวย
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ค. การเกริ่นนําดวยคําถามอุนเครื่องสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง เพื่อ
สรางความคุนเคยใหเกิดขึ้นในวงสนทนา
ง. การเริ่มตั้งคําถามในแนวการสนทนาตามที่จัดเตรียมไว ซึ่งหลังจาก
พิจารณาแลววาสมาชิกภายในกลุมเริ่มคุนเคยกับเราดีแลว โดยทิ้งชวงใหมีการถกเถียงและโตแยงกัน
ใหพอสมควร
จ. พยายามสรางบรรยากาศในกลุมสนทนาใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ควบคุมการสนทนาไมใหหยุดนิ่ง และอยาซักคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป
ฉ. พยายามควบคุมการสนทนาอยาใหเกิดการขมกันทางความคิด คือ
ควบคุมมิใหคนที่พูดเกงในกลุมไดชักจูงใหสมาชิกในกลุมคลอยตามคนที่พูดเกง และพยายามสราง
บรรยากาศใหคนที่ไมคอยไดพูดไดแสดงความคิดเห็นออกมาใหได
ช. พิธีกรควรจะตองเปนคนที่ซักถามเกง มีพรสวรรคในการพูดคุย มีการ
เวนจังหวะการถามที่ดี ถามชา ๆ ละเอียด และตองมีการพูดแทรกตลกอยางเหมาะสมดวย เพื่อจะชวย
ใหบรรยากาศการสนทนากลุมสนุกไมเหนื่อยลา
การสนทนากลุมนี้มีขอดี คื อสามารถเสวนากัน ในเรื่องที่สนใจไมมีก ารปดบั ง
สมาชิกในกลุมกลาคุย กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะไดขอ มูลละเอียดและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา เนื่องจากการสนทนากลุมชวยเราใหเกิดขอมูลที่เปนจริงและครบถวน ทํา
ใหประหยัดเวลาและงบประมาณ อีกทั้งยังจะไดภาพของลักษณะสังคม มิใชภาพเฉพาะรายบุคคล ใน
ขณะเดียวกันก็มีขอจํากัด หากวัตถุประสงคของการวิจัยยังคลุมเครือไมชัดเจน และการคัดเลือกสมาชิก
เขารวมวงสนทนาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนั้นอาจไมคําตอบครบถวน ในเรื่องที่
ผูเ ข ารว มสนทนากลุม เห็ น วา พฤติ ก รรมหรื อความคิดเห็น ไมเ ป น ที่ย อมรั บ ของชุ มชน หรื อเห็ น ว า
เหตุการณ พฤติกรรม หรือคําตอบในบางประเด็นคําถามเปนเรื่องธรรมดาและเคยชินอยูแลว รวมทั้งการ
ขาดทักษะของพิธีกรหรือขอจํากัดดานคุณลักษณะที่ไมสอดคลองกับเรื่องที่สนทนา การใชภาษา และ
ความไมพรอมของวัสดุอุปกรณที่จําเปน
จากหลักการและวิธีการสนทนากลุมที่แสดงไวขางตน จะเห็นวาการสนทนากลุม
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ก็เนื่องจากเปนการเก็บ
รวมรวมขอมูลในครั้งเดียวที่ไดจากคนจํานวนมาก และไดขอมูลที่ในรายละเอียดเพียงพอ อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่ไดจะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการในการดําเนินการสนทนากลุม รวมทัง้ ความพรอม
ของวัสดุอุปกรณตาง ๆ และความรวมมือจากทุกฝายนั่นเอง
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5.3.2 การสัมภาษณ (Interview)
1) ความหมายของการสัมภาษณ
พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 104) ไดใหความหมายของการสัมภาษณไววา เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่อาศัยการโตตอบทางวาจาเปนหลัก ใชไดดีสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึก ความสนใจ ความคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องตางๆ ซึ่งเปนขอมูลทางดานจิต
อารมณ และในบางโอกาสก็อาจใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรูความคิดตางๆ ไดดวย สําหรับ บุญธรรม
กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542: 56) ไดกลาวถึงการสัมภาษณไววา เปนเทคนิควิธีการพบปะสนทนาอยางมี
จุดมุงหมาย เปนการพบปะถามตอบกันโดยตรง หากมีขอสงสัยหรือคําถามใดไมชัดเจนก็ถามซ้ําหรือทํา
ความเขาใจได และสามารถทําไดทันที ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหทั้งผูตอบและผูถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดดีกวาวิธีอื่น
2) ประเภทของการสัมภาษณ
กิติพัฒน นนทปทมะดุลย (2546: 121) ไดจําแนกประเภทของการสัมภาษณ
ในงานวิจัยเชิงคุณ ภาพไว 3 ลักษณะ คือ (1) การสัม ภาษณแบบมีโครงสรางหรือแบบมาตรฐาน
(Structured or standardized interview) การสัมภาษณแบบนี้เรียกอีกอยางวาการสัมภาษณแบบ
มาตรฐาน กลาวคือมีการสัมภาษณที่มีการกําหนดเฉพาะเจาะจงและชัดเจน หลักการและเหตุผลของ
การสัมภาษณแบบมีโครงสรางคือ การพยายามทําใหผูถูกสัมภาษณไดรับคําถามชุดเดียวกัน เพื่อวาจะ
สามารถเปรียบเทียบคําถามคําตอบของแตละคนไดสะดวกขึ้น การสัมภาษณประเภทนี้ตั้งอยู บนขอ
สันนิษฐานวา การสัมภาษณแบบมีโครงสรางนั้นสามารถที่จะเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวนตรงตาม
เรื่องที่นักวิจัยศึกษา โดยชุดคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางนั้นสามารถทําใหผูถูกสัมภาษณ
เขาใจคําถามไดยางชัดเจน และความหมายของคําถามคําถามแต ละขอนั้น มีความหมายที่ผู ถู ก
สัมภาษณทุกคนจะเขาใจตรงกัน (2) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือแบบปลายเปด (Unstructured
or open-ended interview) การสัมภาษณแบบนี้เปน วิธีก ารเก็บขอมูลที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บ
รวบรวมสาระดานการรับรูโลกและประสบการณของผูมีสวนรวมในการวิจัย ทั้งนี้ การสัมภาษณแบบไม
มีโครงสรางหรือแบบปลายเปดมีลัก ษณะตรงขามกับ กับ การสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือแบบ
มาตรฐานโดยสิ้นเชิง เพราะจะมีลักษณะที่ลื่นไหลไปตามสถานการณไดดีกวา ทั้งนี้เพราะการสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสรางไมไดใชขอคําถามที่กําหนดไวอยางตายตัว แตจะมีลักษณะรวบรวมชุดของคําถาม
ที่สําคัญๆ ที่มีที่มาจากขอสันนิษฐานอันหลากหลายกวาการสัมภาษณแบบมีโครงสรางใหสอดคลอง
กับสถานการณจริงในการสัมภาษณแตละครั้ง ขณะเดียวก็พยายามปรับคําถามนั้นใหเปดรับกับการทํา
ใหไดขอมูลที่ตอบสนองตอวัตถุป ระสงคของการวิจัยดวย และ (3) การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(Semi-structured or guided interview) การสัมภาษณแบบนี้บางครั้งเรียกวาการสัมภาษณแบบชี้นํา
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(Guided interview) เปนการสัมภาษณที่อยูระหวางกลางการสัมภาษณทั้งสองประเภทขางตน สวน
ใหญจะกําหนดคําถามที่พอจะตัดสินใจไดวาจะถามอะไร หรือการใชคําสําคัญ (Key word) เปนเครื่อง
ชี้นํา การสัม ภาษณ คือ เป น การการเตรี ย มสั มภาษณดว ยข อคํา ถามแบบหลวม ๆ ในลัก ษณะกึ่ ง
โครงสราง โดยการรางคําถามปลายเปดที่มีความคําสําคัญที่ตองการ พรอมกับมีความยืดหยุน พรอม
จะเปลี่ยนถอยคําใหสอดคลองกับผูมีสวนรวมในการวิจัยแต ละคนและสถานการณการสัมภาษณที่
เปลี่ยนแปลงไป
สําหรับ การสัม ภาษณเ ชิงลึ ก (In-depth interview) สวนใหญจ ะใช การ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือกึ่งโครงสราง แตลงลึก ไปที่ความลึก ซึ้ง มีรายละเอียดมาก และ
ตองการทําความเขาใจกับความคิดและพฤติกรรมในประเด็นที่สําคัญของผูใหสัมภาษณอยางแทจริง
ซึ่งจะตองมีการกระตุน เรงเราใหตอบในประเด็นที่ผูสัมภาษณสนใจ ทั้งนี้ การตั้งคําถามจะตองมีความ
ยืดหยุน เพื่อจะไดเขาใจในปญหาหรือแบบแผนการปฏิบัติที่ซอนอยูอยางแทจริง
3) หลักและเทคนิคการสัมภาษณ
เนื่องจากการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยการ
ตอบโตดวยวาจาเปนหลัก ใชไดดีกับการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรูสึก ความสนใจ ความคิดเห็น และ
ทัศนคติ ในเรื่องตาง ๆ ที่เปนขอมูลดานจิตอารมณ และบางโอกาสอาจใชเก็บขอมูลเกี่ยวกับความรู
ความคิดตาง ๆ หลักการสัมภาษณ มีดังนี้ (พวงรัตน มณีรัตน. 2543: 67)
(1) การสัมภาษณตองมีจุดมุงหมายแนนอน โดยผูสัมภาษณตองเตรียม
คําถามไวลวงหนา และเรียงลําดับคําถามไวอยางเปนระบบไมใหเกิดความสับสน แลวฝกหรือทดลอง
สัมภาษณกอนสัมภาษณจริงเพื่อใหเกิดความชํานาญ
(2) ในการสัมภาษณตองมีการสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง เพื่อผูถูก
สัมภาษณจะไดสบายใจและไดขอมูลตามความเปนจริงมากที่สุด ควรใชวาจาสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย
ตองมีการยั่วยุหรือเราใหผูถูกสัมภาษณอยากใหคําตอบ อยากแสดงความคิดเห็น โดยไมมีการแนะนํา
คําตอบ
(3) ผูสัมภาษณตองมีพื้นความรูในเรื่องที่จะสัมภาษณเปนอยางดี ซึ่ง
จะทําใหการสนทนาเปนที่เขาใจกัน สามารถแปลและสรุปคําตอบไดถูกตอง และตองมีมารยาทที่ดีใ น
การสัมภาษณ โดยอยาใหผูถูกสัมภาษณคิดวาคํา ตอบไมไดรับความสนใจ
(4) การสัมภาษณตองมีการจดบันทึกผลการสัมภาษณ การจดบันทึกตอง
กระทําอยางรอบคอบ ระวังอยาใหเกิดความคลาดเคลื่อน อาจใชเครื่องมืออื่นชวย เชน เทป โดยตอง
ขออนุญาตผูถูกสัมภาษณดวย
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สําหรับเทคนิคการสัมภาษณ ควรสัมภาษณทีละคําถาม โดยเริ่มจากคําถาม
งาย ๆ ใชถอยคําที่เขาใจงาย คําถามชัดเจน ทบทวนคําถามถาจําเปน ฟงคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ
ดวยความตั้งใจเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง ใหเวลาผูถูกสัมภาษณในการตอบคําถามอยางเพียงพอ แตก็
ไมปลอยใหการสัมภาษณหยุดชะงัก และพยายามใหเสร็จในเวลาที่กําหนด
ขอควรระวังในการสัมภาษณคือ ควรหลีกเลี่ยงการแนะคําตอบและถามออก
นอกเรื่อง อยาใชคําพูดที่แสดงวาเปนการสอนผูถูกสัมภาษณ หลีกเลี่ยงคําถามที่กระทบกระเทือนตอ
ความรูสึกของผูถูกสัมภาษณ เมื่อการสัมภาษณไดสิ้นสุดลง ผูสัมภาษณควรตรวจดูความสมบูรณของ
คําตอบ ถาขอใดยังไดคําตอบไมชัดก็ถ ามใหมใหทราบแนชัด หรือขอใดยังไม ไดถ ามก็ถามเสีย ให
ครบถวน ในการสัมภาษณ จะตองทําการจดบันทึกคําตอบไวอยางชัดเจนไมควรใชคํายอ อาจใช
เครื่องมืออื่นชวย เชน เทปบันทึกเสียง เปน ตน สุดทายคือทุก ครั้งที่จบการสัมภาษณ ควรตองแสดง
ความขอบคุณผูใหสัมภาษณดวย
กลาวไดวา กลวิธีการสัมภาษณนั้นจะมีรูปแบบเบื้องตนอยูสวนหนึ่ง และอีกสวน
หนึ่งที่สําคัญ นั้น จะขึ้น อยูกับประสบการณของผูสัมภาษณและสถานการณใ นขณะสัมภาษณเ ปน
สําคัญ สําหรับการสัมภาษณที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง โดย
คํานึงถึงหลักและเทคนิคของการสัมภาษณดังที่แสดงในขางตนประกอบดวย
5.3.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory observation)
การวิจัย ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มักใชการสังเกตแบบมีสวนรวมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งการสังเกตวิธีนี้ พันธุทิพย รามสูตร (2540: 19) ใหความหมายวา นักวิจัยจะเขาไปอยู
รวมกับกลุมที่ศึกษา ดวยการเปนสมาชิกจริงๆ ของชุมชน หรือเปนนักวิจัยที่เขาไปใชชีวิตในชุมชน โดย
มีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางของชุมชน ซึ่งวิธีการแบบหลังนี้เปนวิธีที่ดีเพราะนักวิจัยจะมีความเปน
ตัวเองในฐานะนักวิจัย และมีโอกาสทําวิจัยไดเต็มที่มากกวา แตนักวิจัยตองสรางสัมพันธภาพใหเปนที่
ยอมรับไววางใจจากคนในชุมชน อยางไรก็ตาม โกวิทย พวงงาม และ ชอบ เข็มกลัด (2545: 33) ไดแบง
การสังเกตเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) การเขาไปรวมโดยสมบูรณ ผูสังเกตจะเปนสมาชิกผูหนึ่งของกลุมรวมใน
กิจกรรมทุกอยาง เปนไปตามธรรมชาติ เขาถึงทุกเหตุการณหรือทุกสถานการณ ผูถูกสังเกตมีกิจกรรม
อะไร มีบทบาทอยางไร ผูสังเกตก็มีกิจกรรมหรือบทบาทเชนเดียวกัน การเขาไปรวมโดยสมบูรณนี้ผูถูก
สังเกตจะไมรูตัวเลยวากําลังถูกสังเกตพฤติกรรม
(2) การเขาไปรวมไมสมบูรณ ผูสังเกตเขามีสวนรวมในกิจกรรมบางตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อสรางสัมพันธระหวางผูสังเกตและผูถูกสังเกตใหเกิดความสนิทคุนเคย ผูถูกสังเกต
จะรูตัววากําลังถูกสังเกต การสังเกตแบบนี้นิยมใชกันมากในการศึกษาชุมชน
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ทั้งนี้ การสังเกต จะประกอบไปดวย การสังเกต การสอบถามหรือสัมภาษณ และ
การบันทึกรวมดวย โดยการบันทึกอาจใชเทคนิคอื่นประกอบดวย เชน การบันทึกเสียง การถายภาพ
เพื่อใหขอมูลมีความครบถวน สิ่งที่ตองสังเกตที่สําคัญ 6 ประเภท (พันธุทิพย รามสูตร. 2540: 19)
(1) การกระทํา (Acts) คือ เหตุการณ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง
เวลาใด ซึ่งไมยาวนานตอเนื่อง
(2) กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณ สถานการณ หรือ กิจกรรมที่ทํา
ลักษณะตอเนื่องเปนแบบแผน ปฏิบัติอยางเปน กระบวนการ มีขั้นตอน ซึ่งการสังเกตเหลานี้ จะบง
ชี้ใหเห็นหนาที่ สถานภาพ บทบาท และความสัมพันธของสมาชิกในสังคม
(3) ความหมาย (Meaning) คือการที่บุคคลอธิบายใหความหมายเกี่ ยวกับ
กิจกรรม ซึ่งอาจเปนลักษณะเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ การรับรูโลกทัศน บรรทัด
ฐานหรือระเบียบกิจกรรมตางๆ
(4) ความสัมพันธ (Relationship) คือลักษณะการเกี่ยวของระหวางบุคคล
ตางๆ ในสังคมที่ศึกษา วามีลักษณะยึดโยงกันอยางไร มีแบบแผนอยางไร ทั้งในทางที่ขัดแยงหรือลง
รอยกัน ซึ่งสามารถทําใหวิเคราะหโครงสรางทางสังคมของชุมชน/กลุมไดทั้งระบบเครือญาติ การเมือง
เศรษฐกิจ
(5) การมีสวนรวม (Participatory) คือ ลักษณะการปรับตัว การยอมตาม
กลุม การเขารวมในกิจกรรมของกลุมสมาชิกในสถานการณตางๆ
(6) สภาพสังคม (Setting) คือ สภาพสนาม หรือสถานการณ ที่นักวิจัยเขาไป
ศึกษาทุกแงทุกมุม ทั้งดานภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี
กลาวไดวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนแบบแผนการวิจัยที่เนนการ
ปฏิบัติและการมีสวนรวมผสมผสานเขาดวยกัน และมีบุคคลเกี่ยวของใน 3 ฝาย คือ ผูวิจัย ผูรวมวิจัย
และประชาชนในพื้นที่วิจัย โดยการวิจัยประเภทนี้สามารถดําเนินการออกเปน 2 ระยะ คือระยะกอนทํา
วิจัย ซึ่งจะใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธภาพกับพื้นที่วิจัยและการเตรียมความพรอม กับระยะ
การทําวิจัยที่เนนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล โดยมีเทคนิคและเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เชน การสนทนากลุม การสัมภาษณ การสังเกต หรือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับปญหาการวิจัย
5.4 สรุป
จากแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็น
วาการวิจัยประเภทนี้นักวิจัยจะตองเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในลักษณะของกิจกรรมทางสังคมที่
เนนการปฏิบัติการและการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการสงเสริมสิ่งตางๆ หรือปองกันแกไขปญ หาภายใต
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สถานการณเฉพาะใหบรรลุผล โดยมีการดําเนินการเปนลําดับขั้น คือ การวางแผนปฏิบัติ สังเกต และ
สะทอนผล จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติ แลวดําเนินการตามแผนตอเนื่องไปเปนวงรอบจน
บรรลุวัตถุประสงค
ในสวนของวิธีดําเนินการ สามารถแบงออกเปน 2 ระยะ คือระยะกอนทําวิจัยและระยะ
ทําวิจัย ในระยะกอนทําวิจัยนั้น ถือเปนระยะของการเตรียมความพรอมเพื่อเปนหลักประกันวานักวิจัย
สามารถปฏิบัติวิจัยรวมกับคนอื่นๆ ในพื้นที่ได โดยนักวิจัยจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับพื้นที่ และ
เมื่อสํารวจขอมูลเบื้องตน และคัดเลือกพื้น ที่ไดแลวก็ดําเนินการเตรียมคนเตรีย มเครือขายใหพรอม
สําหรับระยะกอนทําวิจัย ถือเปนระยะที่นักวิจัยและผูมีสวนรวมจะตองศึกษาและวิเคราะหปญหาของ
พื้นที่ กอนที่จะกําหนดโครงการหรือกิจกรรม แลวปฏิบัติตามแผนการวิจัยจนบรรลุวัตถุประสงค ในสวน
ของเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน การสนทนากลุม
การสัมภาษณ หรือการสังเกตแบบมีสวนรวม ซึ่งนักวิจัยจะตองฝกฝนใหมีความชํานาญเพื่อไมใหเห็น
อุปสรรคในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการนําวิธวี ิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มาใชในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการวิจัย ออกเปน 2 ระยะ
ตามแบบแผนการวิจัย ดังภาพตอไปนี้
ระยะกอนทําวิจัย (Pre-research phase)

ระยะทําวิจัย (Research phase)

คัดเลือกชุมชนและเขาถึงชุมชน

ศึกษาปญหาและวิเคราะหชุมชน

บูรณาการตัวนักวิจัยเขากับชุมชน

สํารวจขอมูลเบื้องตน / ออกแบบ
การวิจัย

พัฒนารูปแบบการปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
โดยการมีสวนรวมระหวางผูวิจัยและ
คนอื่น ๆ (วางแผน / ปฏิบัติและ
สังเกต/ สะทอนผล)

เผยแพรแนวคิด PAR และสรางเครือขาย
ความรวมมือกับผูนําชุมชน

สรุปผลผลการใชรูปแบบ
การปองกันปญหา

ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนและระยะการทําวิจยั ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึก ษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน รวมทั้ง
คนหาสิ่งที่มาสนับสนุนการปองกันปญหา จนนํา ไปสูการพัฒนากิจ กรรมการปองกันปญหา และได
รูปแบบการปองกันปญหาจากกิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่พัฒนาขึ้นจากการ
มีสวนรวมของผูเ กี่ย วของ ดวยวิธีก ารการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action
research: PAR) มีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

พื้นทีท่ ี่ใชในการวิจัย
1. การคัดเลือกพื้นที่วิจัย
ผูวิจัยคัดเลือกชุมชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่ในการวิจัย เนื่องจากผูวิจัย
เห็นวาชุมชนแหงนี้อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร แตมีความหลากหลายในเชิงคุณลักษณะ คือ การ
เปนชุมชนขนาดใหญที่มีคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก (จํานวนประชากร ประมาณ 1,633 คน จํานวน
ครัวเรือน ประมาณ 419 ครัวเรือน) อีกทั้งยังมีความแตกตางของคุณลักษณะครอบครัวและพื้นที่ เชน
ฐานะความเปนอยู การประกอบอาชีพ การตั้งบานเรือนในชุมชนยอย และภูมิหลังของแตละชุมชน
ยอย เปนตน จากความหลากหลายดังกลาว ทําให ชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มี
สภาพบานเรือนหนาแนนในบางชุมชนยอย และประชาชนบางสวนมีสภาพยากจน จนเชื่อไดวาชุมชน
แหงนี้อ าจมีความเสี่ย งจากป ญ หาความรุน แรงในครอบครั วได อีก ทั้ง ชุ มชนแห งนี้ ยังอยูใ นพื้น ที่
กําหนดใหพัฒนาเปนจังหวัดนํารองดานการยุติความรุนแรงในครอบครัวอีกดวย (ขาวประชาสัมพันธ
ออนไลน. 2550: ออนไลน)
2. การเขาสูพื้นที่
2.1 การเขาสูพื้นที่ ผูวิจัยประสานกับหนวยจัดการความรูเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี ที่ไดดําเนิน โครงการรวมกับทางจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาจังหวัด เปน
ตนแบบนํารองดานการยุติความรุนแรงในครอบครัว จากนั้นไดติดตอประสานงานกับหนวยงานดาน
การใหคําปรึกษาปญหาครอบครัว ของโรงพยาบาลปทุมธานี และศูนยสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เพื่อแสดงเจตจํานงที่จะศึกษาวิจัยในพื้น ที่ โดยไดชี้แจงโครงการวิจัยใหกับ
ผูเกี่ยวของไดทราบ และหลังจากไดประสานงานกับเครือขายสาธารณสุขของหนวยงานดังกลาวแลว
วิจัยก็ไดแนะนําตนเองกับผูนําชุมชนในพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคย กอนที่เขาสูชุมชนแบบเต็มตัว
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2.2 การกํ า หนดสถานะ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผูวิ จั ย มี ส ถานะเปน บุ ค คลที่ เ ขา ร ว ม
ปฏิบัติงานในพื้นที่นํารอง อันเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาจังหวัดนํารองดานการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัวของจังหวัดปทุมธานี ที่มีการดําเนินการรวมกับกลไกภาครัฐและภาคประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่ และอีกสถานะหนึ่งคือการที่ผูวิจัยสนใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัว และไดมีโอกาสศึกษา
องคความรูในเชิงทฤษฎี รวมทั้งการมีประสบการณการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวจากผูเกี่ยวของในหลายระดับ ซึ่งรวมทั้งผูที่เคยมีประสบการณโดยตรงในบานพักฉุกเฉิน
ดวย จนมีความเห็นวาการปองกันความรุนแรงที่ริเริ่มจากตนเหตุในระดับครอบครัวและชุมชน จะลด
ปญหาความรุนแรงลงไปได
2.3 การเตรียมความพรอม เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการใน 2 ระยะ คือ
ระยะกอนทําวิจัย ที่ผูวิจัยจะตองสรางความคุนเคยกับพื้นที่ โดยการติดตอสื่อสารกับคนในชุมชนและ
ศึกษาขอมูลเบื้องตน และระยะทําวิจัยที่จะตองมีกิจกรรมรวมกับ คนอื่น ๆ ผูวิจัยจึงไดเตรียมความ
พรอมโดยการบูรณาการตนเองเขากับชุมชน และไดสรางความคุนเคยกับผูนําชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน ซึ่งก็ไดรับการตอนรับเปนอยางดี ทําใหผูวิจัยเชื่อมั่นวาในการทําวิจัยครั้งนี้จะไดรับความรวมมือ
อยางดีจากสมาชิกในชุมชน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น
3. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่ที่ใชในการวิจัย ดวยการสัมภาษณและสนทนา
กลุม สะทอนลักษณะพื้นที่และปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน ดังนี้
3.1 ประวัติชุมชน
ชุมชนที่ศึกษานี้ อยูในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปนชุม ชนที่มีประชาชนมาอยู
อาศัยกวา 100 ป ปจจุบันมีประชาชนอาศัยรวม 1,633 คน แบงเปนชาย 777 คน และหญิง 856 คน มี
จํานวนครัวเรือนทั้ง หมด 419 หลังคาเรือ น ประชาชนสวนใหญมีก ารศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และประชาชนประกอบอาชีพรับจางมาก
ที่สุด โดยคิดเปน 47.60 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด
ลั ก ษณะชุ ม ชน หมู 4 มี ค วามหลากหลายทางประชากร เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ลักษณะเฉพาะของชุมชนยอยแตละกลุมในชุมชน จะประกอบดวย
1) ชุม ชนที่ 1 เป น ชุ มชนที่เ คยอยู กั น มาตั้ ง แต ก อตั้ ง หมูบ า น ป จ จุ บัน มี อ ยู
ประมาณ 90 หลังคาเรือน ชุมชนดั้งเดิมนี้สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทําสวน
กลวย สวนมะมวง และสวนผลไมอื่น ๆ
2) ชุมชนที่ 2 เปนชุมชนที่ประชากรสวนใหญอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดปราจีนบุรี เขามาอาศัยอยูในหมูบานเมื่อกวา 30 ป ที่แลว โดยมาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยใน
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พื้นที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและของกรมการศาสนา สวนใหญประกอบอาชีพ
รับจาง ปจจุบันประชากรกลุมนี้มีจํานวนประมาณ 50 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมูบาน
3) ชุมชนที่ 3 ชุมชนนี้เรียกชื่ออีกอยางตามโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูใกลเคียง
เปน ชุมชนที่โรงงานดังกลาวจัดสรรที่ดิน ใหกับ พนักงานดวยการเชาจากกรมการศาสนา ปจจุบัน มี
ประมาณ 100 หลังคาเรือน
4) ชุมชนที่ 4 ชุมชนนี้มีลักษณะเปนอาคารพาณิชย ปลูกอยูริมถนนใหญหนา
ชุมชน ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประชาชนทั้งหมดประกอบอาชีพคาขายและใหบริการ
นอกจากชุมชนยอยที่ไดจําแนกในขางตน แลว ยังมีป ระชากรอีก จํานวนหนึ่งที่มี
ลัก ษณะหมุนเวีย นกัน เขามาพัก อาศัย เชน บานเชา เพิงพัก ซึ่งไมสามารถสํารวจไดอยางชัดเจน
เนื่องจากประชากรมีการยายเขาออกตลอดเวลา
ชุมชนแหงนี้มีวัดประจําชุมชน 1 แหง โดยประชาชนจะมีกิจกรรมรวมกันเปนระยะๆ
และในบางชุ ม ชน เช น ชุ ม ชนที่ อ พยพเข า มาเช า อาศั ย ในที่ ดิ น ของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยและของกรมการศาสนา ยังมีการประกอบพิธี การทําบุญกลางบานซึ่งเปน ประเพณี
ดั้งเดิม
3.2 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุน
ชน โดยวิธี ก ารสนทนากลุ ม เมื่ อวัน ที่ 23 ตุล าคม 2550 ซึ่ง มีบุค คลที่เ ขาร วมในการสนทนากลุ ม
ประกอบดวย เจาหนาที่จ ากศูน ยสุขภาพชุมชน ผูใ หญบาน เจาหนาที่องคก ารบริห ารสวนตําบล
เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตัวแทนครอบครัวที่มีความอบอุน และตัวแทน
ครอบครัวที่มีความรุนแรง รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน ผลการสนทนากลุม สรุปไดดังนี้
3.2.1 สถานการณความรุนแรงในครอบครัว
ในชุมชนแหงนี้ มีครอบครัวที่กระทํารุนแรงระหวางกัน จนเปนที่ปรากฏออกมา
ภายนอกครอบครัว และสังคมไดรับรู ประมาณ 30 ครัวเรือน ขอมูลที่สะทอนจากประสบการณของผูที่
ปฏิบัติงานในชุมชนมาเปนระยะเวลานาน ทําใหคาดการณไดวา สําหรับครอบครัวที่เหลือจะมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกันระหวางครอบครัวที่เคยมีการกระทํารุนแรงระหวางกัน กับครอบครัวอบอุน ที่ไมมีปญหา
ภายในครอบครัว
3.2.2 วิธีการกระทํารุนแรง
วิธีการกระทํารุนแรงในครอบครัวที่พบเห็นมากที่สุด คือความรุนแรงทางวาจา
ที่มีการกระทบกระทั่งกันบอยครั้งจนเกิดเปนปญหาความขัดแยง รองลงมาคือการทํารายทางรางกาย
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บอยครั้งจนตองเขารับการรักษาพยาบาล ในขณะที่ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที่มุงหมาย
เอาชีวิต ที่ปรากฏใหเห็นในชุมชนมีอยางละ 1 ราย
3.2.3 บุคคลที่กระทําความรุนแรง
เพศหญิงและเพศชายมีการกระทํารุนแรงในครอบครัวในระดับที่ใกลเคียงกัน
เมื่อจําแนกออกเปนผูกระทํากับผูถูกกระทําพบวา สามีและภรรยากระทําความรุน แรงตอกันมากที่สุด
รองลงมาคือพอแมกระทําตอลูกทางวาจาและการทํารายทางกาย โดยที่ลูกกระทํารุนแรงตอพอแมมี
เพียง 1 ราย
3.2.4 ปจจัยที่นําไปสูการกระทํารุนแรง
ปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยดานสภาพแวดลอม ที่เปนสาเหตุใหเกิดการ
กระทํารุนแรงในครอบครัวของสมาชิกในชุมชน ไดแก ปญหาการดื่มสุรา ปญหาดานการเงินภายใน
ครอบครัว นิสัยสวนตัวที่เก็บกด ไมยอมคนและติดเพื่อน การที่บุคคลกําเนิดมาจากสภาพครอบครัวที่
มีปญ หา การขาดทัก ษะดานการสื่อสารที่ดี การเลีย นแบบสังคมรอบขาง และการไมมีเ วลาใหกับ
ครอบครัวจนนําไปสูความไมเขาใจกัน
ขอมูลเบื้องตนของชุมชนนี้ เปนการศึก ษาในระยะเริ่มตนที่ผูวิจัย ไดลงพื้น ที่ ซึ่งขอมูล
บางสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได อยางไรก็ตาม ขอมูลที่ไดในเบื้องตนนี้เปนการยืนยันวาบริบทของ
ชุมชนมีความเหมาะสมที่จะใชเปนพื้นที่วิจัยได

ผูมีสวนรวมในการวิจัย
ผูมีสวนรวมในการวิจัย จําแนกเปน 2 กลุม คือ
1. ผูมีสวนรวมวิจัย (Participants) เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เ ปน การดําเนิน กิจ กรรม
รวมกัน ระหวางบุคคล 3 ฝาย คือ ผูวิจัย ผูนําชุมชน และครอบครัวเสี่ยง โดยนอกเหนือจากผูวิจัยใน
ฐานะบุคคลที่เขารวมปฏิบัติงานในพื้นที่นํารอง อันเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาจังหวัดนํารองดาน
การยุติความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดปทุมธานี ที่มีการดําเนินการรวมกับกลไกภาครัฐและภาค
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และในฐานะผูสนใจในปญ หาความรุนแรงในครอบครัวแลว ในกลุม
ผูนําชุมชนและครอบครัวเสีย่ ง ถือเปนกลุมผูมีสวนรวมวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผูนําชุมชน ผูนําชุมชนนี้ ถือเปนผูมีสวนรวมวิจัยในทุกขั้นตอนของวงรอบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทในชุมชนในฐานะผูนําแบบเปนทางการและไมเปนทางการ มี
จํานวน 10 คน ประกอบดวย ผูใหญบาน 1 คน ผูชวยผูใหญบาน 2 คน เจาหนาที่สาธารณสุข 2 คน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 1 คน และผูนําชุมชน
ยอย 2 คน
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หลักเกณฑในการคัดเลือก พิจารณาจากบทบาทการแสดงออกในชุมชน ที่เปนผูนํา
ทั้งทางความคิดและการกระทําอันมีอิทธิพลตอคนในชุมชนในทางใดทางหนึ่ง เชน ในฐานะบุคลากร
ภาครัฐหรือตัวแทนประชาชนที่มีหนาที่ในชุมชน หรือในฐานะผูเสียสละอุทิศตนใหกับชุมชนและสังคม
โดยบุคคลเหลานี้จะตองเต็มใจที่จะเขารวมในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
และมีเวลารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมาย
1.2 ครอบครัวเสี่ยงในชุมชน ครอบครัวเสี่ยงนี้ ถือเปนผูมีสวนรวมวิจัยในกิจกรรม
พัฒนา เปนครอบครัวที่อาศัยอยูในชุมชน มีจํานวน 60 ครอบครัว สวนใหญเปนประชาชนที่อาศัยอยูใน
ชุมชนยอยที่มีพื้นที่จํากัดและมีบานเรือนอยูอยางหนาแนน โดยคนสวนใหญทํางานรับจาง มีระดับ
การศึกษาและรายไดต่ํา
หลัก เกณฑในการคัดเลือก พิจ ารณาจากเงื่อนไขที่วา ครอบครัวที่เ ปน กลุมเสี่ย ง
ดังกลาวประกอบดวยสามีและภรรยา ทีม่ ปี จจัยภายในตัวบุคคลของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูและปจจัย
ดานสภาพแวดลอมของครอบครัวที่มีแนวโนมเสี่ย งตอการเกิด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน
สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมดื่มสุรา มีรายไดต่ําจนไมเพียงพอกับคาใชจายหรือมีปญหาทางการเงิน
บานเรือนอยูในสภาพแวดลอมที่แออัด และมีกิจกรรมของครอบครัวนอย เปนตน วิธีการคัดเลือกจะ
พิจารณารวมกันระหวางผูวิจัยและแกนนําชุมชน และมีเปาหมายที่จะนํามาเปนกลุมตัวอยางในการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับปฐมภูมิ (Primary prevention)
กลุมบุคคลที่มีสวนรวมวิจัยนี้ มีระดับการมีสวนรวมแตกตางกันไปตามบทบาทที่ไดรับ
โดยกลุมผูนําชุมชนจะเปนกลุมที่รวมกับผูวิจัยในระยะของการวิจัย (Research phase) ตั้งแตขั้นรวม
คิดวางแผน รวมดําเนินการ และรวมสะทอนผลการปฏิบัติ สําหรับครอบครัวเสี่ยงจะมีสวนรวมในบทบาท
ของผูรวมกิจกรรมและรับผลประโยชน
2. กลุม ผู ใหขอ มูล หลัก (Key informant) บุค คลกลุมนี้คื อ ผูที่ จ ะมาให ข อมูล สําคั ญ
เกี่ย วกับ สภาพปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน และผลที่เ กิดขึ้น จากการใชรูป แบบการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมและ
สัมภาษณเชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีจํานวน 18 คน
ประกอบด ว ย ผู นํ า ชุ ม ชน จํ า นวน 10 คน ประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน 5 คน และประชาชนที่ มี
ประสบการณรุนแรงในครอบครัว จํานวน 3 คน โดยบุคคลกลุมนี้จะเปนผูที่ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ดวยวิธีการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก
หลั ก เกณฑ ใ นการคัด เลือ ก พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข องการเป น ตั ว แทนของ
ปรากฏการณในชุมชนที่ศึกษานั้น และสามารถใหขอมูลของปรากฏการณที่ศึกษาไดอยางถูกตองตาม
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ความเปนจริง เชน ความรูเกี่ย วกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ความรูความ
เขาใจเกี่ ย วกับ ขอมู ลทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน หรือการมี ป ระสบการณความรุน แรงใน
ครอบครัว เปนตน
2.2 ผูใหขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนา มีจํานวน 14 คน เปนประชาชนในครอบครัว
เสี่ยงที่เขารวมโครงการ โดยบุคคลกลุมนี้จะเปนผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนา ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
หลักเกณฑในการคัดเลือก ผูวิจัยพิจารณาตามสะดวก จากบุคคลที่เต็มใจจะให
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองภายหลังจากเขารวมกิจกรรมพัฒนา

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยดวยวิธีการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ถือเปนระเบียบวิธีการ
วิจัย เชิ งคุ ณ ภาพ ที่อ าศัย ผูมี สว นรว มในการวิ จัย หลายฝ ายเข ามามีส วนรวม ผู วิจั ย จึง ได จํา แนก
วิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ลักษณะ คือ การออกแบบการวิจัย และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. การออกแบบการวิจัย
การออกแบบวิจัย เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย ใหสอดคลองกับ ปญหา
และวัตถุป ระสงคของการวิจัย ที่ตองการศึก ษาถึง สาเหตุที่เ สี่ย งตอการเกิดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชน และสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหาในรูปของวิธีการหรือกิจกรรม รวมทั้งผลของการ
นําสิ่งสนับสนุนมาปองกันปญหาที่พัฒนาขึ้นจากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ซึ่งการออกแบบการ
วิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยนี้ มีดังนี้
1.1 การศึกษาชุมชนอยางเปนระบบ การศึกษาชุมชนอยางเปนระบบนี้ มีเปาหมาย
เพื่อทราบถึงขอมูลพื้นฐานของชุมชน ที่สามารถนํามาวิเคราะหสภาพปญหาและสิ่งที่สามารถนํามา
สนั บ สนุ น การป อ งกั น ป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ของชุ ม ชนได อั น เป น ข อ มู ล สนั บ สนุ น
วัตถุประสงคขอที่ 1 ของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชวิธีประเมินเชิงวงลอ (Wheel model) ตามแนวคิดของ
แอนเดอรสัน (Anderson. 1988: 170) ประกอบดวย
1.1.1 ขอมูลที่เปนระบบยอย เปนขอมูลที่อธิบายสภาพการณของชุมชน ที่คิดวา
จะเกี่ย วของกับ ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน ประกอบดวย ขอมูลทางกายภาพ
การศึกษา สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ การคมนาคมและความปลอดภัย การสื่อสาร การนันทนาการ
การเมือง และเศรษฐกิจ เปนขอมูลที่ศึกษาดวยวิธีการพบปะพูดคุยรับฟงการบอกเลาจากคนในชุมชน
รวมทั้งการสังเกต และการประมวลจากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยูในและนอกชุมชน
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1.1.2 แกนรวมของชุมชน เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน ประกอบดวยประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของปญหาความรุนแรงในครอบครัว วิธีการกระทํา
รุนแรงระหวางกัน บุคคลที่เปนกลุมเสี่ยง และเงื่อนไขที่นําไปสูการกระทํารุนแรงระหวางของสมาชิกใน
ครอบครัวของชุมชน เปนการศึกษาในพื้นที่ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และ
การสนทนากลุม
1.2 การประเมินชุมชน การประเมินชุมชน เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการศึกษาชุมชน
อยางเปน ระบบ ผูวิจัย และผูมีสวนรวมวิจัยที่เ ปนผูนําชุมชนจะรวมกัน วิเ คราะห เชิงระบบดวยการ
สนทนากลุม โดยพิจ ารณาถึง เงื่อนไขภายในและภายนอกชุมชนที่อาจนํ าไปสูก ารกระทํารุน แรง
จากนั้นดูความตอเนื่องของสาเหตุที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม และดูแนวโนมความรุนแรง ตลอดจน
ความตองการของประชาชนในการปองกันปญหา โดยประเมินจากขอมูลของชุมชนวามีสาเหตุที่เสี่ยง
ตอการเกิดปญหาอยางไร และมีสิ่งใดที่จะมาสนับสนุนการจัดการกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว
เปนวิธีการศึกษาขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 และบางสวนของวัตถุประสงคการวิจัยขอ
ที่ 2 ซึ่งผูวิจัยและผูม ีสวนรวมกําหนดประเด็นในการวิเคราะหดังนี้
1.2.1 สาเหตุที่เสี่ย งตอการเกิด ปญหา คือ การพิจารณาสภาพเสี่ย งที่ ทําใหมี
โอกาสเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบดวย สภาพภายในตัวบุคคล และสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
1.2.2 สิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา คือ การพิจารณาสิ่งที่มีผลใหเกิดการปองกัน
ปญหา ซึ่งเปนสภาพภายในตัวบุคคล และสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกชุมชน ที่สามารถลด
โอกาสที่จะทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
1.2.3 ความเปนไปไดในการดําเนินการ คือ ความพรอมและโอกาสที่เปนไปไดใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพิจารณาจากลําดับความสําคัญ
เรงดวน ความพรอมของทรัพยากร ความตองการของชุมชน และโอกาสความสําเร็จในการดําเนินการ
1.3 การพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
รูป แบบการปองกัน ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวในชุมชน จะเปน กิจ กรรมที่
พัฒนาขึ้นดวยความรวมมือระหวางผูวิจัยกับผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชน โดยนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาและประเมินชุมชนกอนหนานี้มาประกอบการตัดสินใจ เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
และ 3 แตสําหรับการออกแบบในเบื้องตน ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการบนพื้นฐานของการ
คาดการณ วาวิ ธีก ารดังกลา วจะสามารถนํ าไปสูก ารปฏิ บัติ ได จ ริง และคาดหวังวา ผลที่ เ กิดขึ้น จะ
สามารถบรรลุผลในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนได และแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการปองกันปญหานี้ มาจากแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาในระดับปฐมภูมดิ วยกระบวนการ
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แทรกแซงในชุมชน โดยการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชนและครอบครัวกลุมเสี่ยง ที่ไดจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ สวนวิธีการที่เปนรายละเอียดและนําไปสูการปฏิบัติจริงในชุมชนนั้น ผูวิจัยและ
ผูนําชุมชนจะรวมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัตอิ ีกครั้งเมื่อถึงขั้นระยะการทําวิจัยในชุมชน เพราะตอง
อาศัยขอมูลจากการศึกษาภาคสนามมาประกอบในการตัดสินใจ สําหรับแนวทางการพัฒนามีดังนี้
1.3.1 การแทรกแซงโดยหลักการเพิ่มพลังอํานาจ เริ่มตนจากการนําขอมูลพื้นฐานที่
ไดศึกษาโดยผูวิจัย มารวมปรึกษาหารือกับ ผูนําชุมชนดวยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
รวมกันวิเ คราะหความเปน ไปไดใ นการดําเนิน กิจกรรม ที่ใ หความสําคัญ กับ การกระตุน ใหชุมชน
ตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัว และสรางกระบวนการพัฒนาความชํานาญและศักยภาพ
ของบุคคลใหกับครอบครัวเสี่ยง เพื่อใหมีความรูความเขาใจในปญ หา พัฒนาความคิดความเขาใจ
ตนเองในดานบวกหรือดานที่เชื่อวาตนเองจะสามารถปองกันปญหาได และพัฒนาความเขาใจในเชิง
การวิเคราะหสถานการณความรุนแรงในครอบครัวจากสิ่งแวดลอมทางสังคมในชุมชน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะความชํานาญและการรูจักนําทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาใชเพื่อปองกันปญหา
1.3.2 การพัฒนารูปแบบการปองกันปญหา เปนการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อใชในการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน มีขนั้ ตอนตามวงรอบตอไปนี้
ก. วางแผน
ข. ปฏิบัติการและสังเกต
ค. สะทอนผลการปฏิบัติ
ง. ปรับปรุงแผน
จ. ปฏิบัติการและสังเกต
ฉ. สะทอนผลการปฏิบัติ
ช. รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ภาพประกอบ 8 วงรอบการปฏิบัติการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
ที่มา: ประยุกตจาก Kemmis, S.; & McTaggart, R. (1988). The Action Research
Reader. p.11.
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ก. การวางแผน เปน การดําเนิน การโดยผูวิจัย และผูมีสวนรวมวิจัย ที่เ ปน
ผูนําชุมชน มาประชุมเพื่อรวมกันคิดกิจกรรมที่จะใชเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน ใชการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีกิจกรรมทีท่ ํารวมกันคือ
(1) รว มกัน ศึก ษาประเด็ น ปญ หาเกี่ย วกับ สถานการณความรุ น แรงใน
ครอบครัวของชุมชน โดยนําผลการประเมินชุมชนมาคิด วิเ คราะหเ พื่อหาหนทางที่เ ปน ไปไดในการ
แทรกแซงปญหาโดยยึดหลักการการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน ดวยการพัฒนาความรูและทักษะ
ใหกับคนในชุมชนแตละระดับ รวมทั้งรวมกันพิจารณากลุมบุคคลที่เปนหนวยระดับครอบครัวของชุมชน
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา และสามารถชักชวนมารวมกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาในระดับปฐม
ภูมิ อันเปนการปองกันปญหาไมใหความรุนแรงเกิดขึ้นกับครอบครัวดังกลาวได
(2) รว มกัน พัฒนารู ป แบบกิจ กรรมที่ สามารถนําไปใชได จ ริง ในชุ มชน
รวมทั้งกําหนดผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการนั้น ซึ่งการตัดสินใจในการเลือกหนทางที่
ดีที่สุดในการปองกันปญหานี้จะใชเสียงสวนใหญ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ใชปฏิบัติและ
แหลงทรัพยากรที่จะมาสนับสนุน และกิจกรรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเมื่อนําไปสู
การปฏิบัติจริงในชุมชน
สําหรับแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ผูวิจัยไดกําหนดเปนแผนการไว
ในเบื้องตน โดยไดจากการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และพบวาสิ่งที่จะสามารถดําเนินการได มี
ดังตอไปนี้
ตาราง 1 แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชน
ประเด็นการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. การเผยแพรความรู
เนื่ อ งจากครอบครั ว
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาความ เป น ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน
รุ น แรงในครอบครั ว ดั ง นั้ น การแทรกแซงใน
ใหกับชุมชน
ระดั บ ครอบครั ว จะต อ ง
คํ า นึ ง ถึ ง ความ รู ค วาม
เข า ใจในสถานการณ ที่
เกิ ด ขึ้ น ของคนในระดั บ
ชุ ม ชนด ว ย เพื่ อ เป น การ
ลดแรงต านและแสวงหา
ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร
ปองกัน และแกไ ขป ญหา
ซึ่งการดําเนินการ ควรจะ

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการ
การดําเนินการเพื่อเผยแพรความรูและ
สร า งความตระหนั ก เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนนี้
ผูวิจัยและผูมีสวนรวมจะตองพิจารณาวามี
ชองทางการสื่อสารไปสูคนในชุมชนอยางไร
ไดบาง ในการที่จะสื่อสารกับประชาชนและ
สามารถประเมินผลเบื้องตนได
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารสื่ อ สารไปสู ป ระชาชน
อาจเลือกวิธีการดังตอไปนี้
1. การผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
รุ น แรงในครอบครั ว เผยแพร ผ า นช อ ง
ทางการสื่ อ สารในชุม ชน เชน สารคดี สื่ อ
ประเภทโสตทัศนเพื่อเผยแพรผานเสียงตาม

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
กระทําโดยผูวิจัยและผูมีสวน
รวมในการวิจัย โดยใชวิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณค น
ในชุ ม ชน ซึ่ งผลที่ ค าดว า จะ
เกิดขึ้นมีดังนี้
1. คนในชุ ม ชนมี ค วามรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวมาก
ขึ้น
2. ประชาชนในชุมชนรูสึก
พอใจและยินดี ที่ชุมชนไดมี
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ตาราง 1 (ตอ)
ประเด็นการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
มีแ นวทางในการพั ฒ นา
ดังนี้
1 . เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ข า วสารเกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว
ผา นช องทางการสื่อ สาร
ในชุมชนตาง ๆ
2. สรางความตระหนัก
ในปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ดวยสื่อบุคคล
และกิจกรรมตาง ๆ

2. การเพิ่มพลังอํานาจ
เนื่ องจากครอบครั ว
ให กับ ครอบครั วที่ เป น ใ น ชุ ม ช น มี ค ว า ม
เปนกลุมเสี่ยง
หลากหลาย แ ละการ
ป อ ง กั น ป ญ ห า ค ว า ม
รุ น แรงในครอบครั ว ใน
ระดับ หน วยครอบครั ว ก็
เป น ประ เด็ น อ อ นไหว
เนื่ อ งจากจะต อ งรั ก ษา
ความสมดุลระหวางความ
เป น ส ว นตั ว และความ
เป น สาธารณะที่ บุ ค คล
ภายนอกสามารถเข า ไป
เกี่ ยว ข อ ง ดั ง นั้ น กา ร
พั ฒ นาจึ ง ต อ ง กระ ทํ า
อยางระมัดระวัง สําหรับ
แนวทางในการพั ฒ นามี
ดังนี้
1. การจําแนกครอบครัว
ที่เปนกลุมเสี่ยงใหมีความ
เหมาะสมกับการพัฒนา

สิ่งที่สามารถดําเนินการ
สายและวิ ท ยุ ชุ ม ชน สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ป ระเภท
แผ น พั บ และโปสเตอร และสื่ อ กลางแจ ง
เชน ปายประกาศ และนิทรรศการ
2. สร า งกิ จ กรรมที่ก ระตุ น ความสนใจ
ของคนในชุ ม ชน เช น การจั ด กิ จ กรรม
รณรงคการยุติความรุนแรงในครอบครัวใน
ชุมชน
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกั บสถานการณ
ความรุ นแรงในครอบครัวเสริ ม ในกิ จกรรม
ของชุมชน เชน การประชุม อสม.,การตรวจ
สุขภาพ ฯลฯ
4. สรางกิจกรรมการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในรูปแบบเวทีเสวนา ที่เปดโอกาสให
มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันได
การเพิ่ มพลั งอํ า นาจให กับ ครอบครั ว ที่
เป น กลุ ม เสี่ ย งนี้ ผู วิ จั ย และผู มี ส ว นร ว ม
จะตองดําเนินการใน 2 สวน คือ
1. การจําแนกครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยง
ใหมีความเหมาะสม ซึ่งสามารถดําเนินการ
ไดดังนี้
1.1 กํ า หนดเกณฑ ใ นการคั ด เลื อ ก
ครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติ
คือ
1 ) ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว
ประกอบด ว ยสามี แ ละภรรยาในฐานะคู
สมรส
2) สมาชิ กในครบครัว มี สภาพ
ภายในตั ว บุ คคล และสภาพแวดล อ มที่ มี
แนวโนมวาจะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ความรุ นแรงในครอบครัว เชน สมาชิกใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมดื่มสุรา มีการศึกษา
ไมสูง มีรายไดต่ําหรือมีปญหาทางการเงิน
บานเรือนอยูในสภาพแวดลอมแออัด และมี
กิจกรรมของครอบครัวนอย เปนตน

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
กิ จ กรรมการป อ งกั น ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว
3. ประชาชนในชุ ม ชนมี
ความคิ ดเห็น ที่คลอยตามกั น
ว า ป ญ หาค วาม รุ น แ รง ใ น
ครอบครั ว เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่
จะตองแกไข
4.ประชาชนในชุมชนมีสวน
ร ว มในกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ
ปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวในระดับสูงทั้งในเชิง
ปริ ม าณคื อ จํ า นวนผู เ ข า ร ว ม
และดานคุณภาพคือลักษณะ
การเข า ร ว มและบทบาทที่
แสดงออก
การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
กระทําโดยผูวิจัยและผูมีสวน
รวมในการวิจัย โดยใชวิธีการ
สั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม และ
กา ร สั ม ภ า ษ ณ ผู เ ข า ร ว ม
กิจ กรรม รวมทั้ง การติ ดตาม
ผลโดยการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ ย วข อ งในชุ ม ชน ซึ่ ง ผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นมีดังนี้
1. เกิ ด ความร ว มมื อ ใน
ลั ก ษ ณ ะ พั น ธ ะ ผู ก พั น
( Commitment) ร ะ ห ว า ง
ผูว ิจัย และผูมีสวนรวมในการ
วิ จั ย ที่ เ ป น แกนนํ า ชุ ม ชน ใน
การร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรมจน
สําเร็จ และระหวางการปฏิบัติ
ตามแผน ไดมีการสะทอนผล
การปฏิบัติในเชิงวิพากษอยาง
กวางขวาง และการตัดสินใจ
เกิดขึ้นจากการลงมติรวมกัน
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2. การพัฒนาครอบครั ว
เสี่ ย งโดยการเพิ่ ม พลั ง
อํานาจ มีแนวทางคือ
2 . 1 ก า ร พั ฒ น า
บุค คลให มี ค วามรู ค วาม
เขาใจในปญหา
2 . 2 ก า ร พั ฒ น า
ความคิดความเขาใจของ
บุ ค คลในด า นบวกหรื อ
ด า นที่ เ ชื่ อ ว า ตนเองจะ
สามารถปองกันปญหาได
2.3 การพัฒนาความ
เขาใจในเชิงการวิเคราะห
ต อ สถานการณ ค วาม
รุน แรงในครอบครั ว จาก
สิ่งแวดลอมทางสังคม
2 . 4 ก า ร พั ฒ น า
ทักษะความชํานาญ โดย
ก า ร นํ า ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง
ภายใ น แ ละ ภ ายนอ ก
ชุ ม ชนมาใช เ พื่ อ ป อ งกั น
ปญหา

สิง่ ที่สามารถดําเนินการ
1.2 วิ ธีก ารคั ดเลือ กครอบครั วที่ เป น
กลุม เสี่ยง จะพิจารณารวมกันระหวางผูวิจัย
และผู มี สว นร ว มในการวิจั ย ที่ เ ปนแกนนํ า
ชุมชน และมีเปาหมายที่จะนํามาเปนกลุม
ตัวอยางในการปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวระดับปฐมภูมิ คือในระดับที่ยัง
ไมเกิดปญหา
2. การพั ฒ นารู ป แบบการป อ งกั น
ปญ หาความรุ น แรงในครอบครัว ด วยการ
เพิ่ ม พลั ง อํ า นาจ มี วิ ธี ก ารที่ ส าม ารถ
ดําเนินการไดดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูความเขาใจใน
การอ บรมเลี้ ย งดู บุ ต ร และการสร า ง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นครอบครั ว กิ จ กรรมนี้
กระทํ า ได โ ดยการขอความร ว มมื อ จาก
บุ ค คลในชุ ม ชนหรื อ ภายนอกชุ ม ชนที่ มี
ความรูเ ฉพาะ มาใหความรูแ กครอบครัวเสี่ยง
2.2 การ พั ฒ นาทั ก ษ ะ ชี วิ ต ใ ห
สามารถใชชีวิตคูอยางเหมาะสม กิจกรรมนี้
กระทํ า ได โ ดยการสร า งการมี ส ว นร ว ม
ระหวางคนในชุมชนกับบุคคลในชุมชนหรือ
ภายนอกชุ ม ชนที่ มี ค วามรู เ ฉพาะ โดย
สามารถจั ด กิ จ กรรมที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ และฝกฝนใหเกิดทักษะความ
ชํานาญในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ความสามารถในการสื่อสาร
และการสัม พั น ธภาพระหว า งบุค คล เพื่ อ
ยับ ยั้ ง ความขั ดแย ง โดยการแลกเปลี่ ย น
เรียนรูกับผูมีประสบการณ
2) ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร
ตัดสินใจ และคิดวิเคราะห เพื่อการรับรูและ
ตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต อ งในป ญ หาที่ เ ผชิ ญ โดย
การเรีย นรูจากผู มีประสบการณ และจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
3) ความสามารถในการปรั บตั ว
และการควบคุ ม ตั ว เอง เพื่ อ การควบคุ ม
อารมณ ความรูสึก ที่เปนสาเหตุใหความ
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2. ครอบครั ว ที่ เป น กลุ ม
เสี่ยงมีพฤติกรรมเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ ดีขึ้ น จนมั่ น ใจว า
สามารถเผชิญปญหาไดอยาง
เขมแข็ง และเปนแบบอยางที่
ดีใ นการใช ชีวิ ตในชุ มชนโดย
ไม มี ค วามขั ด แย ง และความ
รุ น แรงในครอบครั ว เกิ ด ขึ้ น
โดยพิจารณาจาก
2.1 มี ค วามรู ค วาม
เขาใจเกี่ยวกับการในการเลี้ยง
ดู บุ ต ร เ พิ่ ม ขึ้ น แ ล ะ มี
พัฒ นาการที่ดี ใ นการสื่อ สาร
กับคูสมรส
2.2 มี ค วามสามารถ
ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
สิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ชน โดย
สามารถอดทนต อ สิ่ ง เร า ที่
เสี่ยงตอการเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว เชน การ
ลดการบริ โ ภคสุ ร า และการ
คบหาเพื่อน
2.3 มีการเปลี่ยนแปลง
ต น เ อ ง ใ น ด า น อ า ร ม ณ
ความรู สึก ไปในเชิ งบวกมาก
ขึ้ น จนเป น ที่ รั บ รู ร ะหว า งคู
สมรส
2.4 ครอบครั ว มี ค วาม
เขาอกเขาใจกันมากขึ้น โดยคู
สม รสแต ล ะ ฝ า ยต า ง รู จั ก
หลี ก เลี่ ย งการกระทํ า ที่ เ ป น
ความขัดแยงและมีแนวโนมที่
จะขยายตัวเปนความรุนแรง
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สิ่งที่สามารถดําเนินการ
ขัดแยงขยายตัวกลายเปนความรุนแรง โดย
การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีการ
ฝก ฝนในรูป แบบกิ จ กรรมระหวา งคูส มรส
เชน การควบคุมสิ่ งเรา และการมีป ฏิกิริย า
โตตอบไปในทางที่เหมาะสม เปนตน
กิจกรรมที่ผวู ิจัยและผูมีสวนรวมในการ
วิ จั ย จะต อ งร ว มกั น คื อ การวางแผนโดย
ละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ และ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข อง และการประเมิ นผล
และเตรี ย มพรอ มที่จ ะแก ไขปญ หาเฉพาะ
หนาที่เกิดขึ้น

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น

แนวทางในการพั ฒนากิจ กรรมเพื่อ ป องกัน ป ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวในชุมชนในขางตนนี้ เมื่อนําไปสูการปฏิบัติในขั้นของการวางแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม
ระหวางผูวิจัยและผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชน สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมหรือเพิ่มเติมวิธีใหมๆ
เพิ่มเขามาได รวมทั้งการเพิ่มเติมในรายละเอีย ดทั้งวิธีก ารและการประเมิน ผล เพื่ อใหก ารพัฒนา
สอดคลองกับสภาพปญหาและตรงตามความตองการในการปองกันปญหามากที่สุด
ข. การปฏิบัติการและสังเกต เปนการดําเนินการตามแผนงานแทรกแซงที่
คิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผน เพื่อใหวิธีการที่กําหนดเปนกิจกรรมในขั้นตอนการวางแผน ถูกนําไป
ปฏิบัติ และสังเกตถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
ค. การสะทอนผลการปฏิบัติ เปนการดําเนิน การของผูวิจัยและผูมีสวน
รวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชน จะรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมวาเกิดผลเชนไร การสะทอน
ผลนี้จะเนนการวิพากษ และยอนกลับไปถึงผลการดําเนินการตั้งแตขั้นวางแผนและขั้นนําแผนไปปฏิบัติ
รวมทั้งการบรรลุตามเปาหมาย และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ถือเปนขั้นตอนของการสรุปผลการปฏิบัติ
ตามวงรอบที่ 1 ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นของการวางแผน การปฏิบัติและสังเกต เพื่อดูผลที่ไดปฏิบัติไปแลวใน
วงรอบที่ 1 วาเปนเชนไร
ง. การปรับปรุงแผน เปนการดําเนินการในระยะเริ่มแรกของวงรอบที่ 2 โดย
ผูว ิจัยและผูม ีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชน จะไดรวมกันคิดแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการในวงรอบที่ 1 รวมทั้งวางแผนที่จะดําเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2
จ. การปฏิบัติและสังเกต เปน การดําเนิน การตามแผนงานแทรกแซงที่
ปรับ ปรุงแกไข โดยเปน การปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดเปน กิจ กรรมที่ริเ ริ่มมาจากขั้น ตอนการ
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ปรับปรุงแผนในวงรอบที่ 2 ซึ่งก็คือขั้นของการนําแผนไปปฏิบัติและสังเกตถึงผลที่เ กิดขึ้น จากการ
ดําเนินกิจกรรมแทรกแซงที่ผานการปรับปรุงแผนแลว
ฉ. การสะทอนการปฏิบัติ เปนการดําเนินการของของผูวิจัยและผูมีสวน
รวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชน ที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานในวงรอบที่ 2 ตั้งแตขั้นวางแผนและขั้นนําแผน
ไปปฏิบัติ โดยประเมินจากการมีสวนรวมในการคิดปรับปรุงแกไขปญหา และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแทรกแซงปญหาความรุนแรงในครอบครัวในรูปแบบของกิจกรรมที่เพิ่มพลัง
อํานาจของชุมชน และผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม ถือเปนขั้นตอนของการสรุปผลการปฏิบัติ
ตามวงรอบที่ 2 ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นของการวางแผน การปฏิบัติและสังเกต เพื่อดูผลที่ไดปฏิบัติไปแลวใน
วงรอบที่ 2 วาเปนเชนไร
ช. รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในชุมชน เปนรูปแบบที่แสดง
ขอสนเทศเพื่อบงชี้ถึงความสําเร็จในการปองกัน ปญหาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน โดยจะ
แสดงถึงรูปแบบการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการปองกันปญหา
ไดสําเร็จ และรูปแบบความสัมพันธของกลุมเปาหมาย วิธีการ และผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการ
ปองกันปญหาที่พัฒนาขึ้นดวยกระบวนการการมีสวนรวม
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้น ตอนการดําเนิน การวิจัย เปน การนําการออกแบบการวิจัยที่ไดก ลาวในขางตน มา
กําหนดเปนขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน ดําเนินการระหวาง เมษายน 2551 – สิงหาคม 2553
ดังนี้
1. ขั้นกอนการวิจัย
ขั้ น ก อ นการวิ จั ย นี้ ดํ า เนิ น การระหว า ง เมษายน 2551 – กั น ยายน 2552
ประกอบดวยการคัดเลือกพื้นที่วิจัย การศึกษาชุมชนอยางเปนระบบ การบูรณาการตัวนักวิจัยเขากับ
ชุมชน การสํารวจขอมูลเบื้องตนและออกแบบงานวิจัย และการเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อ
สรางเครือขายกับผูม ีสวนรวมในการวิจัย มีวิธีการดังตอไปนี้
1.1 ประสานงานเพื่อขออนุญาตใชพื้นที่ในการวิจัย จากหนวยงานที่รับ ผิดชอบใน
จังหวัดปทุมธานี
1.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลในพื้นที่วิจัย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
ผูใหญบาน และสํานักงานสาธารณสุข
1.3 ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในชุมชนเพื่อคนหาผูมีสวนรวมในการวิจัย และศึกษา
ความเปนไปไดในการปฏิบัติงานในชุมชน
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1.4 สํารวจขอมูลเบื้องตน และออกแบบการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ
วิจัย
1.5 เผยแพรแนวคิดการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับผูนําชุมชนเพื่อสราง
เครือขายความรวมมือในการวิจัย
2. ขั้นดําเนินการวิจัย
ขั้นดําเนินการวิจัยนี้ ดําเนินการระหวาง ตุลาคม 2552 – สิงหาคม 2553 เปนการนํา
แบบแผนการวิจัยที่ออกแบบขึ้นไปปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาปญหาและวิเคราะหชุมชน จากนั้น
พัฒนารูปแบบการปองกัน ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวในชุมชน ดวยการวางแผน ปฏิบัติ และ
สังเกต และสะทอนผล รวมทั้งประเมินผลอีกครั้งโดยผูวิจัย กอนจะสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย มี
วิธีการดังนี้
2.1 ผูวิจัยศึกษาชุมชนอยางเปนระบบทั้งขอมูลที่เปนแกนรวมของชุมชนและขอมูล
ระบบยอยตาง ๆ ที่คิดวาจะเกี่ยวของกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
2.2 ผูวิจัยและผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชนรวมกันประเมินสภาพที่เสี่ยงตอการ
เกิดปญ หาและสิ่งสนับสนุนการปองกัน ปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน เพื่อเปน ขอมูล
สําหรับการตัดสินใจพัฒนากิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับชุมชน
2.3 ผูวิจัยและผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชนรวมกันวางแผนพัฒนากิจกรรมเพื่อ
แทรกแซงปญ หาความรุน แรงในครอบครัวในชุมชน โดยการระบุวิธี ก ารแทรกแซง กลุมเปาหมาย
รูปแบบกิจกรรมและการประเมินผล โดยใชแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวในชุมชนที่ออกแบบไวมาเปนขอมูลประกอบ
2.4 ผูวิจัย และผูมีสวนรวมวิจัยที่เปน ผูนําชุมชนรวมกัน ปฏิบัติกิจ กรรม สังเกตและ
สะทอนผลการปฏิบัติ โดยกระทําใน 2 วงรอบ
2.5 ผูวิจัยสรุปผลการปฏิบัตติ ามแผนทั้ง 2 รอบ แลวทําการประเมินผลโดยรวม กอน
เขียนรายงานการวิจัย และนํารายงานการวิจัยไปตรวจสอบขอมูลรวมกับผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนํา
ชุมชนอีกครั้งกอนจะทําการถอนตัวออกจากพื้นที่วิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ไดแก ตัวผูวิจัย เทปบันทึกเสียงและสมุดจดบันทึก
กลองถายภาพ กลองถายวีดิทัศน แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม และ
แบบประเมินผลกิจกรรม
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วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารและขอมูลทุติยภูมิอื่น ๆ ที่
ปรากฏในศูนยสุขภาพชุมชน ไดแก เอกสารเกี่ยวกับประวัติชุมชน ขอมูลทะเบียนราษฎรของชุมชน
และขอมูลดานสาธารณสุข สําหรับขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยใชการสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวม
และการสัมภาษณเชิงลึก

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดขอมูลเปน
หมวดหมูและวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อมุงตอบโจทยงานวิจัยที่กําหนด (Goodwin. 1995: 355)
สําหรับรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิเคราะห มีดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว และผลที่เกิดขึ้นจาก
การกิจกรรมการพัฒนา ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (Leedy; & Ormrod. 2005: 138; citing
Wolcott. 1994. Transforming qualitative data: descriptive, analysis, and interpretation.)
1.1 จัดกระทําขอมูลจากแหลงตาง ๆ เนื่องจากมีก ารรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง
ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลมาจัดกระทําโดยการพิจารณาเหตุการณ สถานการณ ที่เกิดขึ้นทั้งกับบุคคล
และชุมชน แลวจัดแยกประเภทออกเปนหมวดหมู โดยใหความสําคัญไปถึงสภาพการณที่เกี่ยวของกับ
ปญหาการวิจัย
1.2 วิเคราะหขอมูลในเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองในเรื่องราว จาก
ขอมูลแตละรูปแบบ
1.3 ตีความขอมูลจากขอมูลเชิงเปรีย บเทียบ เพื่อ สรางเปน ขอสรุป กอนจะสังเคราะห
ขอมูลเพือ่ สรุปขอมูลภาพรวมในขั้นตอนสุดทาย
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายรูปแบบการพัฒนา ในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติและ
สังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติ ตามวงรอบการวิจัย นั้น ผูวิจัย ใชก ารบรรยายเหตุก ารณ ใน
ลักษณะพรรณนาความ (Descriptive) แลวสรางเปนขอสรุป

การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการดังตอไปนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ของชุมชน ผูวิจัย ใชวิธีตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulations) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
แตกตางกันในขอมูลเรือ่ งเดียวกัน ประกอบดวย การสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชน การสัมภาษณเชิงลึก
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และการสนทนากลุม กอนที่จะนํามาสรางเปนขอสรุปเพื่ออธิบายสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชนในภาพรวม
2. ขอมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนา ผูวิจัยใชวิธีตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ดานขอมูล (Data triangulations) คือการตรวจสอบขอมูลจากผูใหขอมูลหลักหลายคน จากนั้นนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคลองของขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลมา กอนจะนํามาขอมูล
ทั้งหมดมาสรางเปนขอสรุปและอภิปรายรวมกันระหวางผูวิจัยและผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชนอีกครั้ง
3. ขอมูลที่เขียนในลักษณะพรรณนาความเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา ในขั้นตอนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ที่ดําเนินการใน 2 วงรอบ คือ วงรอบที่ 1 ขั้นวางแผนที่กําหนดเปาหมายการพัฒนาไปที่
ผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา ขั้นปฏิบัติและสังเกตที่มีกิจ กรรมพัฒนาในกลุมผูนําชุมชนและกลุม
ครอบครัวแกนนํา และขั้นสะทอนผลที่เปนการวิพากษรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูมีสวนรวมวิจัยที่เปน
ผูนําชุมชน และวงรอบที่ 2 ขั้นวางแผนที่กําหนดเปาหมายการพัฒนาไปที่ครอบครัวเสี่ยงและประชาชน
ในชุ ม ชน ขั้น ปฏิ บัติ แ ละสัง เกตที่ มี กิ จ กรรมรณรงคใ นชุ มชน การเผยแพร แนวคิ ดสู อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง และขั้นสะทอนผลที่เปนการวิพากษ
รวมกัน ระหวางผูวิจัยกับ ผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชนเหมือนเชน ในวงรอบที่ 1 นั้น ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบขอมูลโดยการอภิปรายรวมกันระหวางผูวิจัยและผูมีสวนรวมวิจัยที่เปนผูนําชุมชนภายหลังจาก
เขียนรายงานการวิจัยเสร็จสิ้นลง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ เปนการดําเนินการภายหลังจากไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
แบบแผนการวิจัย แลวนํามาขอมูลทั้งหมดวิเคราะหและสังเคราะห กอนจะสรางเปนขอสรุป ผลการ
วิเคราะหขอมูล จําแนกออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่ศึกษา
ตอนที่ 2 เปน การวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน ประกอบดวย
- สภาพปญ หาความรุน แรงในครอบครัวจากการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณเชิงลึก
- สถานการณความรุนแรงในครอบครัวจากการสนทนากลุม
- สรุปสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ตอนที่ 3 เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ประกอบดวย
- การดําเนินการรอบที่ 1
- การดําเนินการรอบที่ 2
ตอนที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ประกอบดวย
- ผลของการดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
- รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของชุมชน ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการศึกษาชุมชนอยางเปนระบบ
ดวยวิธีประเมินเชิงวงลอ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความเปนมาและลักษณะกายภาพของชุมชน
ชุมชนที่ศึกษา เปนชุมชนขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ติด
ริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ประชาชนดั้งเดิมบางสวนเปนชาวมอญทีอ่ พยพยายถิ่นมาลงหลักปกฐาน
อยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาและกลายเปนพลเมืองสวนใหญของพื้นที่ ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งแตเดิมประชาชนสวนใหญจะประกอบ
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อาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไรขิง ทําบอกระจับ ทําบอบัว และปลูกตาล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่
ลุมน้ําที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ํา และมีพื้นที่เพาะปลูกทําการเกษตรที่เหมาะสม พื้นที่นี้จึง
เปนเสมือนทําเลชุมชนที่อุดมสมบูรณในดานเกษตรกรรม อันถือเปนอาชีพหลักที่หลอเลี้ยงชีวิตของผูคน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวไดเปนอยางดี
นอกเหนือจากการเปนชุมชนเกษตรกรรมแลว ชุมชนแหงนี้ในอดีตยังมีความสําคัญในเชิง
การคา เนื่องจากเปนยานการคาที่มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินคาขนาดใหญแหงหนึ่งของจังหวัด
ภาคกลาง เพราะมีทําเลที่ตั้งติดกับแมน้ําเจาพระยา อีกทั้งยังสามารถเชื่อมตอไปยังเมืองตาง ๆ ทั้ง
นครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี ดังนั้นจึงมีสินคาที่ลองเรือมาทางน้ํา หรือลําเลียงมาทาง
กองเกวียน แลวมาพักแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในบริเวณดังกลาวเปนจํานวนมาก
ปจจุบัน ชุมชนแหงนี้มีสภาพเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในป พ.ศ.2553 มีประชาชนอาศัยกวา
1,600 คน และมีจํานวนครัวเรือนที่สํารวจและปรากฏเปน หลัก ฐานอยางเปน ทางการ จํานวน 419
หลังคาเรือน จํานวนนี้ไมนับรวมครัวเรือนที่เปนบานเชาหรือหองเชา ที่มีประมาณ 100 หลังคาเรือน
เพราะครัวเรือนดังกลาวจะมีจํานวนไมแนนอน อีกทั้งยังมีการเคลื่อนยายตลอดเวลา โดยสภาพพื้นที่มี
ความเจริญ มากขึ้น เปน ลํ าดับ เนื่องจากอยูหางจากใจกลางกรุงเทพมหานครเพีย ง 26 กิโลเมตร
โดยเฉพาะบริเวณริมถนนจะมีตึกแถวประกอบการคาเรียงรายเปนจํานวนมาก ลึกเขาไปในชุมชนยังมี
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูถึง 3 แหง คือ โรงงานประกอบผลิตภัณฑจากสังกะสี โรงงานผลิตขนมปง
และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ลัก ษณะชุมชนมีความหลากหลายทางประชากรเปน อยางมาก เมื่ อ
พิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนยอยแตละกลุมในชุมชน จะประกอบดวย
1) ชุมชนยอยที่ 1
ชุมชนนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของชุมชนทั้งหมด ตั้งอยูพื้นที่ดานหลังของ
ชุมชนติดกับคลองขนาดเล็กที่เปนเสมือนเสนแบงเขตแดนกับชุมชนอื่น ภูมิประเทศของชุมชนแหงนี้
บงบอกวาเคยเปนสวนมากอน เนื่องจากยังมีรองรอยของทองรองและไมผลปรากฏใหเห็น ประชาชน
สวนใหญคือคนเจาของพื้นที่หรือคนดั้งเดิมที่อยูกันมาตั้งแตกอตั้งหมูบาน ถือวาเปนกลุมที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูง หากไมนับยานการคาริมถนน เพราะคนที่พักอาศัยในยานนี้สวนใหญจะมีบาน
ขนาดใหญและมีบริเวณบานกวางขวาง อีกทั้งบานแตละหลังยังมีรั้วรอบขอบชิดที่แสดงอาณาเขต
ของตนอยางชัดเจน
ปจจุบัน ชุมชนยอยที่ 1 มีครอบครัวที่อาศัยอยูป ระมาณ 90 หลังคาเรือน และ
จากเดิมที่คนในชุมชนดั้งเดิมแหงนี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทําสวนกลวย มะมวง และไม
ผลอื่น ๆ ก็เ ปลี่ยนมาเปนประกอบอาชีพขายของชํา รับจาง ทําบานเชา รับราชการ หรือคาขายตาม
ตลาดนัด เปนตน
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2) ชุมชนยอยที่ 2
ชุมชนนี้ตั้งอยูใ นที่ดิน ที่เปนทรัพยสิน สวนพระมหากษัตริย และกรมการศาสนา
ประชาชนสวนใหญอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีน บุรี เมื่อกวา 30 ป ที่แลว
บางสวนยายตามโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ดยายมาตั้งยังที่แหงใหม และบางสวนเปนคนตางพื้นที่ที่เขา
มาเชาพื้นที่เพื่ออยูอาศัย เนื่องจากมีราคาถูก คือจากเดิมที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและ
กรมการศาสนา กําหนดคาเชาเพียงตารางวาละ 20 บาท เมื่อป 2515 กอนที่ในปจจุบันจะเก็บในราคา
ตารางวาละ 40 บาท ซึ่งถือวาเปนราคาที่สามารถจายคาเชาไดโดยไมเดือดรอน และถึงแมวาจะรูวาไม
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตประชาชนก็มั่นใจวาคงจะไมถูกเรียกคืนหรือบอกเลิกสัญญาเชาในระยะเวลาอัน
ใกล ซึ่งความเชื่อนี้ทําใหการซื้อขายสิทธิการเชาที่ดินของชุมชนยอยแหงนี้ แทบจะไมแตกตางจากการ
ซื้อขายที่ดินในอัตราราคาปกติของละแวกใกลเคียงเลย ปจจุบันประชากรกลุมนี้มีจํานวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งชุมชน สวนใหญประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม คาขาย ขับรถ
แท็กซี่ และมีหลายครอบครัวที่ตกงาน สภาพบานเรือนของชุมชนยอยแหงนี้จะมีลักษณะที่หลากหลาย
โดยมีทั้งที่เปนเพิงพักปลูกอยูบนทองรองรกเรื้อ ไปจนถึงบานที่ปลูกอยางมั่นคงแข็งแรง มีรั้วรอบขอบชิด
มีโรงงานขนาดเล็ก และบานเชาผสมปนเปกันไป
3) ชุมชนยอยที่ 3
ชุมชนนี้ตั้งอยูท างทิศตะวัน ออกของชุมชน ติด กับ แมน้ําเจาพระยา และใกล
โรงงานอุตสาหกรรม มีพื้นที่ประมาณ 2 ไรเศษ เปนที่ดินของกรมการศาสนาที่ทางโรงงานอุตสาหกรรม
แหงหนึ่งติดตอเชาและจัดสรรใหกับลูกจางไดอยูอาศัย โดยในระยะแรกโรงงานเปนผูจายคาเชาให
ทั้งหมด จนถึงเมื่อป พ.ศ.2545 จึงไดใหประชาชนที่อยูอาศัยเปนผูเสียคาเชาเอง สําหรับอัตราคาเชาจะ
อยูที่ตารางวาละ 40 บาท ตอป ในปจจุบันสภาพพื้นทีน่ ี้ยังเปนที่ลุม จนตองสรางผนังกั้นน้ํา เพื่อปองกัน
น้ําทวมในชวงฤดูฝน
ชุมชนยอยที่ 3 นี้มีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนเปนอยางมาก โดยบานแตละหลัง
จะมีพื้นที่ 14 ตารางวา ปลูกสรางดวยแบบแปลนที่คลายคลึงกัน คือเปนบานไมสองชั้นมุงดวยสังกะสี
ชั้นลางเปนที่รวมของหองปรุงอาหาร หองน้ํา หองพักผอน อยางไมเปนสัดสวน และบางหลังอาจมีการ
ตอเติมบางเล็ก ๆ นอย ๆ โดยเปนการปลูกบานแบบเรียงชิดติดกัน ไมมีรั้วและไมมีบริเวณบาน พื้นที่
พักผอนหยอนใจของประชาชนในชุมชนคือถนนซอย กวาง 3 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร ที่แยกมา
จากถนนยอยภายในชุมชน และแบงชุมชนยอยที่ 3 ออกเปน 2 สวน ซึ่งเมื่อประชาชนเลิก จากงาน
โรงงาน สวนใหญก็จะมานั่งพบปะพูดคุยกัน ตามรานคาเล็ก ๆ หรือบานคนที่รูจักคุนเคย ในขณะที่
เด็ก ๆ ก็จะวิ่งเลนกันไปมาในถนนสายนั้นดวยเชนกัน
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สําหรับ ประชาชนที่อาศัย อยู ใ นชุมชน มี ป ระมาณ 100 หลังคาเรือน แตเ ดิ ม
ประชาชนเกือบทั้งหมดจะทํางานเปน ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเชาที่ดิน แตเ มื่อผานมา
หลายป แต ละครอบครั วก็มีส มาชิ ก เพิ่ม มากขึ้ น ลูก หลานบางส วนจึ งออกไปรับ จางที่ อื่น รวมทั้ ง
ประกอบอาชีพคาขาย ขับรถแท็กซี่ และมีคนเปนจํานวนมากที่ยังไมมีงานทํา
4) ชุมชนยอยที่ 4
ชุมชนนี้ รวมกัน แบบหลวม ๆ ริมถนนใหญ ที่มีลักษณะเปนตึกแถวขนาดใหญ
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยประชาชนตางประกอบอาชีพคาขายและใหบริการ สวนใหญแลวเปนคน
ตางถิ่นที่มาเชาอาคารเพื่อประกอบอาชีพคาขายหรือใหบริการ ไมใชคนในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางสังคม
รวมกันหรือมีความเกี่ยวของกันทางเครือญาติหรือภูมิหลังรวมกันเหมือนดังชุมชนยอยทั้ง 4 ดังที่กลาว
ในขางตน
การจําแนกชุมชนยอยทั้ง 4 ในขางตน เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชนที่สัมพันธกับประวัติความเปนมา อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันในวิถีชีวิตและฐานะ
ความเปนอยู ซึ่งนอกจาก 4 ชุมชนชนยอยแลว ยังมีชุมชนที่เปนที่พักอาศัยของขาราชการตํารวจใน
พื้นที่ หรือที่เรียกวา “แฟลตตํารวจ” ซึ่งมีลักษณะเปนตึกสูงจํานวน 2 อาคาร หนาอาคารมีลานซีเมนต
กวางขวางไวสําหรับจอดรถ ตัวอาคารและลานจอดรถมีกําแพงคอนกรีตสูงลอมรอบ แสดงอาณาเขตที่
ชัดเจนและดูแปลกแยกออกจากชุมชน ทั้ง ๆ ที่อยูใจกลางชุมชน อีกทั้งยังใกลวัดและโรงเรียน โดย
แฟลตตํ ารวจแหงนี้ เ ป น อาคารที่ พัก ของเจา หน าที่ตํ ารวจ มีป ระมาณ 100 หอ ง มี ครอบครัว ของ
ขาราชการตํารวจพักอาศัยอยูประมาณ 70 ครอบครัว ควบคุมดูแลโดยนายตํารวจยศดาบตํารวจ และ
บุคคลที่พักอาศัยลวนแลวแตเปนขาราชการตํารวจและครอบครัว
ชุมชนที่ศึกษานี้ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมูบานจํานวน 1
แหง อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากประชาชนของชุมชนมีความแตกตางในแงประวัติศาสตรชาติพันธุ ดังนั้น
การประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมในบางกรณีจึงเลือกใชสถานที่ที่ชุมชนยอยของตนเห็นวามีความ
เหมาะสมในการดําเนินการ เชน บางชุมชนยอยไดเลือกใชวัดปาที่ตั้งอยูอีกหมูบานหางออกไป เปน
สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรือฌาปนกิจญาติพี่นองที่ลวงลับไป เปนตน
2. การศึกษา
การศึกษาของประชาชนในชุมชน สวนใหญจ ะอยูในระดับ ประถมศึกษา รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษา แตมีแนวโนมที่คนรุนใหมในชุมชนจะมีโอกาสไดเรียนสูงขึ้นทั้งในระดับมัธยมศึกษา
และปริญญาตรี เชน จากขอมูลการสํารวจระดับการศึกษาของคนในชุมชนยอยที่ 3 เมื่อป พ.ศ. 2549
มีผูจบปริญญาตรี จํานวน 7 คน จากจํานวนประชากร 285 คน มาเปน 11 คน ในป พ.ศ.2552 เปนตน
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บุตรหลานของคนในชุมชนสวนใหญจะเรียนที่โรงเรียนประจําหมูบาน ซึ่งเปนโรงเรียนใน
สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กอตั้งครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ.2479 ตัวโรงเรียน
ตั้งอยูติดกับวัดและแฟลตตํารวจ ปจจุบันเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่สอนทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียนจํานวน 1,063 คน ครูและบุคลากรอีกกวา 30 คน
3. สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ
3.1 สุขภาพของคนในชุมชน
ชุมชนมีศูนยแพทยชุมชน 1 แหง ซึ่งพัฒนามาจากสถานีอนามัยคอยดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชน ศูนยแพทยชุมชนแหงนี้มีชื่อเสียงเปนอยางมากในดานการบริหารจัดการระบบสุขภาพใน
ชุมชน ซึ่งที่ผานมาไดมคี ณะบุคคลเดินทางมาเยี่ยมชมโดยตลอด สําหรับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชนนั้น ในอดีต หากเจ็บ ปวยเล็ก ๆ นอย ๆ ก็จ ะมารัก ษาที่ศูน ย แพทย ชุมชน แต ห าก
เจ็บปวยมากจนตองไปพบแพทย ก็มักจะไปที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด เพราะอยูไมไกลจากชุมชน
สวนในปจจุบัน ไดมีแพทย 1 คน มาประจําที่ศูนยแพทยชุมชน ทําใหคนในชุมชนหันมาใชบริการที่ศูนย
สุขภาพชุมชนมากขึ้น แตก็มปี ระชาชนบางสวนที่ยังคงไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ดวย
ความเชื่อที่วา โรงพยาบาลขนาดใหญจะมีเครื่องมือทางการแพทยและยามากกวา ถึงแมวาจะตองไป
แตเชาและใชระยะเวลารอคอยยาวนานก็ถือวาคุม
สําหรับอัตราการเจ็บ ปวยของคนในชุมชน สวนใหญจะเปน โรคเกี่ย วกับ ความดัน
โลหิตสูง และเบาหวาน รองลงมาคือภูมิแพและหอบหืด และสิ่งที่ยังเปนปญหาในระบบสุขภาพของคน
ในชุมชนคือการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ของผูชาย ในขณะที่การไมออกกําลังกายก็เปนปญหาสําคัญของ
ทั้งผูชายและผูหญิง
3.2 ระบบสวัสดิการ
ในชุมชนมีระบบสวัสดิก ารของทั้งชุม ชน ที่ประกอบดวยกลุมงาน 5 ดาน คือ กลุม
งานดานบริหาร ที่มีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบานอีก 5 คน ทําหนาที่ดูแล
งานดานทะเบียนและสถิติ และเปนตัวเชื่อมระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกชุมชนกับคน
ในชุมชนในกิจกรรมพัฒนา และการดูแลสิทธิป ระโยชนของประชาชนในชุมชน กลุม งานดานการ
สาธารณสุข ที่มีอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ในรูปของคณะกรรมการ จํานวน 13 คน ทําหนาที่
เฝาระวังดานสุขภาพ และเปน ตัวเชื่อมระหวางหนวยงานดานสุขภาพกับประชาชนในชุมชน กลุม
กองทุนหมูบาน ที่มีคณะกรรมการ จํานวน 13 คน ทําหนาที่ดานบริหารเงินกองทุนของหมูบาน กลุม
อาสาสมัครปองกัน ภัย ฝายพลเรือน (อปพร.) ที่คัดเลือกคนในชุมชนที่มีความเหมาะสมและเต็มใจ
จํานวน 9 คน ทําหนาที่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเมือง เพื่อดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และกลุมตํารวจชุมชน คัดเลือกคนในชุมชนที่มีความเหมาะสมและเต็มใจ จํานวน 8 คน
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ทําหนาที่ในการดูแลความสงบเรียบรอยของชุมชน เปนที่นาสังเกตวา คณะกรรมการของแตละกลุมจะ
ซ้ํากันไปมา และทุกกลุมจะมีผูใหญบานเปนประธานทั้งสิ้น
ระบบสวัสดิการที่มีผูสนใจเขาเปนสมาชิกมากที่สุด คือชมรมสวัสดิการสงเคราะห
ซึ่งเปน กองทุน ในระดับ ตําบลที่มีสมาชิกมากกวา 800 คน กองทุน นี้จ ะมีจ ะจัดสรรเงินสําหรับ การ
ฌาปนกิจสมาชิกที่เสียชีวิต รายละกวา 50,000 บาท สําหรับในชุมชนยอยที่มีระบบฌาปนกิจตางหาก
คือชุมชนยอยที่ 3 ที่ใชระบบการเก็บเงินสมทบครอบครัวที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 100 บาท และมีการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับการเลือกตั้งจากคนในชุมชน
4. การคมนาคมและความปลอดภัย
การคมนาคมในชุมชนเปนไปดวยความสะดวก เนื่องจากเปนชุมชนที่อยูติดกับถนนใหญ
สามารถเดินทางไปในตัวจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครไดโดยงาย ทั้งทางรถสวนตัวและรถประจําทาง
และใชการสัญจรทางเรือสําหรับการขนสงสินคาของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในชุมชนดวย
สําหรับ เสน ทางคมนาคมภายในชุมชนสว นใหญเ ปน ทางคอนกรีต และลาดยางที่ตั ด
เชื่อมโยงเปนเครื อขายถึงกัน มีขนาดกวางใหรถสวนทางไดโดยสะดวก แตสําหรับถนนซอยเกือบ
ทั้งหมดยังเปนหินคลุก ซึ่งจะมีฝุนในฤดูแลง และมีหลุมและน้ําขังในฤดูฝน โดยตัวอยางถนนซอยทีเ่ ปน
ปญหาคือ ซอยในชุมชนที่ 2 ที่ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ไดพยายามเรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชวยเหลือ แตยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนวาจะสามารถนํางบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลมา
ปรับปรุงถนนในซอยดังกลาวไดหรือไม เนื่องจากถนนในซอยนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัต ริย และกรมการศาสนา ไมใ ชท างสาธารณะที่ องคก ารบริห ารสวนตํา บลตอ ง
รับผิดชอบโดยตรง
สวนในดานความปลอดภัย นั้น เนื่องจากชุมชนแหงนี้ อยูใ กลเ ขตพระราชฐาน ดังนั้น
ประชาชนจะมีวินัย และไมสรางปญหาทั้งในดานการคมนาคม การจอดรถ หรือการสงเสียงดัง อีกทั้ง
ถนนหนทางก็ มีไ ฟฟา สอ งสว าง และมี คนสัญ จรตลอดเวลา ทํ า ให สถิ ติ ก ารเกิด เหตุ รา ยต่ํา และ
ประชาชนอยูกันดวยความปกติสุข ในสวนของระบบการปองกันไฟไหม แตละชุมชนมีอุปกรณดับเพลิง
เตรียมพรอมไว สําหรับการปองกันน้ําทวมที่ทางชุมชนยอยที่ 3 จะพบกับปญหานี้เปนประจําทุกปนั้น
ไดแกไขโดยการนําถุงทรายมากั้นบริเวณที่น้ําทวม สวนที่อื่น ๆ กอนจะเขาหนาฝน ผูนําชุมชนจะทําการ
ลอกคลองเพื่อเปนทางระบายน้ํา และขจัดของเสียที่หมักหมมในคลองระบายน้ํา โดยใชงบประมาณ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล
5. การสื่อสารในชุมชน
ชุมชนมีกิจ กรรมที่ พบปะสังสรรคกั น ไมมากนัก การสื่อสารเพื่อแจง ขาวสารของผูนํ า
หมูบานคือการใชเสียงตามสายหรือหอกระจายขาว ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ มีอยู
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3 จุด และมีจุดใหญบริเวณหนาแฟลตตํารวจ ที่เปนศูนยกลางของชุมชนเวลาที่ตองมีการติดตอเพื่อทํา
กิจกรรมบางอยาง เชน การจาเงินคาฌาปนกิจ เปนตน สําหรับสื่อบุคคล ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่
ผูนําชุมชนใชสื่อสารกับประชาชน เชน ผูใหญบานจะใหผูชวยผูใหญบานหรืออาสาสมัครสาธารณสุข
เดินแจงขาวสารไปตามหมูบาน กลาวไดวากลไกการสื่อสารที่ชุมชนใชเปนประจํา คือ เครือขายผูนํา
และกลุมการเมืองทําการสื่อสารกับประชาชนในชุมชนยอย
สําหรับการสื่อสารในชุมชนยอยนั้น เปน ที่นาสังเกตวา ในชุมชนยอยที่ 3 ที่ มีพื้น ที่ไม
กวางขวาง และมีหอกระจายขาวขององคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูแลว แตก็ยังพบวามีหอกระจาย
ขาวของตนเองในการแจงขอมูลขาวสารใหกับคนในชุมชนเปนการเฉพาะอีกดวย
นอกจากนั้น ในบางกิจ กรรมที่มีค วามสําคัญ และโดดเดน เชน กิจ กรรมพัฒนาชุมชน
รวมกับหนวยงานภายนอก ชุมชนจะใชวิทยุชุมชนเปนสื่อในการประชาสัมพันธกิจกรรมนั้น ๆ เปน
กรณี ๆ ไป เพราะถึงแมวาจะไมมีสถานีวิทยุใ นชุมชน แตก็มีนักจัดรายการวิทยุชุมชนที่อาศัย อยูใ น
ชุมชนยอยที่ 3 ทําใหการสื่อสารในชองทางดังกลาวทําไดงายขึ้น
6. การนันทนาการในชุมชน
ชุมชนที่ศึกษามีกิจกรรมสังสรรคเพื่อการนันทนาการรวมกันนอยมาก เนื่องจากประชาชน
สวนใหญป ระกอบอาชีพรับจางและทํางานเปนกะ เมื่อไดเ วลาพักของแตละคนก็จ ะทําธุระสวนตัว
หรือไมก็ นอนพัก ผอน สวนวันหยุดนั้น ประชาชนจะพัก ผอนกับ ครอบครัว แตก็มีชุมชนที่ทํากิจกรรม
รวมกันในวาระตาง ๆ บางคือชุมชนยอยที่ 3 ที่ถึงแมวาคนสวนใหญจะมีฐานะยากจน แตก็มีกิจกรรม
ของชุมชนเปนระยะ ๆ เชน การทําบุญกลางบาน การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต แตกิจกรรม
ที่ดูเหมือนวาจะสรางความบันเทิงใจใหกับคนในชุมชนมากที่สุดคือกิจกรรมวันเด็ก ที่จัดตั้งแตชวงบาย
จนถึง 4 ทุม ที่ลานกลางแจงขาง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนอกเหนือจากเด็กจะไดรวมสนุกโดยการ
เลมเกมและรับของขวัญแลว ผูใหญยังไดรวมจับรางวัลอีกดวย อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังมีการประกวดรอง
เพลง และการประกวดรีวิวประกอบเพลง ถือเปนกิจกรรมนันทนาการที่มีสีสันและสรางความบันเทิง
ใหกับคนในชุมชนมากที่สุด และยังมีคนเขารวมมากที่สุดเชนกัน
7. การเมืองในชุมชน
7.1 ผูน ําตามระบบการปกครอง
ชุมชนมีผูนําตามระบบการปกครองอยู 2 กลุม กลุมแรกจะเปนผูนําที่เปนกลไกของ
รัฐ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใ หญบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทั้ง 3 ฝายนี้จ ะ
ทํางานประสานกัน ในฐานะเจาหนาที่ ฝายรัฐ เพื่ อดูแลประชาชนในชุมชน ส วนกลุมที่ส องจะเป น
นักการเมืองทองถิ่นหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) ซึ่งมี 2 คน และมาจาก 2 กลุม
การเมือง คือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสนับสนุนคนละคนกัน ดังนั้นการแขงขันทางการเมืองของคน

85
ทั้งคูจึงสูง และถึงแมในภาพรวมจะดูวาทั้งคูมีความขัดแยง แตแทที่จริงคือการพยายามที่จะแสดง
บทบาทการพัฒนาใหกับคนในชุมชนไดเห็น ซึ่งถือวาเปนการแขงขันในระบอบประชาธิปไตย ที่สุดทาย
ชุมชนจะไดประโยชน
7.2 ผูนําชุมชนยอย
ชุมชนยอย จะมีทั้งผูนําแบบเปนทางการและไมเปน ทางการ ตัวอยางผูนําที่เ ปน
ทางการและมี บ ทบาทเป น อย า งมาก คื อ ชุ ม ชนย อ ยที่ 3 ที่ ท างชุ ม ชนได มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู นํ า และ
คณะกรรมการชุมชนประจําชุมชนยอยของตนขึ้นมาดวยการเลือกตั้ง ทําหนาที่ดูแลระบบสวัสดิการ
และประสานงานตาง ๆ ประกอบไปดวย ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนอีก 15 คน ในสวน
ชุมชนยอยอื่น ๆ ไมมีรปู แบบคณะกรรมการที่ชัดเจน แตมีผูนําแบบไมเปนทางการ คือผูนําที่มีอิทธิพล
ทางความคิดตอคนในชุมชน และมีบุคลิกภาพที่โดดเดนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนยอยเหลานั้น ทํา
หน า ที่ป ระสานงานในฐานะตั ว แทนของชุม ชนย อ ย เชน บางชุม ชนจะมีผู ช วยผู ใ หญ บา นเป น ผู
ประสานงาน บางชุมชนยอยก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คอยทําหนาที่ประสานงาน
กับฝายอื่น ๆ ในชุมชน เปนตน โดยสวนใหญแลวจะเปนการแจงขอมูลขาวสารของทางราชการใหกับ
คนในชุมชนยอยของตนไดท ราบ หรือทํารายงานขอมูลทางสถิติตาง ๆ รวมทั้งการเฝาระวังในดาน
สาธารณสุข
8. เศรษฐกิจในชุมชน
ประชาชนในชุมชนสวนใหญจ ะประกอบอาชีพรับ จ าง โดยเฉพาะการเปน ลูก จางใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีในชุมชน รองลงมาคือวัยรุนที่อยูในวัยเรียน กลุมแมบาน กลุมผูประกอบอาชีพ
อิสระ เชน คาขาย หรือขับรถรับจาง เปนตน สําหรับการจางงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยูในชุมชน
นั้น นับวามีความผูกพันกันมากระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะทางโรงงานถือวาลูกจางสวนใหญเปน
คนเกาแกที่อพยพมาดวยกันจากตางจังหวัด ดังนั้น ในบางชุมชนยอย นอกเหนือจากทางโรงงานจะให
พื้นที่สําหรับสรางบานอยูอาศัยแลว ยังใหโอกาสลูกจางที่อยูในวัยสูงอายุไดมีโอกาสทํางานอยางไมมี
เกษียณ แตสําหรับบุตรหลานที่เปนคนรุนใหม มักนิยมไปทํางานที่อื่น เนื่องจากคาตอบแทนดีกวา และ
มีตําแหนงงานมาหลากหลายกวา แมวาจะตองเดินทางไปทํางานไกลก็ตาม
ในสวนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนในชุมชนนั้น ชุมชนที่มีพื้นที่ติดถนนใหญ ถือไดวามีการ
ดําเนิน กิจ กรรมทางเศรษฐกิจสูงมาก เพราะนอกจากจะมีลูกคาที่เปนคนของชุมชนแลวยังมีลูกคา
สําคัญคือผูที่สัญจรไปมาในทองถนนดวย สําหรับภายในชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะอยูในรูปของ
รานขายของชําและรานขายอาหารขนาดเล็ก โดยการซื้อขายสินคาอุปโภคบริโภคจากรานขายของชํา
เปนเปนไปดวยความคึกคัก เนื่องจากมีรานชําบางรานไดจําหนายสินคาในระบบเงินผอนสําหรับลูกคา
ดวยการแบงเก็บเดือนละ 2 งวด ตามชวงเวลาที่เงินคาจางของลูกคาออก จากการศึกษาแบบเจาะลึก
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ในรานชําที่ตั้งอยูในซอยแหงหนึ่ง ซึ่งมีทําเลที่นาจะเปนมุมอับและมีสินคาไมมากนัก แตกลับพบวามี
ลูกคาในซอยที่มีจํานวนครัวเรือนไมมากนักนี้ เปนหนี้ที่ตองชําระคาสินคาของรานชําแหงนี้รวมกันไมต่ํา
กวา 30,000 บาท ตอเดือน และหากนับรวมมูลคาการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคทั้งเงินสดและเงินผอน
ของลูกคารวมทั้งหมดทั้งเดือน จะมีมูลคาไมต่ํากวา 100,000 บาท
ขอมูลของชุมชนทั้งหมดตามที่กลาวมาในขางตน คือขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่ผูวิจัยจะ
นําไปวิเ คราะหสภาพปญ หาและสิ่ง ที่สามารถนํามาสนั บ สนุ น การปองกัน ป ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชนในขั้นตอนตอไป โดยการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบการประเมินเชิง
วงลอ (Wheel model) ตามแนวคิดของแอนเดอรสัน (Anderson) มาเปน แนวทางการศึก ษา คือ
การศึก ษาขอมูลในระบบยอยของชุมชน 8 องคป ระกอบ ไดแก ลัก ษณะทางกายภาพ การศึก ษา
สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ การคมนาคมและความปลอดภัย การสื่อสาร การนันทนาการ การเมือง
และเศรษฐกิจ ขอมูลทั้งหมดไดวิเคราะหและประมวลผลมาจากการพบปะพูดคุยรับฟงการบอกเลา
จากคนในชุมชน รวมทั้งการสังเกต และศึกษาจากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยูในและนอกชุมชน ซึ่ง
ผูวิจัย สามารถสรุปเปน ตารางที่แสดงความสัมพันธของระบบยอยตางๆ ในแตละชุมชนยอยไดดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบขอมูลในระบบยอยของแตละชุมชนยอย
ชุมชน

ชุมชนยอยที่ 1
ระบบยอย
ลั ก ษณะกายภาพ - ที่ดินเปน กรรมสิท ธิ์
ของชุมชน
ของประชาชน
- มี พื้ น ที่ ก ว า งขวาง
และรมรื่น
- เปนพื้นที่ที่ประชาชน
อยูอาศัยมาแตดั้งเดิม

ชุมชนยอยที่ 2

- เปนพื้นที่ที่สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษั ต ริ ย ใ ห ป ระชาชน
เชาเพื่ออยูอาศัย
- มีพื้นที่กวางขวางแต
บ า น เ รื อ น มี ค ว า ม
หนาแนนในบางพื้นที่
การศึ ก ษาของคน - ประชาชนมี ร ะดั บ - ค น ส ว น ใ ห ญ มี
ในชุมชน
กา รศึ กษ า สู งกว า การศึ ก ษาในระดั บ
ชุ ม ชนย อ ยที่ 2 และ ประถมศึ ก ษา รองลง
3 โดยเฉลี่ย
มา คื อ มั ธยมศึ ก ษ า
แ ล ะ มี ค น ที่ จ บ
ปริญญาตรีบางสวน

ชุมชนยอยที่ 3

ชุมชนยอยที่ 4

- เป นพื้ นที่ ที่ กรมการ
ศาสนาให ป ระชาชน
เชาเพื่ออยูอาศัย
- มีพื้นที่จํากัด
- สภาพบ า นเรื อ นมี
ความแออัด

- ที่ดินเปนกรรมสิท ธิ์
ของประชาชนอยูติ ด
ถนนใหญ และใหเชา
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
อาการพาณิ ช ย เ พื่ อ
ประกอบการคา

- ค น ส ว น ใ ห ญ มี
การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา รองลง
มาคื อ มั ธ ยมศึ ก ษา
และมี จํ า นวนมากที่
ไมไดเรียนหนังสือ

- ประชาชนสวนใหญ
เ ป น ค น น อ ก พื้ น ที่
และมี ก ารศึ ก ษาใน
หลายระดับ
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ตาราง 2 (ตอ)
ชุมชน

ชุมชนยอยที่ 1
ระบบยอย
สุขภาพอนามัยและ - มี ก า ร ใ ช บ ริ ห า ร
สวัสดิการ
ศู น ย แ พ ท ย ชุ มช น
แ ล ะ โ ร งพ ย า บ า ล
ประจําจังหวัด
- อั ต ราการเจ็ บ ป ว ย
สว นใหญ จะเปน โรค
คว ามดั นโ ลหิ ต สู ง
เบาหวาน ภูมิแพ
- มี ร ะบบกองทุ น
สวัสดิการของตําบล
- มี อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบานเฝาระวังดาน
สุขภาพ

การคมนาคมและ
ความปลอดภัย

การสื่อสารใน
ชุมชน

- การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
- มีไฟฟาสองสวาง
- มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินสูง
- มี ห อกระจายข า ว
ขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล
- มี สื่ อ บุ ค คลที่ เ ป น
ผู นํ า ชุ ม ชนย อ ยใน
การแจงขาวสาร

ชุมชนยอยที่ 2

ชุมชนยอยที่ 3

ชุมชนยอยที่ 4

- มี การใชบ ริก ารศูน ย
แ พ ท ย ชุ ม ช น แ ล ะ
โรงพยาบาลประจํ า
จังหวัด
- อั ต ราการเจ็ บ ป ว ย
ส ว นใหญ จ ะเป น โรค
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
เบาหวาน ภูมิแพ
- มี พฤติ กรรมสู บบุ ห รี่
และดื่มสุราสูง
- มีกองทุน สวัสดิการ
ของตําบล
- มี อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า
หมู บา นเฝ าระวั งด า น
สุขภาพ

- มีการใชบริการศูนย
แ พ ท ย ชุ ม ช น แ ล ะ
โรงพยาบาลประจํ า
จังหวัด
- อั ต ราการเจ็ บ ป ว ย
สว นใหญ จ ะเป น โรค
คว า มดั น โ ลหิ ตสู ง
เบาหวาน ภูมิแพ
- มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
และดื่มสุราสูง
- มีกองทุนสวัสดิการ
ของตําบล
- มีกองทุน สวัสดิการ
ที่เปนของชุมชนยอ ย
ของตนเอง
- มี อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบานเฝาระวังดาน
สุขภาพ
- การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
- มีไฟฟาสองสวาง
- มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินสูง
- มี ห อกระจายข า ว
ขององค ก ารบริ ห าร
สวนตํ าบล และมีห อ
ก ร ะ จ า ย ข า ว ข อ ง
ชุ ม ชนย อ ยของตน
เปนการเฉพาะ

- มีการใชบริการศูนย
แ พ ท ย ชุ ม ช น แ ล ะ
โรงพยาบาลประจํ า
จังหวัด
- มี ร ะบบประกั น
สุ ข ภาพจากสถาน
ประกอบการ

- การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
- มีไฟฟาสองสวาง
- มีค วามปลอดภั ยใน
ชีวิตและทรัพยสินสูง
- มี ห อกระจายข า ว
ขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล
- มี สื่ อบุ คคลที่ เ ป น
ผูนําชุมชนยอยในการ
แจงขาวสาร

- อยูติดถนนใหญ
- การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย
- มีไฟฟาสองสวาง
-
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ตาราง 2 (ตอ)
.

ชุมชน
ระบบยอย

ชุมชนยอยที่ 1

ชุมชนยอยที่ 2

การนั น ทนาการใน - มีงานทําบุญในวาระ - มีงานทําบุญในวาระ
ชุมชน
พิ เ ศษที่ ผู นํ า ชุ ม ชน พิ เ ศษ ที่ ผู นํ า ชุ มชน
ยอยเปนผูดําเนินการ ยอยเปนผูดําเนินการ

การเมื อ งและผู นํ า - มี อาสาสมั ค ร
ในชุมชน
สาธารณสุ ข ประจํ า
ห มู บ า น เ ป น ผู
ประสานงาน
- มี ผูนํ าแบบไม เป น
ทางการ เช น ผู นํ า
ทางความคิด

- มี ส มาชิ ก องค ก าร
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
จํานวน 1 คน
- มี ผูใ หญ บ า นและ
ผูชวยผูใหญบาน
- มี ผูนํ า แบบไม เ ป น
ทางการ เชน ผูนําทาง
ความคิด

สภาพเศรษฐกิ จใน - ประชาชนประกอบ
ชุมชน
อาชีพหลากหลาย
- รายไดของประชาชน
มีหลายระดับ
- มี กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ
ร า นขายของชํ า และ
ร า นขายอาหารใน
ชุมชน

- คนสวนใหญทํา งาน
รับจาง
- รายได ของประชาชน
มีหลายระดับ
- มี กิ จ กรรมทา ง
เศรษฐกิ จในลั ก ษณะ
ร า นขายของชํ า และ
ร า น ข า ยอา ห า รใ น
ชุมชน

ชุมชนยอยที่ 3

ชุมชนยอยที่ 4

- มี สื่ อ บุ ค คลที่ เ ป น
ผู นํ า ชุ ม ชนย อ ยใ น
การแจงขาวสาร
- มี ป ระเพณี ทํ า บุ ญ
กลางบาน งานรดน้ํา
ดํ า หั ว ผู สูง อายุ และ
ง า น วั น เ ด็ ก เ ป น
ประจําทุกป
- มี ส มาชิ ก องค ก าร
บริ หา รส ว น ตํ า บ ล
จํานวน 1 คน
- มี ป ระธานชุ ม ชน
และคณะกรรมการ
ชุ ม ชนที่ ม าจากการ
เลื อ กตั้ ง จํ า นวน 15
คน
- มีผูนํา แบบไมเ ป น
ทางการ เช น ผู นํ า
ทางความคิด
- คนสวนใหญทํางาน
รับจาง
- รายไดของประชาชน
สวนใหญต่ํา
- มี กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจในลักษณะ
ร า นขายของชํ า และ
ร า นขายอาหารใน
ชุมชน

-

-

- มี อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบาน และเลขานุการ
ผู ใ ห ญ บ า น เ ป น ผู
ประสานงาน

- เ ป น ชุ ม ช น ย า น
กา ร ค า แ ล ะ ธุ ร กิ จ
ให บ ริ ก ารที่ มี ค วาม
หลากหลาย และมี
เ งิ น ห มุ น เ วี ย น ใ น
ระบบเศรษฐกิจสูง
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ขอมูลระบบยอยตามตาราง 2 นี้ มีห ลายระบบยอยที่เกี่ยวของกันระหวางชุมชนยอยใน
ลัก ษณะของการพึ่ งพาซึ่ งกั น และกัน ได แ ก สุ ข ภาพและอนามัย การสื่ อสารระหว า งชุ ม ชนย อ ย
การเมืองและผูนําในชุมชน และการพึ่งพากันในระบบเศรษฐกิจของชุมชน แตการที่ผูวิจัยไดแยกสวน
ในแตละชุมชนยอย ก็เพื่อจะไดเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของระบบยอยในแตละชุมชนยอย
เพื่อจะไดงายตอการนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว

ตอนที่ 2 สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
1. สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวจากการสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกต
แบบมีสวนรวม
ในการศึกษาถึงสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต
แบบมี ส ว นร ว มและการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ควบคู กั น ไป โดยใช ร ะยะเวลาหลายเดื อ นในการเฝ า
สังเกตการณในชุมชนและสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 8 คน ที่มาจากครอบครัวในชุมชน จํานวน
8 ครอบครัว ประกอบดวย ครอบครัวที่อยูในชุมชนยอยแตละแหง จํานวน 5 ครอบครัว เปนผูใหขอมูล
หลักเกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และครอบครัวตัวอยางที่มีความรุนแรง
3 ครอบครัว เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัว การจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังกลาว สามารถวิเคราะหไดดังนี้
1.1 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนในสวนนี้ วิเคราะหจากความคิดเห็นของ
ผูใหขอมูลหลักในชุมชน จํานวน 5 คน ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งประชาชนที่ใหขอมูลนี้มาจากชุมชน
ยอยที่ 3 จํานวน 2 คน ชุมชนยอยที่ 2 จํานวน 2 คน และชุมชนยอยที่ 1 จํานวน 1 คน โดยผูใหขอมูล
ทั้งหมดคือผูที่ใชชีวิตอยูในชุมชนมานาน มีบานเรือนหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับคนในชุมชน จึง
สามารถรับรูเรื่องราวของชุมชนและถายทอดไดเปนอยางดี รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลทั้ง 5 คน มีดังนี้
แอว เปนผูหญิง มีอายุ 29 ป มีอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม สวนสามี
ประกอบอาชีพคาขาย เปนครอบครัวหนุมสาวที่ไมมีปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับรุนแรง
แตมีบานเรือนอยูในชุมชนยอยที่มีสภาพปญหาความรุนแรงมากแหงหนึ่งของชุมชน
ปานา เปนผูหญิง อายุ 59 ป มีอาชีพเปนชางเย็บผาประจําหมูบาน สวนสามี
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม บุคคลนี้อาศัยอยูในชุมชนมาตั้งแตวัยสาว และดวยอาชีพ ที่ตองเย็บผา
อยูกับบาน จึงมีคนแวะมาพูดคุยอยูเปนประจํา จึงเปนคนที่รูเรื่องราวของชุมชนมากที่สุดคนหนึ่ง
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แกว เปน ผูห ญิง อายุ 34 ป มีอาชีพเปน แมบานและรับ เลี้ย งเด็ก สวนสามี
ทํางานรับจางสงของ จึงใชชีวิตสวนใหญอยูในบานและชุมชน ซึ่งชุมชนยอยที่อยูอาศัยก็มีสภาพปญหา
ความรุนแรงมากในครอบครัวมากแหงหนึ่งของชุมชน
พี่ปน เปนชาย อายุ 40 ป มีอาชีพ เปน ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ภรรยาก็ทํางานที่เดียวกัน เปนครอบครัวที่ยายเขามาอยูอาศัยในชุมชนไดประมาณ 15 ป แตเนื่องจาก
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ตั้งอยูใจกลางชุมชน จึง รับรูชีวิตครอบครัวของคนอื่น ๆ ใน
ชุมชนคอนขางมาก
พี่ดาว เปนหญิง อายุ 38 ป เปนแมบานที่ทําหนาที่เลี้ยงดูลูกอยูกับบาน สวน
สามีทํางานรับจางโรงงานอุตสาหกรรม ในชวงกลางวันจึงมีเวลาวางในการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบาน
และมีโอกาสรับรูเรื่องราวของคนชุมชนยอยของตนเปนอยางดี
หมายเหตุ : ชื่อที่ใชเรียกขานทั้งหมด สมมุติขึ้นโดยผูวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูล จากผูใหขอมูลทั้ง 5 คน ไดสะทอนถึงระดับของปญหา สาเหตุ
ของปญหา และแนวโนมของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ตามมุมมองของผูที่อยูอาศัยใน
ชุมชน ดังนี้
1.1.1 ระดับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ในทัศนะของผูใ หขอมูล มองวาความรุนแรงในครอบครัว เปนสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายในแตละครอบครัว คนในชุมชนแมจะรับรูวาครอบครัวใดที่แสดงพฤติกรรมความรุ นแรงตอกัน แต
จะไมนําปญหาเหลานี้มาพูดกัน เพราะเปนเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่น และหลายครั้งที่ครอบครัว
เพื่อนบานมีความขัดแยง จนเกิดการกระทบกระทั่งกันบาง และเผลอใชความรุนแรงระหวางกันบาง
ผูใหขอมูลตางมองวาเปนเรื่องธรรมดาของชีวิตครอบครัว ดังที่หลายคนไดกลาววา “…..ปญหาความ
ขัดแยงมันเปนธรรมดาของชีวิตครอบครัว....” (พี่ดาว) หรือ “...สวนใหญเขาไมยุงกัน ปลอยใหเย็นลง
แปบ เดียวก็เ ย็น แลว....” (พี่ปน ) และ “.....มันไมรุน แรงหรอก แคอยากเอาชนะกัน สุ ดท ายก็คุยกัน
เหมือนเดิม....” (แกว) เปนตน
ในมุมมองที่วาความรุนแรงในครอบครัวเปนธรรมดาของชีวิตครอบครัวนี้ มิได
หมายความวาชุมชนจะมีมีปญหาความรุนแรง ในทางตรงกันขาม แสดงใหเห็นวามีปญหาความรุนแรง
เกิดขึ้นบอยครั้ง จนความรุนแรงนั้นเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตครอบครัวที่จะตองมีการกระทบกระทั่งกัน
จนนําไปสูความรุนแรง เชน การดุดาวากลาว หรือการทํารายรางกาย และความรุนแรงนั้นจะยุติลงไป
หรือเกิดขึ้นซ้ํา ๆ จนเปนปกติวิสัย
อยางไรก็ตาม แมวาระดับของความรุนแรงจะไมไดบงบอกออกมาตรง ๆ จาก
ผูใหขอมูล แตจากการบอกกลาวถึงรูปแบบและความบอยครั้งในการใชความรุนแรงในครอบครัวของ
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คนในชุมชนยอยของตน ก็สะทอนใหเห็นถึงระดับความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนไดเปนอยาง
ดี เชน ผูใหขอมูลคนหนึ่งกลาววา ชุมชนของตนนั้นมีความเสี่ยงเปนอยางมากสําหรับเด็ก ๆ เพราะมีทั้ง
สุรา และการตบตีกัน ดังคํากลาวที่วา “.... เรื่องกินเหลาก็ปริญญา เรื่องตีกันก็ปริญญา....” (ปานา) ซึ่ง
ปริญญาตามความหมายของผูใหขอมูลนี้ คือคนในชุมชนสวนใหญมีการศึกษาไมสูงคือไมจบปริญญา
และคนในชุมชนก็มีอาชีพการงานที่ไมดี แตสําหรับ การดื่มสุราและการตบตีกันแลวถือวาอยูในขั้น
ปริญญาคืออยูในระดับสูงนั่นเอง ในขณะที่บางคนกลาวโดยออมๆ วา “…..เขาไมไดทําใหเราทะเลาะ
กัน แตวามันสรางปญหา....” (พี่ปน) คํากลาวเชนนี้แสดงใหเห็นวาความรุนแรงในครอบครัวอื่นเกิดขึ้น
และขยายตัวเปนวงกวางจนกระทบมาถึงครอบครัวของผูใหขอมูลเอง หรือแมแตบางคนที่มีทัศนะวา
ความรุนแรงในครอบครัวเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดในครอบครัว แตเมื่อผูวิจัยถามคําถามวาเมื่อเหตุการณ
ความรุนแรงเปนเรื่องปกติแลว ก็แสดงวาไมมีคนอื่นเขาไปหามปรามหรือยุงเกี่ยวเลยหรืออยางไร ซึ่ง
คําตอบที่ไดคือ “.... ก็มีบอยที่เขาก็จะไปถามวามีอะไรกัน ทะเลาะอะไรกัน แลวเขาก็บอกวาคอย ๆ พูด
กัน เขาจะบอกอยางนี้.....” (แกว) ดังนั้นจึงเปนไปไดวา การกระทํารุนแรงในครอบครัว คงไมใชเปน
เรื่องปกติตามมุมมองของผูใหขอมูลทานนี้แตเพียงอยางเดียว เพราะเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ผูนําชุมชน
หรือผูอาวุโสในชุมชนซึ่งเปนบุคคลภายนอกครอบครัว ยังตองเขาไปแทรกแซงปญหา และนั่นเปนการ
แสดงวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนยอยของผูใหขอมูลคนนี้มีมากพอสมควร
กลาวไดวา ระดับของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนอยูในระดับที่
ปรากฏออกมาใหบุคคลอื่นไดพบเห็นบอยครั้ง รวมทั้งความรุนแรงในบางครอบครัวยังสงผลกระทบตอ
ครอบครัวอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง ที่สําคัญคือความรุนแรงมีความตอเนื่องจนบางคนถือเปนความขัดแยง
หรือเปนการกระทบกระทัง่ กันอยางเปนปกติของชีวิตครอบครัว แตการกระทบกระทั่งกันนี้ กลับมีหลาย
ครั้งที่ผูนําชุมชนหรือผูอาวุโสในชุมชนตองเขาไปแทรกแซงปญหา ซึ่งลักษณะเชนนี้สามารถอนุมานได
วา ยังคงมีปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น และบางปญหากระทบตอชีวิตของคนในชุมชน โดย
ที่คนในชุมชนตางรับรูในปญหานี้ แตไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว หรือบอกกลาวใหคนภายนอกไดรับรู
1.1.2 สาเหตุของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
สําหรับ สาเหตุของปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน ผูใ หขอมู ล
สะทอนวาหากพิจารณาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงทั้งในระดับเล็กนอย เชน การโตเถียงกัน ไปจนถึง
การทํารายรางกาย มักจะมีความเกี่ยวของกับการดื่มสุรา การมีนิสัยสวนตัวบางอยางที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงกับคนอื่น ๆ ไดงาย รวมทั้งปญหาความยากจนหรือการมีรายไดไมพอกับรายจาย และที่สําคัญ
คือสาเหตุเหลานี้จะไมแยกออกจากกันอย างชัดเจน แตจะเกี่ยวของหรือเกิดตอเนื่องกันไป เชน เมื่อ
ครอบครัวมีปญหาความยากจนหรือรายไดไมพอกับคาใชจาย ฝายสามีอาจเกิดความกลุมใจและเมื่อ
หาทางออกอื่นไมไดก็หันไปดื่มสุรา จนมีปญหาคาใชจายเรื่องสุราเพิ่มเติมเขามาอีก บอยครั้งเขาภรรยา
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ก็เ ริ่มไมพ อใจ และเกิดการโตเ ถีย งกัน ทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นทํารายรางกายในที่สุด เหตุการณ
ลักษณะเชนนี้มีใหเห็นอยูหลายกรณีในชุมชน
แตห ากพิจ ารณาแบบแยกสวน ปญ หาการดื่มสุรามิไดมีสาเหตุมาจากการ
กลัดกลุมหรือปญหาสวนตัวแตเพียงอยางเดียว มีหลายครั้งที่ฝายสามีดื่มสุราเพราะเพื่อนบานชักชวน
ใหดื่ม จากการสังเกตของผูวิจัยประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณ มีความสอดคลองกันวา เหตุที่คน
ในชุมชนมีการดื่มเหลากันมากนั้นสวนหนึ่งเพราะที่ทํางานกับที่พักอยูใกลกัน จึงไมมีปญหาการเดินทาง
ทําใหมีเวลาวางในชวงเย็น ในขณะที่บานเรือนของประชาชนในบางชุมชนยอยอยูกันอยางหนาแนน
ทามกลางอากาศที่รอนอบอาว ดังนั้น การพักผอนในชวงเย็นที่ดีที่สุดคือการจับกลุมพูดคุยกับเพื่อน
บานนอกบาน และสิ่งนี้เองที่เปนจุดเริ่มตน ของฝายสามีในการตั้งวงดื่มสุรา และเมื่อเมาไดที่แลว ก็
มักจะมีปากเสียงกับภรรยา ดังคํากลาวของผูใหขอมูลที่วา “....ถาเขาไมกินเหลามันจะไมทะเลาะกัน
ถาเขากินเหลามันก็จะตองทะเลาะกัน....” (ปานา) หรือ “.....ก็กินกันไง กินกับเพื่อนแลวไมคอยจะกลับ
เมียก็ไมไดดั่งใจ เมียก็หาวาไปรักเพื่อนรักฝูงมากกวา.....” และ “.... แบบวาบางทีก็กินขามวันขามคืน....
พอเมียไปตามก็โกรธเมีย เสียหนา อายเพื่อน....” (พี่ดาว) เปนตน
ในสวนของนิสัยสวนตัวนั้น ผูใหขอมูลบางคนยกตัวอยางครอบครัวของตนวา
การที่ฝายใดฝายหนึ่งมีนิสัยใจรอน ขี้โมโห หงุดหงิดงาย จะทําใหบรรยากาศในครอบครัวไมดี และเกิด
ความขัดแยงไดงายมาก ที่กลาวเชนนี้เพราะความรุนแรงจะไมเกิดขึ้นหรือขยายตัวไปมากกวาเดิมหาก
ไมมีการเริ่มตนจากฝายใดฝายหนึ่ง และมีการโตตอบจากอีกฝาย ดังนั้นนิสัยใจคอจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะในครอบครัวที่คูขัดแยงมีนิสัยใจรอนทั้งคู จะมีการ
ทะเลาะเบาะแวงกันบอยครั้งเหมือนลิ้นกับฟน ดังคํากลาวที่วา “.... ดากันบาง เถียงกันบาง ตางคนตาง
มีอารมณ บางทีแดดรอนขึ้นมาก็เหมือนหมาบา....” (พี่ดาว) ในทางตรงกันขาม หากคูขัดแยงมีนิสัย
แตกตางกัน คือ เมื่อฝายหนึ่งมีนิสัยวูว าม ขี้โมโห แตอีกฝายมีนิสัยเยือกเย็น และไมชอบแสดงอารมณ
โกรธหรือโตแยงออกมาใหเห็นไดโดยงาย ความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดขึ้นนอยมาก หรือเมื่อเกิดขึ้น
จากการกระทําฝายเดียวเหตุการณจะยุติลงอยางรวดเร็ว ดังคํากลาวที่วา “.....แฟนเปนคนใจรอน นี่ก็
เปนคนใจเย็น พอเขาใจรอนเราก็เหมือนกับวาจะตองเย็น.... เราก็จะพอหยวน ๆ กันไปบาง...” (ปานา)
หรือ “.....เขาจะใจเย็นกวาเรา พอรูวาเราอารมณรอนเขาก็จะเงียบ ไมเถียง....” (แกว) อยางไรก็ตาม
นิสัยสวนตัวนี้ ผูใหขอมูลบางคนกลาววาเมื่ออายุมากขึ้น หรือเมื่อใชชีวิตครอบครัวรวมกันนานวันเขา
จนถึงขั้นมีลูกหลานแลว แตละฝายจะรูจักควบคุมอารมณหรือปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นได อันเปนการ
แสดงถึงการมีวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้น เมื่อสูงวัยขึ้นหรือมีภาระที่ตองรับผิดชอบมากขึ้นนั่นเอง
สําหรับ ปญหาความยากจนหรือการมีรายไดไมพอกับ รายจาย จนมีภาระ
หนี้สินนั้น นับวาเปนปญหาใหญและพบมากในชุมชน และความยากจนหรือการมีภาระหนี้สินนี้เปน

93
สวนหนึ่งที่ทําใหบรรยากาศของหลายครอบครัวในชุมชนมีความตึงเครียด และเมื่อความตึงเครียดใน
ครอบครัวมีการสะสมเปนเวลานานจนหาทางออกจากปญหาไมได ครอบครัวจะมีความเปราะบาง และ
คนในครอบครัวจะกระทบกระทั่งกัน ไดงาย ขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณเ ชิงลึก พบวา ใน
ครอบครัว ของคนในชุมชนที่มี ปญ หาหนี้สิน จะมีทาที ที่ ห งอยเหงา วิตกกังวล และสื่อสารกัน ดวย
อารมณที่ขุนมัวเปนประจํา
กลาวไดวา สาเหตุของปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามทัศนะของผูใ ห
ขอมูล คือการดื่มสุรา นิสัยสวนตัวที่ใจรอน หงุดหงิด โมโหงาย หรือการไมยอมใคร รวมทั้งฐานะความ
เปนอยูที่ยากจนหรือการมีภาระหนี้สิน อันไมอาจปลดเปลื้องไดโดยงาย มีความเกี่ยวของกับปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และสาเหตุดังกลาวมักจะเชื่อมโยงกัน หรือเมื่อมีสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งแลวจะเกิดสาเหตุอื่น ๆ ตามมาในที่สุด เชน เมื่อมีภาระหนี้สินก็กลุมใจหันไปดื่มสุรา และเมื่อเมา
สุราแลวก็จะแสดงอารมณใจรอน หงุดหงิด จนนําไปสูการกระทํารุนแรงตอคนในครอบครัว เปนตน
1.1.3 แนวโนมของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามทัศนะของ
ผูใหขอมูล เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจบีบคั้นมากขึ้น
เชน คาครองชีพที่แพงขึ้น ในขณะที่รายไดมีเทาเดิม บางคนมีรายไดลดลงดวยซ้ํา เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแหงไมมีโอทีเหมือนอยางเคย และการที่คนในชุมชนมีรายไดนอยลงแตมีรายจ าย
เพิ่มขึ้นเพราะขาวของแพงขึ้นและมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นนี้ นับวาเปนปญหาเปนอยางมาก ผูให
ขอมูลบางคนกลาววา ในชุมชนยอยของตน มีคนเปนหนี้นอกระบบและเสียดอกเบี้ยเปน วงรอบ ๆ ละ
10 วัน อยู เ ปนจํานวนมาก และไมมีทีทาวาจะปลดเปลื้องหนี้สิน เหลานี้ไปไดจ ากการทํางานปกติ
ปญหาเศรษฐกิจนี้ มีผลตอความสัมพันธของคนในครอบครัวเปนอยางมาก เพราะสมาชิกในครอบครัว
จะอยูในสภาวะไมสบายใจ และเครียด เพราะวิตกกังวลกับหนี้สิน ทําใหบางครั้งเผลอแสดงอารมณ
หรือกิริยาทาทางที่ไมเหมาะสมตอกัน และนําไปสูการทะเลาะเบาะแวงของคนในครอบครัวในที่สุด
ปญหาการบีบคั้นทางเศรษฐกิจนี้ ทําใหผูสูงอายุบางคนไมอาจอยูนิ่งเฉยได
จึงยังคงเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง ๆ ที่มีอายุเลยวัยทํางานแลวก็ตาม ลักษณะเชนนี้ทําให
ความสัมพันธในครอบครัวมีความเสี่ยง คือ บุตรหลานอาจไมไดรับการดูแลจากผูใหญ ผลที่เกิดขึ้นคือ
เด็ก มีนิสัย ติดเพื่อน ติดเกม ดื้อ และบางคนอาจถึงขั้น กาวราว ซึ่งยิ่งจะสรางปญ หาความสัมพัน ธ
ภายในครอบครัวใหมากขึ้นอีก
สําหรับครอบครัวที่ยังอยูในวัยหนุมสาว การที่สภาพเศรษฐกิจบีบคั้น ทําให
ทั้งสามีและภรรยาตางตองทํางาน และงานที่ทําสวนใหญคือการรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่ ตอง
ทํางานเปนกะ ซึ่ง ชวงเวลาพัก จะไมตรงกัน ครอบครัวของคนหนุมสาวนี้จึ งมีกิจ กรรมในครอบครัว
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รวมกัน นอยมาก และมีโอกาสที่ จะขัดแยงไดงาย ดังที่ผูใ หขอมูลบางคนที่ยังอยูใ นวัย หนุมสาว ได
ยกตัวอยางครอบครัวของตนใหฟงวา “…. เขา (สามี) ไปทํางานกลับมาอาบน้ํากินขาวแลวก็ไปอีก
สวนมากไมคอยไดคุยกัน มีแตโทรศัพทคุยกัน .... ถาเขาหงุดหงิดจากที่ทํางาน เราโทรไปเขาจะทําเสียง
แข็งใส....” (แกว) หรือผูใหขอมูลบางคนที่กลาวในเชิงตัดพอถึงความสัมพันธในครอบครัวของตนวา
“.... ไมคอยไดเจอกันหรอก เขาทํางานในสวนนั้นก็ตองเจอผูหญิง เจอเพื่อนฝูง มีสังคม กินเหลาอะไร
ของเขา เราก็ตองยอม ๆ กันไปเพื่อครอบครัว....” (แอว) ดังนั้นปญหาความขัดแยงในครอบครัวหนุม
สาวนี้ จึงนับเปนปญหาใหญ และมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในชุมชน
นอกจากนั้น ในชุมชนยอยตาง ๆ ยังคงมีการรวมกลุมกันดื่มสุราเปนประจํา
ดังนั้นโอกาสที่ครอบครัวคนหนุมสาวจะมีพฤติกรรมดื่มสุราจึงมีมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวของกลุมครอบครัวหนุมสาวมากขึ้นกวาเดิม
1.2 ปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัวที่ใชความรุนแรง
จากการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก ครอบครัวที่มีประสบการณการกระทํารุนแรง
ระหวางกัน จํานวน 3 ครอบครัว ซึ่งอาศัยอยูในชุมชน ผลการวิเคราะหเนื้อหาไดสะทอนใหเห็นถึงบริบท
ทางครอบครัวและปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้
1.2.1 บริบททางครอบครัวของผูประสบปญหา
บริบททางครอบครัวของผูประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เปนผูให
ขอมู ลหลัก มีลั ก ษณะที่คล ายคลึ งกัน ทั้ง หมด คื อไมใ ชคนที่อ าศั ย อยู ใ นชุม ชนแต กํ าเนิด แต เ ป น
ครอบครัวที่อพยพมาจากตางจังหวัด และมาอยูอาศัยในชุมชนแหงนี้กวา 30 ป ในครั้งแรกเปนการ
อพยพเข ามาหางานทํ า จากนั้น จึ งจับ จองที่ดิน ดว ยการเช าสิท ธิ์เ พื่ อสร างที่อยู อาศั ย ในปจ จุบั น
ครอบครัวของผูใหขอมูลทั้ง 3 คน อาศัยอยูในชุมชนยอยแหงหนึ่ งที่มีบานเรือนปลูกติดกัน และคนใน
ชุมชนพลุกพลาน ซึ่งครอบครัวลักษณะนี้คลายคลึงกับสภาพบานเรือนโดยสวนใหญของชุมชนทั้งใน
ดานสภาพครอบครัวและแหลงที่มา รายละเอียดของแตละครอบครัวที่ใหขอมูลมีดังตอไปนี้
ครอบครัวปาฉลบ ผูใ หสัมภาษณคือปาฉลบ อายุ 67 ป ไมไดเ รีย น
หนังสือ มีอาชีพเปนแมบาน มีสามีอายุ 72 ป ที่ปจจุบันยังคงทํางานรับจางอยูในโรงงานอุตสาหกรรม
ในหมูบานทั้งที่อยูในวัยปลดเกษียณและสุขภาพไมคอยดีแลวก็ตาม ครอบครัวนี้มีลูก 5 คน เสียชีวิตไป
แลว 2 คน แยกตัวไปมีครอบครัวและทํางานอยูตางจังหวัด 2 คน ปจจุบันผูใหขอมูลทานนี้พักอยูอาศัย
กับสามีและบุตรสาวที่มีลูกอีก 2 คน
ครอบครัวปานาก ผูใหสัมภาษณคือปานาก อายุ 60 ป ไมไดเรียนหนังสือ
มีอาชีพเปนแมบาน มีสามีอายุ 50 ป ทํางานรับจางอยูในโรงงานอุตสาหกรรมในหมูบานเชนเดียวกัน
ผูใหขอมูลคนนี้เคยมีครอบครัวมากอนแลว โดยมีลูก 2 คน แตสามีเสียชีวิต ซึ่งในบรรดาลูกทั้งสองคนนี้
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ปจจุบันไมไดติดตอกับปานากเลย ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้มีลูกคนหนึ่งที่ไปมีครอบครัวที่อื่นจนมีลูก 2 คน ได
นําลูกทั้งสองคนมาฝากใหปานากเลี้ย งดู กอนที่จ ะหลบหนาหนีหายไปไดห ลายปแล ว สวนสามีคน
ปจ จุบัน นี้อยูกิน กันมากวา 18 ป แลว เคยแตงงานและมีลูก มาแลวเชนกัน แตลูก ไมไดมาอยูดวย
ครอบครัวนี้จึงมีสมาชิกรวม 4 คน คือผูใหขอมูลและสามีกับหลานสาวอีกสองคน
ครอบครัวปาอวน ผูใหสัมภาษณคือปาอวน อายุ 54 ป เรียนหนังสือจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีอาชีพเปนแมบาน มีสามีอายุ 50 ป ทํางานรับจางอยูในโรงงานอุตสาหกรรม
ในหมูบานเชนเดียวกับ 2 รายแรก ปาอวนมีลูกทั้งหมด 3 คน ปจจุบันพักอาศัยอยูกับปาอวน 2 คนคือ
ลูกสาวซึ่งอยูกินกับสามีและมีลูกสาววัย 1 ขวบ และลูกชายซึ่งหยารางกับครอบครัวและมีลูกอีก 2 คน
ปจจุบันครอบครัวปาอวนมีสมาชิกทั้งหมด 9 คน พักอาศัยอยูดวยกันในบานไมที่มีสภาพเกาขนาด 14
ตารางวา แตแยกครัวเปน 2 ครัว ดวยเหตุผลที่วา ครอบครัวลูกสาวที่เพิ่งมีครอบครัวจะไดไมมีภาระ
คาใชจายดานอาหารใหกับพอแมและหลาน ๆ อีกหลายคนทีพ่ ักอยูในบานเดียวกัน
หมายเหตุ : ชื่อที่ใชเรียกขานทั้งหมด สมมุติขึ้นโดยผูวิจัย
1.2.2 ปรากฏการณความรุนแรงในชีวิตครอบครัว
ปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผูใหขอมูล
แตละคน สะทอนถึงเงื่อนไขหลายประการที่เชื่อมโยงถึงกันและกันจนแยกกันไมออก ทั้งดานลักษณะ
นิ สั ย ส ว นตั ว ของบุ ค คลที่ เ ป น คู ส มรส สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครอบครั ว รู ป แบบ
ความสัมพันธของคนในครอบครัว หรือแมกระทั่งความสัมพันธเกี่ยวของกับเพื่อนบานและคนอื่น ๆ แต
สําหรับการวิเคราะหเพื่ออธิบายสภาพการณความรุนแรงในครอบครัวของครอบครัวกรณีตัวอยางใน
ครั้งนี้ ผูวิจั ย ไดวิเ คราะหแบบแยกสวน เพื่ อแสดงถึงรู ป แบบของความรุน แรงในแตละมิติ ผลการ
วิเคราะห มีดังนี้
1) ความรุนแรงในครอบครัวกับนิสัยสวนบุคคล
ลักษณะของนิสัยของบุคคล มีความสัมพันธกับความรุนแรงในครอบครัว
เปนอยางมาก โดยผูใหขอมูลสะทอนวานิสัยใจคอของคูสมรสเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความตึงเครียดขึ้น
ในครอบครัว กอนจะขยายตัวเปนความขัดแยง และมีการกระทํารุนแรงในที่สุด ซึ่งในจุดเริ่มแรกของ
ชีวิตครอบครัวนั้น ถึงแมวาตางคนตางรูจักนิสัยสวนตัวของอีกฝาย และก็คิดวาคงจะยอมรับกันได อีก
ทั้งในระยะเริ่มตนชีวิตครอบครัวนั้นเมื่ออีกฝายแสดงนิสัยเหลานี้ออกมา อีกฝายจะพยายามหลีกเลี่ยง
ไมโตตอบ ทําใหปญหาความขัดแยงไมขยายตัว แตเมื่อใชชีวิตครอบครัวดวยกัน นานวันเขา ตางฝาย
ตางก็ผอนปรนการควบคุมตนเองและแสดงนิสัยสวนตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความอดทนอดกลั้น
กันตออีกฝายนอยลงไปดวย จึงเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงและการกระทํารุนแรงในที่สุด
นิสัยสวนตัวนี้ ผูใหขอมูลบอกตรงกันวา ถือเปนขอบกพรองของคูสมรส และเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอ
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ชีวิตครอบครัว เนื่องจากนิสัยจะปรับเปลี่ยนไดยากมาก และหากเกิดการไมยอมรับในนิสัยที่แตละฝาย
แสดงออกมาแลว ความขัดแยงจะเกิดขึ้นไดงายมาก และจะเกิดเปนความรุนแรงขึ้นมาทันที เมื่อมีการ
โตเถียง และไมยอมลงใหแกกันเหมือนเชนแตกอน นิสัยสวนตัวที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว
มีดังนี้
(1) นิสัยใจรอน โมโหราย
ความใจรอน และโมโหราย แทบจะมีความเกี่ยวของกับสถานการณ
การกระทํารุนแรงในทุก เหตุการณ โดยผูใ หขอมูลที่เปน ครอบครัวที่มีความรุนแรงตางพูดตรงกันวา
ตนเองและคูสมรสตางมีนิสัยในลักษณะนี้มาตั้งแตตน และกลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงจน
กลายเปนการกระทํารุนแรงขึ้น นิสัยใจรอนที่เห็นชัดคือการไมไตรตรองหรือคิดใหรอบคอบกอนที่จะพูด
หรือกระทําสิ่งใดลงไป หรือมีอะไรมากระทบจิตใจก็จะโมโหงายและแสดงปฏิกิริยาโตตอบไปตรง ๆ โดย
ไมฉุกใจคิดวาจะมีเหตุการณลุกลามบานปลายไปแคไหน สวนการโมโหรายคือเมื่อโมโหแลวแทนที่จะ
ควบคุมตนเอง กลับแสดงอารมณที่กาวราวรุนแรง ซึ่งนิสัย ดังกลาว จะนําไปสูก ารขัดแยงกับคนใน
ครอบครัวไดงาย ดังคํากลาวของผูใหขอมูล 2 คน ที่วา “ตาเขาเปนคนใจรอน โผงผาง เปนคนตรง ๆ
หนอย ......สวนยายนี่ก็ใจรอน มันก็ใจไมดีอยางวา.....เราไมผิดเราก็สวน ก็เถียงกันไปมา....” (ปาฉลบ)
และ “…ลุงเขากะลอน ใจรอน ปาก็ใจรอน โมโหงาย...ก็ทะเลาะกันนะ เอามีดไลฟนกันรอบบานเลย
ลุงเขาเปนคนไลฟน .... ” (ปานาก)
นิสัยลักษณะนี้ไมใชวาจะเกิดขึ้นทั้งสองฝายถึงจะเปนความรุนแรงได
เสมอไป ในบางครอบครัว นิสัยเหลานี้หากเกิดขึ้นเพียงฝายเดียวก็เปนสาเหตุที่นําไปสูความรุนแรงได
เชนกัน ดังตัวอยางครอบครัวของผูใหขอมูลทานหนึ่งที่ภรรยาเปนคนใจรอน แตสามีใจเย็น ไมคอยมี
ปากมีเสียงตอบโต แตถาโกรธแลวจะควบคุมอารมณไมอยู ฝายภรรยาเมื่อเวลาขัดแยงกับสามี ก็เห็น
สามีเปนฝายยอมทุกครั้ง ก็อดไมไดที่จะแสดงแสดงพฤติกรรมเหลานั้นซ้ํา ๆ จนฝายชายเริ่มหมดความ
อดทนอดกลั้น และหาทางออกดวยการหันไปดื่มสุรา และคบเพื่อนนอกบานมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นตามมา
คือฝายชายมีนิสัยเปลี่ยนไป โดยเริ่มที่จะแสดงความกาวราวและทําลายขาวของเพื่อเป นการประชด
ภรรยา ดังคํากลาวของผูใหขอมูลคนหนึ่ง ที่วา “ปาเปนคนใจรอน อารมณมาก สวนลุงนั้นเขาใจเย็น
.... เราเห็นเขากินเหลา เราก็โวยวาย เขาก็มาหาเรื่องปา เริ่มตีขาวของ ตีโองน้ํา ตูเย็น พัดลม นาฬิกา
ถวยชามนี่ไมเหลือ กองเต็มบานเลย....” (ปาอวน)
นิสัยแบบนี้ แสดงใหเห็นวา ความใจรอนและโมโหรายจะทําใหความ
ไมเขาใจกันของคนในครอบครัว ลุกลามกลายเปนความขัดแยงและเกิดการกระทํารุนแรงขึ้นตามมาได
ในที่สุด
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(2) นิสัยเปนคนตรง ๆ ไมยืดหยุน
นิสัยสวนตัวลักษณะที่เปนคนตรง ๆ ไมยืดหยุน และไม ผอนปรนกับ
สิ่ง เล็ ก ๆ นอ ย ๆ ก็เ ปน สาเหตุห นึ่ง ที่ทํ าใหบ รรยากาศครอบครัว ตึง เครีย ด จนนํา ไปสูเ หตุ ก ารณ
กระทบกระทั่งกัน ได มีตัวอยางครอบครัวของผูใ หขอมูล ถึง 2 ครอบครัวที่สามีมีนิสัยดังกลาว โดย
ครอบครัวแรกสามีไมชอบพูด แตจะเฝามองพฤติก รรมของสมาชิกในครอบครัว เมื่อเห็นวาทําไมถูก
หรือไมชอบใจก็จะพูดออกมาตรง ๆ ไมออมคอม เชน หากสมาชิกในครอบครัวโกหกในเรื่องสวนตัวบาง
เรื่องที่ตองการปกปด หรือมีการเก็บซอนเงินไวโดยไมบอกกลาว เมื่อทราบเรื่องก็จะไมยอม และตอวาตรง ๆ
และหากสมาชิก ในครอบครัวคนอื่น ๆ ตอบโต ก็จะกลายเปน การโตเถี ยง และมีการกระทํารุน แรง
ตามมา ดังคํากลาวที่วา “.....แกไมพูด แตเปนคนตรงมาก ๆ พูดจาโกหกตอแหลไมได จับไดแลวนี่โกรธ
เลย ไมวาจะเรื่องเงินทอง ยักยอกไวเกาบาทสิบบาท ถาคนเจอนี่จะเกลียดจริง ๆ เลยละ.....” (ปาฉลบ)
ในขณะที่อีก ครอบครัว สามีมีนิสั ย เงีย บขรึม ไม ช อบพูด แตจ ะไม
ยืดหยุนในเรื่องตาง ๆ เชน การคบเพื่อน หรือกิจกรรมการพักผอนหยอนใจของภรรยา โดยมีเหตุการณ
หนึ่งที่ฝายภรรยาไปชวยงานทําบุญขึ้นปใหมที่โรงงานขางบาน ซึ่งการชวยงานในครั้งนี้ก็ไดมีการพบปะ
พูดคุยกับคนอื่น ๆ ทั้งหญิงและชาย เนื่องจากมีคนรูจักเปนจํานวนมาก ทําใหสามีเกิดความหึงหวงและ
ไมพอใจ และเนื่องจากการที่สามีเปนคนตรง ๆ เมื่อไมพอใจก็แสดงออกมาโดยที่ไมไดสอบถามถึง
เหตุการณวามีความเปนมาอยางไร ทําใหภรรยารูสึกโมโห และมีการโตเถียงกันไปมา กอนที่จะทําราย
ถึงขั้นเลือกตกยางออก การกระทําครั้งนั้ น รุน แรงจนถึงขั้นไลภรรยาออกนอกบาน และใชเ วลานาน
มากกวาจะคืนดีกัน ดังคําบอกเลาที่วา “…..เขาบอกวากูรูนะวามึงไปทําอะไร กูรู กูถึงพูด ถากูไมไดฆา
มึงกูจะฆาคนอื่น........ปาก็เลยวาเขาวาเปนลูกตางคนก็ตางมีพอมีแมนี่นา แลวปาก็เลยตีเขาไปทีเดียว
เลือดพุงกระจายเต็มหลังคาบานเลยนะ.... ” (ปาอวน)
กลาวไดวา นิสัยที่เปนคนตรง ๆ นี้จะมีผลตอรูปแบบการติดตอสื่อสาร
กับคนในครอบครัว ที่ไมยืดหยุน และไมฟงเหตุผลของคนอื่น จนเกิดปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงตามมาในที่สุด
(3) นิสัยหวาดระแวง
ความหวาดระแวง และไมเชื่อใจคนในครอบครัว โดยเฉพาะคูสมรส
จะกอใหเกิดความบาดหมางและไมเชื่อใจซึ่งกันและกัน จนนําไปสูการทะเลาะเบาะแวงและการกระทํา
รุนแรงอื่น ๆ ตามมา นิสัยหวาดระแวงนี้มักจะเกี่ยวของกับ คนภายนอกครอบครัวที่มาทําใหเกิดเปน
ความรูสึกเชน นั้น โดยมีครอบครัวผูใ หขอมูล 1 ครอบครัว ที่ไดมีปรากฏการณในลักษณะเชนนี้จ น
นําไปสูเ หตุกระทํารุนแรงตอกัน ซึ่งครอบครัวนี้สามีออนวัยกวาภรรยานับ 10 ป แตภรรยานับวาเปนคน
หนาตาดี และดวยความสวยของภรรยานี้จึงมีคนชอบแอบมอง จนทําใหสามีอดที่จะหวาดระแวงในตัว
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ภรรยาไมได แตเก็บความรูสึกนี้เอาไวในใจโดยไมบอกกลาว อีกทั้งดวยลักษณะที่เปนคนพูดนอย จึง
ไมไดแสดงความรูสึกออกมาใหภรรยาไดเห็น จนวันหนึ่งสามีไปรับฟงจากเพื่อนบานมาวาภรรยาของ
ตนไปมีความสัมพันธกับยามรักษาความปลอดภัยในโรงงานใกล ๆ ชุมชน ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เปนการพูด
หยอกลอกันเลนตามประสาเพื่อน แตดวยความหวาดระแวงวาภรรยาจะนอกใจ ทําใหสามีตองคาดคั้น
เอาความจริงจากภรรยาใหได ดวยการกินเหลายอมใจแลวจึงหาเรื่องภรรยา ดังที่ผูใหขอมูลไดเลาวา
“..... เขาซื้อเบียรมาลังหนึ่ง มานั่งกิน แลวทําตาขวาง แลวก็ขวางมีดมากะใหเราเจ็บ เราเลยถามเขาวา
แลวแกทําฉันเนี่ย มันเรื่องอะไร ฉันยังไมรูเรื่อง ปาเลยควาสากกะเบือมาสู. ....” (ปาอวน)
ความหวาดระแวงในตัวคูสมรสนี้ จะไมเกิดขึ้นเพีย งครั้งเดียว แตมี
ลักษณะสะสมตอเนื่อง และเมื่อมีเหตุการณใด ๆ มากระทบกับความสัมพันธในครอบครัว ก็จะเป น
มูลเหตุที่ทําใหตัดสินใจใชความรุนแรงตอกัน
(4) นิสัยชอบเก็บตัว
นอกจากนิสัยสวนตัวที่ที่แสดงออกอยางชัดเจนในรูปแบบของความ
กาวราวและดุดันในขางตน จะมีความสัมพันธกับความรุนแรงในครอบครัวแลว ลักษณะนิสัยการชอบ
เก็บตัว ไมสุงสิงกับใคร ก็อาจซอนเรนความรุนแรงอยูอยูภายในจิตใจ และจะแสดงออกเมื่อถึงเวลาที่
สถานการณเรงเรา ผูใ หขอมูลตางใหความเห็น ที่สอดคลองกันวา คนที่ช อบเก็บตัวอาจมีความวิตก
กังวล ไมสบายใจ หรือไมพอใจซอนอยูภายในใจแตไมแสดงออก แตเมื่อมีสิ่งยั่วยุอารมณจนถึงขีดสุด
ความกาวราวรุนแรงอาจจะมีมากกวาคนที่มีนิสัยเปดเผย หรือคนที่มีนิสัยตรง ๆ ไมออมคอมเสียอีก ซึ่ง
จะทําใหอีกฝายยอมรับไมได และจากการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้งหมดพบวาสามีจะชอบเก็บตัว ไม
คอยสุงสิงกับใครและมีการสื่อสารพูดคุย กับคนอื่น นอย แมแตครอบครัวของตัวเอง ดังคํากลาวที่ วา
“..... เขาเปนคนไมยุงกับใคร เลิกงานมา 5 โมงนี่เราทํากับขาว มีอะไรเขาก็กินกอกๆ แกก ๆ แลวขึ้น
บานนอน ไมสุงสิงกับใคร แมแตกับเมีย ....” (ปาอวน) และ “.... เรื่องชาวบานนี่เขาไมยุงเลย ไมไดเลย
แกก็จะเอาแตครอบครัว....” (ปาฉลบ) รวมทั้ง “.... แกจะหงุดหงิด เก็บตัวอยูแตในบาน.....” (ปานาก)
เปนที่นาสังเกตวา คนที่มีนิสัยเงียบขรึมเชนนี้ ไมนาจะมีความขัดแยง
กับคนในครอบครัว แตจากการบอกเลาของผูใหขอมูลกลับพบวา เมื่อมีความขัดแยงกัน คนที่มีนิสัย
เงียบไมแสดงออกนี้ มักจะเดาใจไดยาก เพราะจะไมแ สดงความรูสึกใหเห็น จนกระทั่งความขัดแยง
กลายเปนความรุนแรง ความรุนแรงดังกลาวจะมากกวาสถานการณของคนทั่วไป
กลาวไดวา ลักษณะนิสัย ทั้ง 4 ประการคือ การใจรอน โมโหราย มี
นิสัยตรง ๆ ไมยืดหยุน รวมทั้งการมีนิสัยหวาดระแวงและชอบเก็บ ตัว ดังที่กลาวมาขางตน เปนการ
อธิบ ายตามปรากฏการณที่ เ กิดขึ้ น กับ ครอบครั ว 3 ครอบครัวที่เ ต็มใจใหขอมู ลเทานั้ น และไมไ ด
หมายความวาเหตุก ารณความรุน แรงจะขึ้น อยูกับ นิสัย ทั้ง 4 ประการในลัก ษณะที่เ ปน เอกเทศแต
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ประการใด เพราะคน ๆ เดียว อาจมีลักษณะนิสัยหลาย ๆ อยางผสมผสานกันไป และที่สําคัญคือเมื่อมี
การกระทํารุนแรงในครอบครัวแตละครั้ง จะมีความเกี่ยวพันกันระหวางนิสัยสวนตัวของบุคคลกับสิ่ง
เราอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกครอบครัวดวย
2) ความรุนแรงในครอบครัวกับภูมิหลัง
ประสบการณที่ความรุนแรงในอดีต คือประสบการณที่บุคคลนั้นไดรับ รู
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว อันเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก หรือการเคยรับรูสภาพความ
รุนแรงมากอน และมีความเกี่ยวของกับปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัวของกลุมผูใหขอมูลไม
มากก็นอย ที่กลาวเชนนั้น เพราะขอมูลจากการสัมภาษณ พบวามี 2 ครอบครัว ที่ทั้งสามีและภรรยา
ตางเคยมีประสบการณความรุนแรงในครอบครัวมากอนตั้งแตวัยเด็ก
ผูใ หข อมูล ที่เ ป น ภรรยาของครอบครัว แรกเลา วา สามีข องตนเป น เด็ ก
กําพราแมตั้งแตยังเล็ก และหลังจากพอมีภรรยาใหม สามีกับพี่ชายตองอยูบานเดียวกับแมเลี้ยงซึ่งชอบ
ใชความรุนแรงกับลูกเลี้ยงเปนประจํา ผูใหขอมูลที่เปนภรรยาเชื่อวา การกระทํารุนแรงตอลูกเลี้ยงของ
แมเลี้ยงนี้ทําใหพี่ชายของสามีมีอาการทางประสาท สวนสามีก็มีนิสัยบางอยางที่ผิดแผกจากคนทั่วไป
เชน ชอบติดเพื่อนเหมือนคนขาดความอบอุน ขาดความเปนตัวของตัวเอง มีนิสัยเจาชู และชอบใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหา แตสําหรับตัวภรรยาที่ใหขอมูลเองแลวก็มาจากครอบครัวที่แตกแยก
เชน กัน เพราะพอแมแยกทางกัน ตั้งแตยังไมเ กิด และอาศัย อยูกับ พอเลี้ยงมาตั้งแตเ ด็ก และเคยมี
ประสบการณความรุนแรงในครอบครัวมาตั้งแตเด็กเชนกัน แตขอแตกตางคือฝายหญิงนี้จะถูกผูเปนแม
แท ๆ ที่มีอารมณโมโหรายเปนคนทุบตี ในขณะที่พอเลี้ยงกลับจะเปนคนจิตใจดี คอยปลอบโยนและพา
หลบไปยังที่ปลอดภัยจนกวาแมจะหายโกรธ ดังคํากลาวถึงแมของตนเองวา “...... แมเปนคนดาเกง
แลวก็ตี สวนพอเลี้ยงก็จะพาหลบหาปูหาปลาอะไรอยางงี้ บอกวาไปเถอะ อยาอยู เลย เดี๋ยวแมตี....”
(ปานาก)
สําหรับ ครอบครัวที่สอง ซึ่งครอบครัวนี้มีการกระทําความรุน แรงอยูเปน
ประจําจนเปนที่รับรูกันทั่วไปของชุมชน และเกิดขึ้นจากทั้งฝายสามีหรือภรรยาในลักษณะไมมีใครยอม
ใครนั้น ผูใ หขอมูลที่เ ปน ภรรยาเลาวา สามีเ ป น คนที่มีป ระสบการณ เ คยเผชิญ กับ ความรุน แรงใน
ครอบครัวตั้งแตวัยเด็ก โดยพอของสามีเปนคนชอบดื่มเหลา และเมื่อเมาเหลาแลวจะทํารายภรรยาและ
ลูกเปนประจํา ดังคํากลาวที่วา “.....พอเขาเนี่ยเปนคนเมา พอเขาเมายันตายเลยละ พอเมาแลวชอบตี
ลูกเมีย เขาคงจะซึมซับเอาบรรยากาศแบบนั้นมาเรื่อย ๆ ....” (ปาอวน)
ผูใหขอมูลจากครอบครัวที่สองนี้เชื่อวา การที่สามีมีนิสัยเปนคนเงียบขรึม
ไมสุงสิงกับใคร และมีอารมณโกรธที่รุนแรง นาจะมาจากประสบการณที่ไมสูดีของสามีในวัยเด็กอยาง
แนนอน
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3) วงรอบของความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบการกระทํารุนแรงในครอบครัวของผูใหขอมูล ไมใชวาจะเกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวแลวยุติ หากแตมีการกระทําที่ตอเนื่องคลายวงรอบของความรุนแรง คือมีจุดเริ่มตนจาก
สาเหตุตาง ๆ กันไป แลวบานปลายกลายเปนความรุนแรงที่ตอเนื่อง เมื่อถึงระยะหนึ่งก็จะยุติลงและเกิด
ซ้ําเมื่อมีสาเหตุใหม ๆ หรือเรื่องเดิมที่ยังแกไขกันไมได ดังนี้
(1) จุดเริ่มตน
จุดเริ่มตนของความรุน แรงในครอบครัว จากประสบการณของผูใ ห
ขอมูลนั้นมีความสอดคลองกันโดยรวม คือเริ่มตนจากความขัดแยงที่มีสาเหตุตาง ๆ กันไป เชน จาก
ปญหาของสมาชิกในครอบครัว จากปญหาความยากจน หรือปญหาจากเพื่อนบาน แตความขัดแยงนั้น
อาจจบลงไดเ มื่อมีการพูดคุยกัน หรือใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสม แตความขัดแยงที่ขยายเปน
ความรุนแรงในครอบครัวไดก็ตอเมื่อมีปจจัยเรงเราอารมณ เชน นิสัยสวนตัว การดื่มสุรา การโตเถียงไม
ยอมกัน เปนตน
(2) ความตอเนื่อง
เมื่อมีการกระทํารุนแรงตอสมาชิกในครอบครัวแลว ความรุนแรงจะไม
ยุติลงในทันที แตมักจะมีความตอเนื่องตอไปอยางนอยก็ในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
เรื่องราวที่กอใหเกิดความขัดแยงและรูปแบบของความรุนแรงเปนสําคัญ จากการเปดเผยของผูใ ห
ขอมูล มีหนึ่งครอบครัวที่สวนใหญแลวการกระทํารุนแรงระหวางกันมักจะเปนทางวาจามากกวาอยาง
อื่น ดังนั้นความตอเนื่องของความรุนแรงในครอบครัวนี้จึงเปนเพียงโตเถียงกันในระยะเวลาเพียงไมนาน
แมวาจะเกิดขึ้นบอยครั้งก็ตาม แตในอีก 2 ครอบครัวกลับแตกตางออกไป เมื่อรูปแบบความรุนแรงที่เริ่ม
จากการทะเลาะกัน แลวมีการทํารายรางกายกัน โดยตางฝายตางเปนผูกระทํา ผลที่เกิดขึ้นคือความ
ตอเนื่องของความรุนแรงจะยาวนานกวา และผลของการกระทํารุนแรงของคูกรณีจะสงผลตอจิตใจของ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ รวมทั้งสงผลตอความมั่นคงภายในครอบครัวดวย เพระเมื่อมีการทําราย
กันถึงขั้นเลือดตกยางออก ก็ตองมีฝายใดฝายหนึ่งออกจากบานไป ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัวนี้ เมื่อมีการทํา
รายรางกายกัน ภรรยาจะเปนฝายออกจากบาน โดยมีทั้งกลับไปอยูตางจังหวัดและขอเลิก หรือหลบพัก
อยูกับเพื่อนบานในชุมชนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
(3) การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัวจะยุติลงเมื่อคูกรณีอีกฝายหลีกเลี่ยงหรือไม
โตแยง ซึ่งผูใ หขอมูลบางทานไดอธิบ ายในเรื่องนี้วา แมวาจะมีการดุดาหรือเฆี่ยนตีบุตรหลาน แต
เหตุการณจะยุติเร็วและไมบานปลาย แตกตางจากการกระทํารุนแรงของคูสมรส ที่มักจะบานปลาย
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กลายเปนความขัดแยงรุนแรง ที่เปนเชนนี้เพราะคูสมรสมักจะไมยอมใหแกกัน สวนบุตรหลานนั้นมักจะ
ไมคอยมีการตอบโต อันเนื่องมาจากสภาพจํายอมในอํานาจที่เหนือกวาของพอแม
อยางไรก็ตาม ในกรณีของครอบครัวผูใหขอมูล พบวาความรุนแรงที่
กระทําระหวางสามีกับภรรยายุติลงดวยสาเหตุที่แตกตางกัน บางครอบครัวมีการกระทํารุนแรงเพราะ
สามีเ มาเหลา และจะยุติลงเมื่อสามีสรางเมา ซึ่งเหตุก ารณห ลังจากนั้นคือสามีจะมางอหรือแสดง
พฤติก รรมสํานึกผิดดวยการเขามาเอาอกเอาใจเปน พิเ ศษ แตบ างครอบครัวยุติลงไดเมื่อภรรยาใช
วิธีการโตตอบดวยความรุนแรงจนสามีตองยอมถอย ซึ่งเหตุการณหลังจากนั้นคือการบาดหมางกันไป
ชั่วระยะหนึ่ง หรือบางครอบครัวเหตุการณยุติลงเมื่อฝายใดฝายหนึ่งถอยหนีออกจากสถานการณ และ
ใชเวลาระยะหนึ่งในการปรับตัวเขาหากัน
(4) การเกิดซ้ํา
ในครอบครัวที่มีพฤติกรรมความรุนแรง มักจะมีปญหาความรุนแรงซ้ํา
อยางตอเนื่อง โดยผูใหขอมูลไดกลาววา เมื่อนิสัยใจคอไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือปญหาของครอบครัว
ยังไมไดรับการแกไขหรือคลี่คลายลง ความรุนแรงจะเกิดซ้ําไปเรื่อย ๆ เพียงแตจะเปลี่ยนรูปแบบไป
เทานั้น เชนในบางครอบครัว ที่เมื่อกอนทํารายรางกายกันบอยครั้ง แตในระยะหลัง ๆ มักจะมีปากเสียง
กันแตไมถึงขั้นทํารายกัน เพราะยังมีปญหาเรื่องคาใชจายในบาน และปญหาของลูกหลานที่ยังเปน
ภาระ จึงเกิดความเครียดและมีปญหากระทบกระทั่งกันอยูเปนประจํา และถาหากนับการดาทอกัน
เปนปญหาความรุนแรงอยางหนึ่ง พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวถือวามีอยู เพียงแตลดระดับ
ความรุนแรงลงไปเทานั้น
1.2.3 การลดพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว
พฤติก รรมความรุน แรงในครอบครัวของผูใ หขอมูล ถึงแม วามีระดับ ความ
รุนแรงภายในครอบครัวสูง แตก็ยังดํารงสถานะความเปนครอบครัวเอาไวได สวนหนึ่งเปนเพราะการ
กระทํารุนแรงแมจะตอเนื่องยาวนาน แตก็มีระยะหางของการกระทํา อีก ทั้งในระยะหลังการกระทํา
รุ น แรงก็ ล ดน อ ยลงไปมาก เพราะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตนเองและสภาพแวดล อ มต า ง ๆ ดั ง นั้ น
ปรากฏการณของครอบครัวตัวอยางทั้ง 3 ครอบครัวนี้ จึงสะทอนถึงการลดพฤติกรรมความรุนแรงใน
ครอบครัวลงได เมื่อมีความเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนนิสัย
การปรับ เปลี่ย นนิสัย ของคูขัดแยง เปน สาเหตุห นึ่งที่ก ารกระทํารุน แรง
ระหวางกัน ลดนอยลง ผูใหขอมูลกลาวในลักษณะที่สอดคลองกันวา เมื่อแตละฝายลดพฤติกรรมที่
กาวราวรุนแรงลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาเมื่ออีกฝายมีอารมณโกรธ มีการพูดคุยกันมากขึ้น
และเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาเชนการดื่มสุรา ก็จะทําใหความรุนแรงในครอบครัวลดลง
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ไปมาก ตัวอยางครอบครัวแรก ที่เมื่อกอนสามีจะเปนคนตรง ๆ ไมคอยคุยกับครอบครัวและดื่มเหลา
เปน ประจํา แตมาในระยะหลังเลิกเหลาและมีกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น การกระทํารุนแรงก็ลด
นอยลงไปมาก ดังที่ผูใหขอมูลครอบครัวแรก กลาววา “..... แกเกงเพราะแกกินเหลานี่ละ กินแลวนิสัย
เปลี่ยน ตอนนี้เลิกแลว.... แกก็รักครอบครัว รักลูกหลานดี.....” (ปาฉลบ)
สํ า หรั บ ครอบครั ว ที่ เ หลื อ ก็ เ ช น กั น ในครอบครั ว ที่ ส อง เมื่ อ สามี ไ ม มี
พฤติกรรมเจาชู ลดการเที่ยวเตร และพยายามใจเย็นลง ครอบครัวก็มีการพูดคุยกันมากขึ้น การกระทํา
รุนแรงในครอบครัวก็ลดนอยลง แตที่ยังคงมีความรุนแรงในครอบครัวนั้น ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาเปน
เพราะครอบครั ว ยั ง มี ป ญ หาที่ แ ก ไ ขไม ไ ด คื อ ป ญ หาของบุ ต รหลานและภาระหนี้ สิ น จึ ง ยั ง คงมี
ความเครียด วิตกกังวล และยังมีปากเสียงกันอยู ในสวนของครอบครัวที่สาม ปจจุบันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวก็ลดนอยลงเชนกัน แตก็ยังมีปญหาที่คลายคลึงกับครอบครัวที่สอง เพียงแตสามีไม
มีนิสัยเจาชูเทานั้น และสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง 2 ครอบครัวนี้ก็คือการกระทํารุนแรงระหวางคูสมรสลดลง
แตความรุนแรงกับบุตรหลานกลับมีมากขึ้น ดังคํากลาวของผูใหขอมูลทั้ง 2 ครอบครัว ที่วา “..... ก็มัน
เครียดนะ หวงเขา เมื่อวานก็ตี....” (ปาอวน) และ “.... พออารมณขึ้นแลวทีนี้ทําอะไรเขาไมได เราก็ลง
กับหลานตลอด....” (ปานาก)
กลาวไดวา การควบคุมอารมณหรือปรับเปลี่ยนนิสัยบางอยางที่เสี่ยงตอ
การเกิดปญหาของคนในครอบครัว จะสามารถทําใหความรุน แรงลดลงได แตสําหรับครอบครัวที่มี
ความรุนแรงอยางตอเนื่องแลว การยุติความรุนแรงลงอยางสิ้นเชิงนั้นกระทําไดยาก และบางครั้งความ
รุนแรงอาจลดลงในคูขัดแยงที่เปนคูสมรส แตกลับไปเพิ่มในกลุมบุตรหลานแทน
2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของครอบครัวใหเหมาะสม มีผลตอการลด
การกระทํารุน แรงลงไดเชน กัน ทั้งนี้ เปน สภาพแวดลอมที่ มีผลโดยออมตออารมณความรูสึก และ
พฤติกรรมของคนในครอบครัว อยางไรก็ตาม ในชุมชนคงไมอาจเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโดยการ
ปรับปรุงบานเรือนหรือปรับเปลี่ยนนิสัยของคนในชุมชนไดทั้งหมด ดังนั้น สิ่งที่สะทอนจากครอบครัว
ผูใหขอมูลคือ ในระยะหลังที่ความรุนแรงลดลง เพราะมีความพยายามปรับ เปลี่ยนตัวเองออกจาก
สภาพแวดลอมที่เปน ตัวเรงเราปญหา เชน การไมคบเพื่อนที่ดื่มสุราหรือพากันเที่ยวเตร ทั้งๆ ที่บาง
ครอบครัวเมื่อกอนนี้ทั้งสามีและภรรยาจะชอบดื่มเหลาและเที่ยวเตรเปนอยางมาก หรือบางครอบครัว
จะไมยุงเกี่ยวกับปญหาในครอบครัวของคนอื่น เพื่อที่ปญหานั้นจะไดไมมากระทบกับครอบครัวของตน
2. สถานการณความรุนแรงในครอบครัวจากการสนทนากลุม
การสนทนากลุม ดําเนินการในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 มีผูเ ขารวมสนทนากลุมคือผูนํา
ชุมชน จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบดวยผูนําชุมชนยอยทั้ง 4 ชุมชน รวมทั้งจากเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก
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ผูชวยผูใหญบาน และเจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบล และมีก ารสนทนากลุมอีกครั้งในวันที่ 30
ตุลาคม 2552 เพื่อเปน การตรวจสอบขอมูลที่ผูวิจัยไดสรุป กอนจะนําไปใชใ นการวิเ คราะหสภาพ
ปญหาของชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนาวิธีก ารป องกันปญหาความรุน แรงในครอบครัวตอไป สําหรับ
ประเด็นที่มีการสนทนากลุมกันไดแก รูปแบบของปญหาความรุนแรง ระดับของปญหาความรุนแรง
สาเหตุของปญหาความรุนแรง และปจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เอื้อตอการปองกันปญหา ผล
การวิเคราะหขอมูลมีดังตอไปนี้
2.1 ลักษณะของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน
2.1.1 ประเภทของความรุนแรง
1) ความรุนแรงทางกาย
ความรุนแรงในครอบครัวที่แสดงออกถึงการทํารายรางกาย ยังพบเห็นได
ในหลายครอบครัวของชุมชน สวนใหญจะมีลักษณะของการทุบตี ทํารายดวยมือเปลา หรืออาวุธดวย
วิธีการที่รนุ แรงกวาปกติ และมักเกิดขึ้นกับคูสมรส รองลงมาคือบิดามารดาทํารายบุตร และบุตรทําราย
บิดามารดา การทํารายรางกายนี้จ ะเกิดขึ้น ซ้ําในครอบครัวที่มีความขัดแยงอยางยาวนาน โดยจะ
แสดงออกใหคนรอบขางเห็นบอยครั้ง และมักจะไมมีการหามปรามหรือชวยยับยั้งไมใหมีการทําราย
รางกายโดยคนในชุมชน เพราะถือวาเปนเรื่องในครอบครัว หากจะมีก็มักจะเปนเพียงญาติพี่นองที่เขา
มาหามบางในบางครั้ง ซึ่งมีไมมากและไมไดผล เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวที่
อพยพมาจากที่อื่น ดังนั้นครอบครัวที่กระทํารุนแรงจึงไมไดมีความสัมพันธเชิงเครือญาติที่กวางขวาง
ในขณะที่ครอบครัวอื่น ๆ ก็ไมกลาเขามายุงเกี่ยว ดังคํากลาวของผูรวมสนทนาทานหนึ่งที่วา “…. กอน
หนานี้เราไมไดลงลึกเกี่ยวกับการชวยเหลือในกลุมของชุมชน กิจกรรมการชวยเหลือของชุมชนยังไมมี
ตางคนตางอยู ตางทํามาหากิน.....”
การทํารายรางกายหลายครั้งเกิดขึ้น เมื่อคูขัดแยง ฝายใดฝายหนึ่งอยูใ น
อาการเมาสุรา และสารเสพติด ซึ่งจะทําใหขาดความยับยั้งชั่งใจและทําใหความรุนแรงมีความเขมขน
มากกวาปกติ ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นในครอบครัวที่คูของความขัดแยงมีสถานะต่ํากวา เชน สามีที่มีอายุ
นอยกวา หรือบุตรที่ตองอยูอาศัยอยูรวมกับพอแม เมื่อไดรับการตําหนิหรือดุดาดวยวาจาบอยครั้ง ก็จะ
เก็บ ความไมพอใจไวใ นใจ เมื่อดื่มสุราและเสพสารเสพติดเขาไป ก็จ ะเกิดความฮึก เหิมและแสดง
พฤติกรรมกาวราว โดยการเขาทํารายรางกายเพื่อเปนการระบายความคับของใจ และเมื่ออีกฝายตอบ
โต ก็จะเกิดการบานปลายถึงขั้นทํารายรางกายดวยอาวุธ ดังคํากลาวของผูรวมสนทนาหลายทานที่ได
กลาววา “.... เขาตบภรรยาเพราะวาเมา แลวก็ทะเลาะกันตลอด อยูบานก็ตบตีกัน ......” หรือ “....หรือ
อยางเมื่อกอนนี่ ลูกชายติดยาแลวประมาท ไมคอยดี ตีแม ....” และ “….. มีเรื่องลูกเลี้ยงทะเลาะกับ
พอเลี้ยง มีการใชปนยิงกัน หลบหนีไปอยูพักหนึ่ง....” เปนตน
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สําหรับความรุนแรงที่บิดามารดาทํารายรางกายบุตร ก็จะพบเห็นอยูทั่วไป
ที่พอแมมักใชวิธีการแกปญหาบุตรที่ดื้อ ไมเชื่อฟง ดวยการตี แตผูรวมสนทนาใหเหตุผลวาเหตุการณ
ลักษณะเชนนี้เปนการกระทําดวยความรักความหวงใย แมวาวิธีการอาจจะไมเหมาะสมก็ตาม อยางไร
ก็ตาม ในชุมชนก็มีการทํารายบุตรในระดับที่รุนแรงมากอยูหลายครอบครัว และสวนใหญจะเกิดซ้ํา ๆ
กับครอบครัวเดิม และการกระทํารุนแรงดวยการเฆี่ยนตีบุตรหลานนี้จะหยุดลงเมื่อบุตรหลานไดเติบโต
เปนผูใหญ ดังคํากลาวของผูรวมสนทนาจากชุมชนยอยที่ 4 ที่วา “….ที่หลังบานพี่ก็มี แตเดี๋ยวนี้หลาน
เขาโตแลว เมือ่ กอนนี่แทบทุกคืน เพราะเขาไปเลนกลับมาดึก ตีกันแบบจะตายเลย....”
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา การกระทํารุนแรงกับบุตรหลานนี้ ถือเปน
เรื่องธรรมดาสําหรับชุมชน ที่คนภายนอกไดแตเฝามองอยางเงียบๆ ไมสามารถไปหามปรามได แต
สําหรับการทํารายรางกายระหวางคูสมรสแลว พบวามีกรณีที่ชุมชนมีบทบาทเขาไปแทรกแซงในเชิงลบ
คือ ครอบครัวที่ไมมีบานเปนของตนเอง ตองเชาบานคนอื่นอยูอาศัย ในกรณีเชนนี้ผูรวมสนทนาบางคน
บอกวา เมื่อมีการการทํารุนแรงระหวางกันจนรบกวนเพื่อนบาน เจาของบานก็มักจะไลออกไปอยูที่อื่น
กลาวไดวา ลักษณะความรุนแรงทางรางกาย ยังมีใหเห็นอยูทั่วไปในชุมชน
โดยสวนใหญคูกรณีคือสามีและภรรยา และการกระทํารุนแรงดังกลาวจะไมมีคนอยากเขาไปยุงเกี่ยว
ยกเวนญาติพี่นองเทานั้น สวนผูปกครองกระทําตอบุตรหลานของตนนั้น คนสวนใหญมองวาผูปกครอง
สามารถทํารุนแรงดวยการเฆี่ยนตีบุตรหลานของตนได เมื่อประพฤติตัวไมเหมาะสม และประชาชนดูจะ
ชาชินและเห็นเปนเรื่องปกติไป เพราะคิดวาเมื่อเด็กโตขึ้น ความรุนแรงที่ผูปกครองกระทําตอเด็กนั้นก็
จะหมดไปดวย
2) ความรุนแรงทางวาจาและจิตใจ
ความรุนแรงทางวาจาและการทํารายจิตใจ นับวาเปนปญหาใหญของคน
ในชุมชน ลักษณะของปญหามีตั้งแตการการใชวาจาขมขูใหหวาดกลัว การใชคําพูดที่กาวราวดุดัน และ
การกระทํามีที่มีผลตอสภาพจิตใจ เชน การนอกใจคูสมรส หรือการออกไปเที่ยวนอกบานโดยไมฟงคํา
ทัดทานจากครอบครัว ความรุนแรงในลักษณะเชนนี้ ผูรวมสนทนามองวาเปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับ
ทุกครอบครัว เพียงแตวาจะมีปริมาณหรือความเขมขนของสถานการณมากหรือนอยเทานั้น และความ
เขมขนของสถานการณนี้ ในทัศนะของผูรวมสนทนาแลวจะเปนตัวบงชี้วาครอบครัวนั้นมีความรุนแรง
หรือไมเพียงใด
โดยปกติแลว ลักษณะความรุนแรงทางวาจา ที่ผูรวมสนทนาเห็นพองกัน
คือ เปนการแสดงออกในลัก ษณะการโตเถียงดวยคําพูดที่มีระยะเวลานานหรือบอยครั้ง รวมทั้ งการ
พูดจาขมขูใหอีกฝายหวาดกลัว เชื่อฟงและยอมอยูในอํานาจแตโดยดี โดยการโตเถียงหรือขมขูดวย
วาจาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนี้ นอกจากจะกอใหเกิดความขัดแยงภายในครอบครัวแลว ยังมีผลตอ
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จิตใจของคนในครอบครัวเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูสูงอายุที่จะเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล นอนไมหลับ
ออนเพลีย ปวดศีรษะ ทานอาหารไมได อันเปนผลกระทบตอสภาพรางกายและการทํางาน ซึ่งสวนใหญ
เกิดขึ้นกับผูสูงอายุและผูหญิงที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีความรุนแรง อาการทางกายเชนนี้ มักจะไม
ทราบสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไรกันแน แตสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ไดมีความสัมพันธใกลชิด
กับชุมชนจะทราบ เพราะมีหลายกรณีที่มาขอยา หรือขอคําปรึกษาจากเจาหนาที่อยูเปนประจํา ดังคํา
กลาวของเจาที่สาธารณสุขทานหนึ่งที่เขารวมสนทนาในครั้งนี้ดวย ที่วา “…. ผูสูงอายุอยูบานเฉย ๆ
ลูกหลานกลับมาเหนื่อยก็บน ๆ วาไมทํางานอยางนูนอยางนี้ ยายเขาก็ปวดหัว เครียด แลวก็นอนไมหลับ
มันอยูในเชิงลึก.....” และ “..... อาการที่เจอคือถาตรวจรางกายมันปกติ ไมมีไข ความดันก็ไมมี แตดูสี
หนาแววตานี่ทุกข รูเลยวาทุกข บางคนก็ปวดหัวมองหนานี่รูเลย ไขก็ไมมี ..... ซักไปซักมาถึงรู.....”
ความรุนแรงทางวาจานี้ หากเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีเฉพาะคูสมรสที่อยูใน
วัยหนุมสาว ตางฝายตางมักจะหาวิธีหลบหลีกหรือระบายความขัดแยงที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ตางกัน
เชน ฝายหญิงจะใชวิธีเก็บตัวอยูกับบาน หรือพยายามหาเพื่อนคุย รวมทั้งการหลบไปอาศัยกับญาติ แต
สําหรับฝายชายแลว วิธีระบายความขัดแยงที่พบเห็นไดบอยคือการหันไปเที่ยวนอกบานและดื่มสุรา
ดังนั้นจึงมีบอยครั้งที่ฝายชายเมื่อเมาสุราและมีปญหาทางบาน จะสงเสียงดังเอะอะโวยวาย หรือหา
เรื่องคนอื่น และผูที่จะตองคอยแกปญหาคือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) เนื่องจากเปนผู
ที่ป ระชาชนใหความไววางใจ จึงตองมีหนาที่แกไขปญหาเรื่องนี้ไปโดยปริย าย ซึ่งชุมชนแหง นี้มี
สมาชิก องคก ารบริห ารสว นตํา บล 2 คน และคนทั้ง สองตา งก็ มีป ระสบการณใ นการระงั บ ยั บ ยั้ ง
เหตุการณที่ปานปลายจากความขัดแยงในครอบครัวสูก ารทะเลาะเบาะแวงในชุมชนอยูบอยครั้ง มีทั้ง
การไปแจงตํารวจมาจับ หรือบางคนพยามปรับสภาพแวดลอมใหมดวยการติดไฟทางเดินใหสวางขึ้น
ซึ่งวิธีการเหลานี้นอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาไดแลว ยังมีผลกระทบตอตัวสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลเองดวย เพราะบุคคลที่ถูกตํารวจจับจะเกิดความไมพอใจขึ้นมา รวมทั้งการติดไฟสองสวาง
แมวาจะทําใหชุมชนดูปลอดภัย แตก็กระทบกับประชาชนคนอื่น ๆ ที่ตองการพักผอน เนื่องจากแสงไฟ
จะสองเขาไปในบาน เพราะสภาพบานเรือนที่มีความแออัด และตัวบานก็ไมไดมีความแข็งแรงและ
มิดชิดพอที่จะปองกันสิ่งรบกวนจากภายนอกบานไดนั่นเอง
ความรุน แรงลั ก ษณะนี้ถึ งแมว าจะเกิด ขึ้น ในบา น แต เ นื่ องจากสภาพ
บานเรือนของชุมชนสวนใหญอยูติดกัน ทําใหการกระทํารุนแรงทางวาจาจะเปนที่รับรูของเพื่อนบาน
ตามไปดวย จึงนับวาเปนปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชนคอนขางมาก ที่สําคัญคือความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวหนึ่ง ๆ อาจขยายเปนความขัดแยงระหวางครอบครัวได เมื่อสถานการณไมยุติ และคู
ขัดแยงระบายความขัดแยงดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
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นอกเหนือจากความรุน แรงทางวาจาแลว การทํารายทางจิตใจ ก็เ ป น
ปญหาในชุมชนเชนเดียวกัน วิธีการนอกจากการนอกใจในคูสมรส หรือการออกไปเที่ยวนอกบาน อัน
เปนการทํารายจิตใจระหวางคูสมรสแลว ยังพบวามีหลายกรณีที่ผูปกครองใชอํานาจที่เหนือกวาบีบ
บังคับบุตรหลานใหอดขาว หรือการจํากัดการชวยเหลือเรื่องเงินทองตาง ๆ ดังคํากลาวของผูนําหลาย
ทาน ที่วา “...... ก็มีที่บังคับใหหลานกินขาวไมเยอะ คือบังคับวาแคนี้แลวนะ ไมตองกินตอ .....” หรือ
“….ของพี่มีอยูห ลังหนึ่ง ไมใหตังคไปกินขาวในโรงเรียนอะไรอยางนี้ ของพี่มีอยูหลังเดียว ของคนอื่น
ไมร.ู ... ”
การใชอํานาจบังคับบุตรหลานเชนนี้ อาจไมใชเปนเจตนาที่จะแสดงความ
รุนแรงเพราะอารมณพาไปแตเพียงอยางเดียว แตมาเหตุมาจากสิ่งอื่น ๆ ดวย เชนในกรณีของยายที่บีบ
บังคับใหหลานทานขาวแตนอย ผูรวมสนทนาบอกว าครอบครัวนี้มีสภาพยากจน และมีคนอาศัยอยู
รวมกันเปนจํานวนมาก ในขณะที่บุตรหลานอยูในวัยกําลังเจริญเติบโต ตองการรับประทานอาหารให
พอเพียงกับความตองการ แตยายในฐานะผูทํากับขาวเกรงวาวาอาหารจะไมเพียงพอจึงบังคับใหกินแต
นอย หรือในกรณีการใหใหเงินบุตรหลานไปโรงเรียน ก็อาจมีสาเหตุมาจากการที่บุตรหลานคนนั้นดื้อรั้น
ไมเ ชื่อฟง ถือเปน มาตรการลงโทษใหบุตรหลานได ห ลาบจํา และไมป ระพฤติ สิ่งที่ผูใ หญเห็น วาไม
เหมาะสม แตเนื่องจากสภาพบานเรือนที่อยูกันอยางแออัด ทําใหพฤติกรรมของผูปกครองที่กระทําตอ
บุตรหลานดังกลาว หลุดรอดออกมาเปนที่รับรูของชาวบานคนอื่น ๆ และเมื่อมีการกระทําบอยครั้ง
และดวยการสื่อสารทางคําพูดที่ไมระมัดระวังตัว คนทั่วไปที่ไดยินจึงมองวาครอบครัวเหลานี้ชอบใช
อํานาจบีบบังคับบุตรหลาน และถือเปนครอบครัวที่ไดกระทํารุนแรงตอบุตรหลานในครอบครัวของตน
อยางหนึ่ง
3) ความรุนแรงทางเพศ
การกระทํารุนแรงทางเพศ เปนสิ่งที่ผูรวมสนทนาระมัดระวังที่จะพูดถึง
เพราะการลวงละเมิดทางเพศบุคคลที่ไมไดเปนภรรยาเปนคดีอาญาที่มีกฎหมายลงโทษรุนแรง และดู
เกิดขึ้น ไดย ากในชุ มชนที่มี สภาพบานเรือนหนาแนน เชน ชุ มชนแห งนี้ โดยที่ค รอบครั วอื่น ๆ ที่อ ยู
ใกลเ คีย งไมรู ซึ่งในการสนทนากลุมในครั้ง แรก ผูวิจัย ไดเ ปดเผยขอมูลที่ไดจ ากการสังเกตและ
สัมภาษณเชิงลึกมาเปนประเด็นในการสนทนาเพิ่มเติม วามีบางครอบครัวที่เด็กผูหญิงซึ่งพักอาศัยอยู
ในความปกครองของญาติผูใหญ จะตกอยูในสภาพเสี่ยงที่จะถูกญาติผใู หญลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งผูนํา
ชุมชนทานหนึ่งที่บานเรือนอยูใกลชิดกับครอบครัวดังกลาวก็ยอมรับวามีเหตุการณบางเหตุการณ ที่
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมบางอยางของคนในครอบครัวนั้น ที่มีแนวโนมวาจะนําไปสูการเกิดปญหาได
แตก็ไมมีหลักฐานยืนยันวามีการลวงละเมิดทางเพศหรือไม
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อยางไรก็ตาม ในการสนทนากลุมครั้งที่สอง ซึ่งเปนการตรวจสอบขอมูล
และไดมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง ในครั้งนี้ผูใหญบานไดยอมรับวาตนเองไดเขาไปสังเกตการณและ
สอบถามคนในละแวกใกลเคียง จนพบวาเด็กในความปกครองของครอบครัวนี้อาจตกอยูในภาวะที่
เสี่ยงตอการถูกคุกคามทางเพศได จึงไดเขาไปแทรกแซงปญหาดวยการใหนําเด็กไปอยูที่อื่น จึงกลาวได
วา มีภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงทางเพศกับชุมชนที่ศึกษานี้อยางนอย จํานวน 1 ราย
2.1.2 บุคคลที่กระทํารุนแรง
1) ความรุนแรงระหวางคูสมรส
ความรุนแรงที่กระทําระหวางคูสมรส นับวาเปนปญหาใหญหรือเกิดขึ้นได
งายและมากที่สุดในชุมชน คูสมรสที่กลาวถึงนี้คือสามีภรรยาที่อยูกินกันเปนครอบครัว แมวาจะจด
ทะเบียนสมรสหรือไมก็ตาม ที่สําคัญคือฝายที่กระทํารุนแรงไมใชฝายชายที่มีอํานาจเหนือกวาดานสรีระ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพและหารายไดใหกับครอบครัวเสมอไป เพราะผูเขารวมสนทนา
ไดเห็นพองกันวา จากการรับรูสถานการณความขัดแยงและการกระทํารุนแรงในครอบครัวของคนใน
ชุมชนนั้น มีสัดสวนที่ ใกลเคียงกันมากระหวางเพศหญิงกับเพศชายที่เปนฝายกระทําและถูกกระทํา
เพียงแตรูปแบบวิธีการกระทํารุนแรงอาจแตกตางกัน เชน เพศหญิงจะเปนฝายใชความรุนแรงทางวาจา
มาก ในขณะทีเ่ พศชายจะเปนฝายใชความรุนแรงทางดานรางกายและจิตใจมากกวา ดังกลาวของผูนํา
ชุมชนหลายทาน ที่ไดสะทอนถึงฝายที่กระทํารุนแรงในครอบครัวระหวางคูสมรส ที่วา “...... เริ่มตนก็
เมียเริ่มดากอน แลวผัวก็ใชความรุนแรงกับเมีย เรื่องกินเหลา เรื่องผูหญิง หรือบางทีก็เรื่องซื้อหวย พอ
ไมถูกก็ดากัน..... หรือ “.... เขาเปนคนหึงเมีย แลวก็เปนคนเสพยดวย ติดทั้งเหลาทั้งอะไรแบบนี้ พอไม
มีตรงนี้ก็จะออกฤทธิ์ขึ้นมา ยาวไปเลย บางทีเที่ยงคืนก็ไมหยุด ใครหามก็ไมฟง.....”
ความรุนแรงระหวางคูสมรส ถือเปนความขัดแยงในครอบครัวที่จ บดวย
การกระทํารุนแรง ทั้งทางวาจา และการทํารายรางกาย ความรุนแรงจึงแสดงออกจากทั้งสองฝาย แตก็
ปฏิเสธไมไดเชนกันวา บุคคลที่ไดรับผลจากการกระทํารุนแรงมากกวาคือฝายหญิง เนื่องจากฝายชาย
ไดเปรียบในดานสรีระ และตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว จึงมีโอกาสในการเขาสังคมไดมากกวาฝาย
หญิง ดังนั้นจึงสรางความรุนแรงทางจิตใจใหกับฝายหญิงไดมากกวา เชน การนอกใจภรรยา หรือการ
คบหาเพื่อนเพื่อเที่ยวเตรโดยไมรับผิดชอบตอครอบครัว รวมทั้งการดื่มสุราและเสพยาเสพติด แลวแสดง
พฤติกรรมกาวราวหรือกระทํารุนแรงกับภรรยา เปนตน
2) ความรุนแรงระหวางบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว
สําหรับบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว ที่เปนผูกระทําความรุนแรง สวนใหญแลว
จะเปน ไปในลัก ษณะของผูที่แข็งแรง มีอิท ธิพลหรืออํานาจกวา ในครอบครัว กระทําตอสมาชิก ใน
ครอบครัวที่มีความแข็งแรง มีอิทธิพล หรือมีอํานาจในครอบครัวนอย เชน ผูปกครองกระทําตอบุตรหลาน
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ซึ่งกรณีนี้ผูรวมสนทนาหลายคนมองวา สวนหนึ่งเกิดจากตัวเด็กเองที่ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน
ติดเกมส เลิกเรียนแลวไมยอมกลับบาน จึงถูกผูป กครองดุดาหรือเฆี่ยนตี นอกจากนั้นตัวเด็กเองยังเปน
ผูทําใหปญหาลุกลามบานปลาย เนื่องจากมักจะโตเถียงกับผูปกครอง และมีการมั่วสุมกัน ในขณะที่
ผูปกครองตางตองทํางาน ไมมีเวลาใหกับบุตรหลาน และไมมีความสามารถในการสื่อสารดวยคําพูดที่
เหมาะสมได เมื่อเห็นวาบุตรหลานไมเชื่อฟง ก็มักใชวิธีที่รุนแรงในการแกไขปญหา ดังคํากลาวของผูนํา
ชุมชนยอยที่ 4 ที่ไดอธิบายถึงครอบครัวหนึ่งในชุมชนไวอยางนาสนใจวา “..... ที่หลังบานพี่ เมื่อกอน
แทบทุกคืน เพราะเขาเลนกลับมาดึก ตีกันแทบจะตายเลยเมื่อตนป แตพอโตขึ้นเขาก็ไมตีนะ เดี๋ยวนี้
เบาลง ก็แคบน ไมถึงกับตีเหมือนแตกอน......”
อีกตัวอยางคือชุมชนยอยที่ 3 ที่เปนชุมชนแออัด มีคนอยูกันอยางหนาแนน
และมีวัยรุนอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นเด็กในชุมชนยอยนี้จึงจําเปนตองอยูในสภาพแวดลอมที่มีวัยรุน
จับกลุมมั่วสุมกัน เมื่อผูปกครองมาเห็นก็เกิดความรูสึกไมสบายใจและหามปรามบุตรหลานไมใหเขาไป
ยุงเกี่ยว แตวิธีการหามปรามนั้นมักใชคําพูดที่กาวราวรุนแรง บางครั้งก็มีการทํารายรางกายดวยการ
เฆี่ยนตี ซึ่งเหตุการณเชนนี้มีใหเห็นบอยมากจนชาชิน และผูนําชุมชนแหงนี้ใหความเห็นวา อาจเปน
เพราะผูป กครองสวนใหญ มีก ารศึกษาไมสูง หรือเมาสุราควบคุมอารมณไมได จึง ใชวาจาหรือการ
กระทําที่เหมาะสมกับบุตรหลานของตนก็เปนได ดังคํากลาวของผูนําชุมชนยอยที่ 3 ที่เลาถึงเหตุการณ
ความรุนแรงใน 2 ครอบครัวไววา “..... มีเคสหนึ่ง ตีลูก ลูกดื้อมาก แลวก็เมา อารมณรุนแรงจะตีหรือดุ
ดาก็จะใชกําลัง มือบาง เทาบาง…..” และ “.... มีพอไปลอบตีลูก เตะดวยนะ ประมาณ 6 ขวบ เด็กมัน
ชอบหนีเที่ยว พอกลับมาพอไมรูจะทําไงก็เอาไมไปตี บางทีก็ตบหัวทิ่มตํา ทําแบบนี้นาน ๆ ที.....”
แตการกระทํารุนแรงที่มีคูกรณีระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ก็ไมใชวา
จะมีแตผูปกครองเทานั้นที่เปนฝายกระทํารุนแรง ในบางครอบครัวลูกชายก็แสดงกริยากาวราว หรือทํา
รายผูเปนพอหรือแมไดเชนกัน โดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งเราอื่น ๆ มาสนับสนุน เชน การติด ยาเสพติด เมื่อ
ตองการเงินที่จะไปซื้อยา ลูกก็จะบังคับเอากับพอแม เมื่อไมมีใหก็จะดุดาหรือทํารายรางกาย เหตุการณ
ในลักษณะเชนนี้ แมจะไมมีมากแตก็ยังพบเห็นอยูบางครอบครัว
2.1.3 ระดับของความรุนแรง
1) ปริมาณครอบครัวที่ประสบปญหา
ปริมาณครอบครัวที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่
ศึกษา สามารถจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่มีความรุนแรงมาก ระดับที่มีความขัดแยง และระดับ
ที่ครอบครัวเผชิญกับสภาพปญหาภายในและภายนอกที่อาจจะทําไปสูการกระทํารุนแรงระหวางกันได
ในที่สุด
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สําหรับครอบครัวที่มีความรุนแรงในระดับมาก คือครอบครัวที่มีการทุบตี
ทําราย หรือใชวาจาดุดา ขมขู โดยเหตุการณเกิดขึ้นตอเนื่องจนปรากฏใหคนอื่นไดเห็น เปนประจํา ซึ่ง
ผูเขารวมสนทนาเห็นวาเมื่อรวมกันทุกชุมชนแลวจะมีประมาณ 20 ครอบครัว โดยสวนใหญจะเปนการ
ทํารายรางกายและการใชวาจาที่กาวร าวตอกัน และชุมชนยอยที่ประสบปญหาเรื่องนี้มากที่สุด คือ
ชุมชนยอยที่ 3 รองลงมาคือชุมชนยอยที่ 2 ซึ่งทั้งสองชุมชนนี้ประชาชนมีฐานะคอนขางยากจน และ
บานเรือนอยูในสภาพที่แออัด หรือบางสวนเปนบานเชาที่มีคนอยูอาศัยรวมกันเปนจํานวนมาก ในขณะ
ที่ชุมชนอื่น ๆ มีใหเห็นไมมากนัก
ในสวนของครอบครัวที่มีความขัดแยงกันนั้น ผูรวมสนทนาเห็นวา ความ
ขัดแยง เปน สิ่งที่ เ กิดขึ้น ไดกับ ทุก ครอบครัว แตห ากพิจารณาวาครอบครัวที่ขัดแยง คือครอบครัวที่
สมาชิกในครอบครัวมีความเห็นไมตรงกันบอยครั้ง รวมทั้งมีการทะเลาะเบาะแวงปรากฏให เห็น และ
การยุติความขัดแยงตองใชเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาตามหลักเกณฑนี้ จะมีสัดสวนประมาณ 50
เปอรเซ็นตเลยทีเดียว สวนที่เหลือคือครอบครัวที่ยังไมมีค วามขัดแยงใหเห็นอยางชัดเจน ถือวาเปน
ครอบครัวอบอุนหรืออาจมีความคิดเห็นไมตรงกันบาง แตไมบอยและไมไดแสดงออกใหคนอื่นไดทราบ
แตสิ่งที่นากังวลคือครอบครัวใน 2 ประเภทหลังนี้ บางสวนก็ยังอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการเกิด
ปญหาความรุนแรงไดทุกเมื่อเชนกัน
2) แนวโนมของปญหา
ปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ของชุมชนในภาพรวมมีแนวโนมลดลง
หากพิจารณาจากรูปแบบการกระทํารุนแรงในดานการทํารายรางกายที่มีจํานวนลดนอยลงในกลุมผูที่
เคยกระทํารุนแรงมากอน โดยผูรวมสนทนาหลายทานสะทอนวาอาจเปนเพราะระยะเวลาทําใหสถานะ
ของแตละครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ คูขัดแยงที่ใชความรุนแรงมีอายุมากขึ้น จึงมี ความ
อดทนอดกลั้นมากขึ้น ตามไปดวย รวมทั้งสถานะของตนเองก็ไมใชผูนําครอบครัวที่มีบทบาทในการ
ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอีกตอไปแลว เนื่องจากบุตรหลานก็โตพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองและ
จุนเจือครอบครัวไดบางแลว
นอกจากนั้น การที่ ชุมชนไดจัดตั้งคณะกรรมการหมูบานขึ้นมา จากแต
กอนที่ตางคนตางอยู ทําใหประชาชนมีผูนําของตน และไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่
ชาวบานไดมีโอกาสรวมมือกันทํานี้ ทําใหประชาชนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน และไมไดตางคนตางอยูเหมือนในอดีต ทําให ปญหาการทะเลาะเบาะแวง
กันในครอบครัวก็ลดนอยลงไป
อยางไรก็ตาม แมวาปญ หาความรุนแรงในระดับที่ทํารายรางกายจะลด
นอยลง แตรูปแบบความรุนแรงทางวาจาและทางจิตใจยังคงอยู และที่สําคัญคือมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
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ในครอบครัวหนุมสาวที่เพิ่งเริ่มตนชีวิตคู เนื่องจากครอบครัววัยรุนนี้ ถือวายังอยูในชวงกอรางสรางตัว
ดังนั้นจึงตองดิ้นรนทํางานหาเลี้ยงชีพจนเกิดความเครียดขึ้นในครอบครัว ประกอบกับในปจจุบันชุมชน
มีภัยคุกคามจากปญหายาเสพติดและสังคมเพื่อนบานที่ชอบดื่มสุราในที่สาธารณะ ทําใหคูสมรสหนุม
สาวอาจหลงผิดเขาไปรวมดวย และกอใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวและการกระทํารุนแรงตอกัน
ตามมา โดยแนวโนมของปญหาความรุนแรงในครอบครัวทางดานวาจาและจิตใจที่แสดงวา มีมากขึ้น
คือประชาชนในชุมชนหลายครอบครัว มีภาวะเครียด จนเจาหนาที่สาธารณสุขตองกําหนดเปนภาระ
งานเฉพาะในการรับมือกับปญหา ดังคํากลาวของเจาหนาที่สาธารณสุขทานหนึ่ง ที่วา “.... ปญหา
เพิ่มขึ้นแนนอน เพราะภาวะเครียด วิตกกังวลของคนเพิ่มขึ้น กลับบานมาเหนื่อย ๆ ก็บนกัน อันนี้เปน
คลื่นเงียบที่เพิ่มเยอะ เยอะจนตอนนี้ (ศูนยแพทยชุมชน) เปนงาน ๆ หนึ่ง....... ”
แมมีข อมูลเชิงประจัก ษ ที่แ สดงถึ งแนวโนม ของปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในภาพรวมของชุมชน แตก็ไมไดหมายความวาในแตละชุมชนยอยจะมีแนวโนมของ
ปญหาความรุนแรงที่เหมือนกัน จากการสนทนากลุมพบวา เมื่อพิจารณาในแตละชุมชนยอยจะเห็น
แนวโนมของปญหาที่แตกตางกันตามลําดับ ดังนี้
ชุมชนยอยที่ 1 ชุมชนแหงนี้มีปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีไม
มากนัก ผูนําชุมชนยอยที่ 1 ใหความเห็นวา มีเพียงการใชความรุนแรงทางวาจาปรากฏใหเห็นในบาง
ครอบครัวเทานั้น ที่เปนเชนนี้เพราะคนสวนใหญเปนคนดั้งเดิม บานเรือนกวางขวางและอยูเปนสัดสวน
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ประชาชนมีรายไดมาก และมีงานที่ดีทํา จึงไมมีปญหาเรื่องคาใชจาย
ไมพอเพียง หากมีความกระทํารุนแรงจะเกิดขึ้นจากนิสัยสวนตัวมากกวา และการที่เปนคนดั้งเดิมนี้ ทํา
ใหแตละครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ แตละครอบครัวตางมั่นคงในฐานะและอาชีพ และบุตร
หลานมีคนสูงอายุดูแล จึงไมมีพฤติกรรมเกเรจนสรางความเดือดเนื้อรอนใจใหกับผูปกครองเหมือนกับ
ชุมชนยอยอื่นๆ
ชุม ชนยอยที่ 2 ชุมชนแหง นี้มีความรุน แรงในครอบครัวสูง และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนบางสวนอยูในภาพแออัดและตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ผูนําชุมชนยอย
ที่ 2 ที่มีสถานะเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแสดงความคิดเห็นวา ชุมชนแหงนี้มีทั้งครอบครัวที่
มีความพรอมและอยูกันอยางอบอุน และครอบครัวที่อยูอยางลําบากและมีการกระทํารุนแรงตอกัน โดย
ปญหาที่พบมากที่สุดคือวัยรุนที่ติดยาเสพติด และดื่มเหลาจนเปนนิสัย ซึ่งเป นสาเหตุสําคัญที่ทําให
ควบคุมตนเองไมอยู จึงมีหลายครั้งที่มีการทํารายรางกายภรรยาใหเห็นดวยความหึงหวง ซึ่งมักเกิด
ขึ้นกับครอบครัววัยรุนที่ยังไมมีความพรอมดานวุฒิภาวะและการควบคุมตนเอง นอกจากนี้ ชุมชนแหง
นี้ยังมีสภาพเปนบานเชาอยูจํานวนหนึ่งที่มีการเคลื่อนยายตลอดเวลา จึงนับเปนปญหาที่แกไขไดยาก
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ชุม ชนยอยที่ 3 ชุมชนแหงนี้ ถือวามีปญหาความรุนแรงมากที่สุด
และมีทั้งทางรางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ ในขณะที่ชุมชนมีพื้นที่จํากัดแตคนในชุมชนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นและอยูกันอยางหนาแนน โดยผูนําที่มาจากชุมชนยอยที่ 3 บางคน ไดสะทอนวาชุมชนของตน
นั้นมีความหลากหลายมาก และความรุนแรงของครอบครัวหนึ่งอาจกระทบกับ อีก หลายครอบครัว
ตามมา ทั้งนี้ เพราะคนในชุมชนยอยที่ 3 เกือบทั้งหมดมีฐานะยากจน ตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ มีรายได
จากการทํางานนอยไมพอกับคาใชจาย และมีการกูยืมเงินระหวางครอบครัวหรือมีการเงินกูนอกระบบ
หลายครอบครัวจึงมีปญหาการมีปากเสียงหรือทะเลาะกัน จากสาเหตุที่เงินไมพอใช โดยผูนําทานนี้
เชื่อวา หากปญหาพื้นฐานไมไดรับการแกไข หรือไมมีมาตรการใด ๆ เขามาชวยเหลือชาวชุมชนยอย
ของตน แนวโนมของปญหาในชุมนของเขามีแตจะเพิ่มขึ้น เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เลวรายลง
ชุมชนยอยที่ 4 ชุมชนแหงนี้แทบจะไมมีขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว เนื่ องจากมีเ พีย งไมกี่ครอบครัว เท านั้น ที่เ ป น เจาของบานและอาศั ย อยูป ระจํา สว น
บานเรือนที่เปนตึกแถวอื่น ๆ ก็เปนคนนอกพื้นที่ที่เขามาเชาเพื่อประกอบอาชีพคาขาย ผูนําชุมชนยอย
ที่ 4 ที่เขารวมสนทนายอมรับวา การประเมินแนวโนมของปญหาความรุนแรงในชุมชนนี้กระทําไดยาก
เพราะมีครอบครัวอยูประจํานอย และคนที่อยูอาศัยก็ไมมีสภาพเปนครอบครัว หากแตเปนลูกจางของ
รานคาเทานั้น อีกทั้งประชาชนที่อาศัย อยูในชุมชนยอยที่ 4 ยังไมไดเ ขามามีสวนรวมกับ ชุมชนใน
กิจกรรมตาง ๆ หรือกลาวไดวา แทบจะไมมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนเลย เนื่องจากตอนกลางวันตอง
คาขายหรือประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ พอตกเย็นก็จะปดรานแลวกลับไปพักผอนยังบานของตนที่อยู
นอกชุมชน
2.2 สาเหตุที่นําไปสูการกระทํารุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน
ในการสนทนากลุม นอกจากจะไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณความรุนแรง
ในครอบครัวของชุมชนแลว ยังไดมีการวิเคราะห ถึงสาเหตุที่นาจะเกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงใน
ทัศนะของผูนําชุมชนที่อยูใกลชิดกับเหตุการณและผูกระทํารุนแรง การพิจารณาถึงสาเหตุ กลาวไดดังนี้
2.2.1 สาเหตุจากสภาพภายในตัวบุคคล
ผูรวมสนทนาตางใหความเห็นไปในทิศทางที่สอดคลองกันวาการเกิดปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวมีสวนสัมพันธกับ นิสัยใจคอของบุคคลในครอบครัวเปน อยางมาก ทั้งใน
ลักษณะของผูกอ เหตุ และผูกระตุนใหเหตุการณบานปลายไปจนถึงขั้นที่ไมสามารถควบคุมตนเองได
นิสัยใจคอที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน ที่ผูนําชุมชนไดสะทอนออกมา
มีดังนี้
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1) การไมรูจักอดทนอดกลั้น
ความไมอดทนอดกลั้น ตอการยั่วยุ หรือในสถานการณที่บี บคั้น นี้ ผูรวม
สนทนาเห็นวาเปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ที่กลาวเชนนี้เพราะในปจจุบัน
หลายครอบครัวในชุมชน เผชิญกับ ความเครียดอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่บีบคั้น
ประกอบกับมีครอบครัวจํานวนมากที่ยังไมมีมีความมั่นคงในดานฐานะความเปนอยู เชน ตองเชาที่ดิน
เพื่ออยูอาศัย สภาพบานเรือนแออัดและไมมีความเปนสวนตัว รวมทั้งสภาพแวดลอมก็เสี่ยงตอการเกิด
ปญหา ดังนั้นคนในครอบครัวจึงอาจแสดงออกทางอารมณหรือกิริยาทาทางที่ไมเหมาะสมและเปนการ
ยั่วยุคูกรณี เชน การบนหรือดุดาวากลาวคนในครอบครัว และเมื่อไมมีการอดทนอดกลั้น ก็จะแสดง
กริยาโตตอบ จนนําไปสูการโตเถียงที่รุนแรง หรือการทํารายรางกายเกิดขึ้นตามมา ดังคํากลาวของผูนํา
ชุมชนยอยที่ 2 ที่วา “.... ความทนความเจ็บของแตละคนที่ไมเทากัน บางคนโดนแคนี้บอกไมเปนไร
บางคนบอกวาเจ็บนาดูเลย....”
การอดทนอดกลั้นนี้ ผูชุมชนบางคนกลาววามีสวนเกี่ยวของกับการคิดหรือ
มองโลกในดานบวก คือหากคิดในเชิงบวกแลวปญหาจะไมเกิดขึ้นหรือไมลุกลามขยายตัว เพราะจะทํา
ใหบุคคลนั้นไดคิดไตรตรองอยางมีเหตุผลนั่นเอง
2) การดื่มสุรา
ปญหานี้เปนปญหาใหญในชุมชน และจากการรับฟงขอเท็จจริงของผูนํา
ชุมชนที่รวมสนทนาพบวา ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนหลายกรณีจะเกี่ยวพันกับเรื่องที่บุคคลใน
ครอบครัวดื่มสุรา และมักเกิดกับชุมชนยอยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา ผูนําชุนชนหลายทาน
สะทอนวามีหลายครอบครัวที่เมื่อมีการดื่มสุราจะกระทํารุนแรงตอคนในครอบครัวเปนประจํา หรือเรียก
ไดวาติดเปนนิสัย การกระทํานี้มักจะเกิดขึ้นกับผูชายที่เปนหัวหนาครอบครัว และเหตุการณนี้จะเกิดขึ้น
ไดเสมอแมวาคูกรณีจะไมไดยั่วยุหรือกอเหตุใหขุนเคืองใจ ดังคํากลาวของผูนํายอยที่ 3 ทานหนึ่ง ที่วา
“..... คือเมาแลวอาจจะติดเปนนิสัยก็ได คือเมาแลวตองตีเมีย ถึงเมียไมไดดาไมไดตียังไงก็ตองหาเรื่อง
ตีเมียใหได.....”
การดื่มสุราแลวกระทํารุนแรงตอคนในครอบครัวนี้ จะมีสาเหตุเชื่อมโยงกับ
ปจจัยดานความเครียดจากการทํางานหนักและการมีภาระหนี้สิน ที่ทําใหคนบางคนหันไปพึ่งพาสุรา
เพื่อการผอนคลาย และมีการกระทํารุนแรงตอคนในครอบครัวตามมาเมื่อบุคคลนั้นไดดื่มสุราเขาไป
จนไมสามารถควบคุมตนเองได
3) การเปนคนอารมณโมโหราย
บุคคลที่มีนิสัยเชน นี้จะมีลักษณะอารมณหุนหันพลันแลน วูวาม ยึดถือ
ตัวเองเปนใหญ และควบคุมอารมณไมอยูเมื่อโกรธจัด จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให บุคคลนั้นกระทํา
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รุนแรงตอครอบครัว ผูนําชุมชนบางคนกลาววา ในบางครอบครัวที่มีพฤติกรรมความรุนแรงนั้น ผูกระทํา
ความรุนแรงไมมีพฤติกรรมดื่มสุราเลย และมีนิสัยเรียบรอยดวยซ้ํา เพียงแตจะมีนิสัยใจรอน ขี้โมโห ซึ่ง
คนที่มีนิสัย เชนนี้ ห ากเห็น สิ่งที่ไมชอบใจ หรือไมตรงกับความตองการของตน ก็จ ะโกรธขึ้นมาแบบ
ปจจุบันทันดวน และยับยั้งความโกรธของตนไวไมอยูเมื่อมีการโตแยงจากคูกรณี จนนําไปสูการทําราย
รางกายหรือการใชวาจาดุดาอยางรุนแรงตามมา ดังคํากลาวของผูนําชุมชนทานหนึ่ง ที่วา “.....พวกนี้
จะเคยชิน คือวาเคยใช (อารมณ) แลวมันตองใช เวลาโมโหแลวความโกรธหรือวาอารมณรายมันจะ
ยับยั้งไมอยู .....”
อารมณโมโหรายนี้ จะทําใหคนที่เห็นเปนคนดี เรียบรอย กลายเปน คนที่มี
ความดุรายได เมื่อมีสิ่งมากระตุน ซึ่งผูนําชุมชนบางทานบอกวาเปนอารมณสวนตัวประเภทชอบใช
ความรุนแรงที่ซอนอยูภายในตัว และการรูจักกันเพียงผิวเผินไมสามารถสังเกตได
2.2.2 สาเหตุจากสภาพแวดลอม
สําหรับสาเหตุดานสิ่งแวดลอมในชุมชน มีความเกี่ยวของกับการกระทํารุนแรง
ในครอบครัว หรือที่ผูนําชุมชนตางเห็นวาเปนสาเหตุ ที่ทําใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ
ปญหาดานเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่ไมดี กลาวไดดังนี้
1) ปญหาดานเศรษฐกิจ
เนื่องจากประชาชนในชุมชนสวนใหญแลวมีฐานะปานกลางถึงยากจน
โดยประชาชนสวนใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี คือชุมชนยอยที่ 1 และ 2 ในบางครอบครัวเทานั้น ซึ่ง
ความยากจนนี้ผูนําชุมชนมองวาเปนปจจัยเรงเราใหคนมีอารมณเครียด วิตกกังวล และเผลอที่จะแสดง
ความรุนแรงออกมาทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ เชนผูนําชุมชนยอยที่ 3 ทานหนึ่งไดกลาวถึงสภาพความ
เปนอยูในครอบครัวของชุมชนของตนวา คนสวนใหญที่นั่นมีรายไดไมพอกับคาใชจาย และการทํางาน
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูข างชุมชนก็ไมมีโอทีเหมือนแตกอน ทําใหตองกูเงินนอกระบบมาใช
และพอเงินออกก็จะถูกหักไปใชหนี้จนเกือบหมด จนบางครอบครัวแทบจะไมมีเงินที่จะมาซื้อหาอาหาร
หรือจายเงินคาเสื้อผาหรือคาเทอมของบุตรหลาน จึงมีความเครียดเรื่องคาใชจายเปนอยางมาก ดังนั้น
การพูดคุยกันภายในครอบครัว แมวาจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ แตพอไมสบายใจก็จะหงุดหงิดและ
กลายเปนเรื่องใหญได
ปญหาเศรษฐกิจนี้ยังเกี่ยวของกับการใชจายเงินของครอบครัวดวย โดย
ผูนําชุมชนยอยที่ 2 ทานหนึ่งกลาววา ในชุมชนของตนมีหลายครั้งที่ครอบครัวใชความรุนแรงเพราะ
ทะเลาะกัน เรื่องการนําเงิน ไปกิน เหลาและเลนหวย จนไมมีเ งิน มาเปน คาใชจายในบาน ซึ่งปญ หา
ลักษณะเชนนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในครอบครัวหนุมสาว ที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ และไมมีการ
วางแผนการใชจายเงิน
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2) ปญหาดานสังคมแวดลอม
ปญหานี้เกิดขึ้น ในเพราะคนในชุมชนชอบดื่มสุรา และมีภัยคุกคามจาก
ยาเสพติด ผูนําชุมชนบางทานกลาววาการดื่มสุรานี้ถือเปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจของประชาชนทีพ่ บ
เห็นไดทั่วไปจนถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และมีผลกระตุนใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว หากบุคคล
นั้นขาดความยับยั้งชั่งใจและมีความเครียดจากปญหาอื่น ๆ นอกจากนั้นการที่คนในครอบครัวถูกเพื่อน
บานหรือเพื่อนรวมงานชักชวนใหดื่มสุรา ก็ทําใหตองนําเงินที่หามาไดจากการทํางานไปซื้อสุรามาดื่ม
ทําใหมีปญหาเงินไมพอใช และเกิดการทะเลาะเบาะแวงกับคนในครอบครัวตามมาในที่สุด
3. สรุปสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ที่ไดจากการ
สังเกตแบบมีสวนรวม การสั มภาษณเ ชิ งลึก และการสนทนากลุม ดังที่ไ ดนําเสนอไปกอนหนา นี้
สามารถสรางเปนขอสรุปไดดังตอไปนี้
3.1 รูปแบบความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน เกิดขึ้นใน 4 ลักษณะดวยกัน คือ
3.1.1 ความรุนแรงทางวาจา
ความรุนแรงในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากที่สุด โดยมีรูปแบบของความรุนแรงคือ
การโตเถียงระหวางสามีภรรยาจนนําไปสูการทะเลาะเบาะแวง หรือมีการใชวาจาขมขู ประชดประชัน
และไมใหเกีย รติซึ่งกันและกัน ซึ่งความรุน แรงทางวาจานี้ผูกระทําจะไมทราบหรือตระหนักวาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นนี้จะกอใหเกิดผลกระทบตอจิตใจของผูถูกกระทํา นอกจากนั้นยังพบวามีการใชวาจาที่
ไมเหมาะสมกับบุตรหลาน เชน การดุดาดวยถอยคําที่ไมสุภาพ และใชรูปแบบการสื่อสารทีไ่ มเหมาะสม
กับชวงวัยของเด็ก ซึ่งผูกระทํามักอางวาเพื่อสั่งสอนบุตรหลาน และทําไปเพราะความรักความหวงใย
3.1.2 ความรุนแรงทางรางกาย
ความรุนแรงในลักษณะนี้เกิดขึ้นรองลงมาจากความรุนแรงทางวาจา มักจะ
พบในครอบครัวที่มีความขัดแยงสูง และมีการกระทําตอกันเปนประจําจนปรากฏออกมาใหคนในชุมขน
ไดรับรู ความรุนแรงทางรางกายนี้ถึงแมวาจะมีปริมาณนอยกวาความรุนแรงทางวาจา แตมีระดับความ
เขมขนสูงกวา เนื่องจากรูปแบบของความรุนแรงจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย เชน การทุบตีทําราย
รางกาย หรือการหยิบฉวยอาวุธเขาทํารายหรือขวางปาเขาใส กัน ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนการกระทํา
ระหวางคูสมรส และจะมีผลกระทบตอสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ดวย
3.1.3 ความรุนแรงทางจิตใจ
การกระทําความรุนแรงทีม่ ีผลกระทบตอจิตใจของคนในครอบครัวนี้ พบเห็น
ในหลายครอบครัว แตบางครั้งจะมีลักษณะซอนเรน ไมเปดเผย รูปแบบความรุนแรงที่พบเห็นบอยครั้ง
คือ การนอกใจคูสมรส ซึ่งสวนใหญฝายชายจะเปนผูกระทํา มีทั้งการแอบไปมีสัมพันธกับหญิงอื่นหรือ
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การมีภรรยานอย การทุบตีขาวของภายในบาน เพื่อประชดหรือขมขูใหคนในครอบครัวหวาดกลัว และ
การใชอํ านาจบัง คับ หรือควบคุ มการใช จายของคนในครอบครัวที่ ตองพึ่งพิ ง เชน เกิดขึ้ น ในกรณี
ผูปกครองกับบุตรหลาน เปนตน
3.1.4. ความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงในลักษณะนี้ไมปรากฏชัด แตมีบางครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดปญหา และทางผูนําชุมชนไดเฝาสังเกตและเขาแทรกแซงปญหาไปแลวบางสวน ซึ่งกรณีที่
พบคือการที่เด็กผูหญิงมีความจําเปนตองพักอยูอาศัยกับญาติผูใหญที่ไมใชพอแมของตนเอง และอาจ
มีความเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศได
3.2 สถานการณความรุนแรงในครอบครัวในภาพรวม
สถานการณ ความรุน แรงในครอบครัว หากพิจ ารณาจากรูป แบบที่มีก ารทํารา ย
รางกายระหวางกัน มีแนวโนมลดนอยลงกวาอดีต แตสําหรับความรุนแรงประเภทอื่น ๆ แลว ยังคงแฝงเรน
อยูในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่สําคัญคือ คนในชุมชนหลายคนตางมองขามปญหาเหลานี้ และคิดวา
ความรุนแรงทางวาจาหรือจิตใจเปนเรื่องธรรมดาสําหรับชีวิตครอบครัว จากการศึกษาสภาพปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวจากบุคคลหลายฝายกอนหนานี้ สามารถสรุปถึง ระดับของความรุนแรงใน
ครอบครัวของชุมชนที่ศึกษาไดดังนี้
3.2.1 ระดับที่เผชิญกับสภาพเสี่ยง
ระดับที่เผชิญกับสภาพเสี่ยง คือระดับที่ครอบครัวในชุมชนตองตกอยูในสภาพ
ที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา เชน มีฐานะยากจน มีภาระหนี้สิน สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันนอย
และมี รู ป แบบการสื่ อ สารในครอบครั ว ที่ เ สี่ ย งต อการเกิ ด ความขั ด แย ง รวมทั้ ง บ า นเรื อ นอยู ใ น
สภาพแวดลอมทีแ่ ออัด ไมเปนสวนตัว หรือมีเพื่อนบานจับกลุมดื่มสุราเปนประจํา ปจจุบันครอบครัวใน
ลักษณะเชนนี้มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัว และการ
สรางครอบครัวใหมของคนที่อยูในวัยหนุมสาว ในพื้นที่ของชุมชนที่มีจํากัด ซึ่งเมื่อตองเผชิญกับสภาพ
เศรษฐกิจที่บีบคั้น เชน คาครองชีพและภาระคาใชจายในครอบครัวที่สูงขึ้น แตรายไดของครอบครัว
กลับมีเทาเดิม ก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นในครอบครัว จนอาจนําไปสูการกระทบกระทั่งกัน จนอาจ
กลายเปนการกระทํารุนแรงตอกันไดในที่สุด
3.2.2 ระดับที่มีความขัดแยง
ระดับที่มีความขัดแยง คือระดับที่เปนการกระทํารุนแรงตอกันทางวาจาหรือ
จิตใจภายในครอบครัว แตไมปรากฏผลออกมาใหคนอื่นไดรับรู แมวาความรุน แรงในระดับนี้ จะไม
สามารถระบุไดอยางชัดเจนวามีครอบครัวจํานวนมากนอยเพียงใดที่เผชิญอยู แตเนื่องจากพฤติกรรม
การใชชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งอาชีพ ฐานะ และสภาพแวดลอมของชุมชน ก็เปนสิ่งบงบอกไดวา มี
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ครอบครัวที่มีความรุนแรงในระดับทุติยภูมิอยูมาก ซึ่งจากการคาดการณของผูนําชุมชน คิดวานาจะมี
สัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวทั้งหมด เพียงแตการแสดงความรุนแรงตอกันในบางรูปแบบ คน
ในชุมชนเห็นวาเปนเรื่องปกติสําหรับชีวิตครอบครัว แมวาผลของความรุนแรงจะกระทบตอจิตใจของคน
ในครอบครัวก็ตาม
3.2.3 ระดับที่มีความรุนแรง
ระดับที่มคี วามรุนแรง คือระดับที่ครอบครัวมีการกระทํารุนแรงปรากฏชัดเจน
ตอการรับรูของคนอื่น รวมทั้งเหตุการณเกิดขึ้นหลายครั้งหรือมีความตอเนื่องยาวนาน และผลของการ
กระทําความรุนแรงไดสงผลตอการบาดเจ็บทางรางกาย การบอบช้ําทางจิตใจ หรือการสั่นคลอนใน
ชีวิตครอบครัว ปจจุบันมีประมาณ 20 ครอบครัว ซึ่งรูปแบบการกระทําสวนใหญคือการทํารายรางกาย
จนผูถูกกระทําไดรับปาดเจ็บ และการทํารายจิตใจอยางรุนแรงจนผูถูกกระทําหรือคนในครอบครัวมี
สภาพจิตใจที่ไมปกติ เชน นอนไมหลับ วิตกกังวล ซึมเศรา เปนตน
3.3 สถานการณความรุนแรงในในครอบครัวของชุมชนยอย
3.3.1 ชุมชนยอยที่ 1
ชุมชนนี้เปนชุมชนดั้งเดิมที่มีพื้นที่กวางขวาง แตจํานวนคนอยูอาศัยกลับไมไม
มากนัก เมื่อเปรีย บเทีย บกับชุมชนยอยที่ 2 และ 3 อีกทั้ง ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวที่ ป รากฏ
ออกมาใหคนอื่นไดรับรูมีไมมากนัก และจากขอมูลของผูนําชุมชนที่เปดเผยวาความรุนแรงในพื้นที่นี้มี
ไมมาก ดูจะสอดคลองกับความเปนจริง เพราะคนที่อาศัยอยูในชุมชนแหงนี้คือคนในดั้งเดิมที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูง คือคนสวนใหญมีความพรอมในฐานะและอาชีพ สภาพบานเรือนก็อยูเปน
สัดสวน ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวใหญที่มีผูสูงอายุคอยดูแลบุตรหลาน คนที่จับกลุมดื่มสุราใน
พื้นที่สาธารณะพบเห็นไดนอย คนในชุมชนอยูกันอยางสงบ แตก็พบวามีพบความรุนแรงในระดับที่เปน
ความขัดแยงในบางครอบครัว โดยเฉพาะความรุนแรงระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน
3.3.2 ชุมชนยอยที่ 2
ชุมชนนี้เปนอีกชุมชนที่พบวามีปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปรากฏใหเห็น
ทั้งทางวาจา ทางรางกาย และทางจิตใจ เพียงแตชุมชนยอยแหงนี้มีพื้นที่กวางขวางกวา พื้นที่บางสวน
บานเรือนมีความหนาแนน แตบางสวนบานเรือนก็อยูกันเปนสัดสวน และเปนที่นาสังเกตวา ปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไดกระจุกตัวอยูในพื้น ที่ที่บานเรือนหนาแนน โดยมี 1 ครอบครัว ที่ มีความ
รุน แรงในระดับที่มีความรุนแรงมากจนเปน ที่รับ รูของคนทั่วไป สวนที่เหลืออยูในระดับที่เปน ความ
ขัดแยงและระดับที่เผชิญกับสภาพที่เสี่ยง และชุมชนยอยแหงนี้นับวามีครอบครัวหนุมสาวอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก เพราะมีบานเชาและหองเชาที่ครอบครัววัยรุนหรือวัยทํางานที่ไมมีบานเปนของตนเอง
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มาเชาอยูอาศัย ดังนั้นในบางพื้นที่ของชุมชนยอยแหงนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไดเชนกัน
3.3.2 ชุมชนยอยที่ 3
ชุมชนนี้ ถือวาเปนชุมชนยอยที่มีปญหาความรุนแรงปรากฏใหเห็นในหลาย
รูปแบบ ทั้งความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงทาง
เพศ และมีความรุนแรงทั้งระดับที่เ ผชิญ กับสภาพเสี่ยง ระดับที่มีความขัดแยง และระดับที่มีความ
รุนแรง เนื่องจากเปนชุมชนที่มีพื้นที่จํากัด ผูคนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน ประชาชนมีการศึกษาและ
สถานะทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยไมสูง และมีปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเนือ่ งมาจากความ
หลากหลายและซับซอนของบริบทชุมชน
3.3.4 ชุมชนยอยที่ 4
ชุมชนนี้เปนชุมชนที่ประกอบอาชีพคาขาย มีความเปนครอบครัวไมมากนัก
สวนใหญเ ปนคนตางพื้น ที่เขามาเชาตึกเพื่อประกอบอาชีพคาขายและใหบริการ การสํารวจปญหา
ความรุน แรงในครอบครัวไดยาก เนื่องจากเปน คนนอกพื้นที่เ ขามาอาศัย อยู และมีการเคลื่อนยาย
ตลอดเวลา อีกทั้งยังไมมีความสัมพันธเชิงสังคมระวางกัน แตพบวามีปญหาความรุนแรงทั้งในกรณี
ความขัดแยงระหวางคูสมรส และกระทํารุนแรงของผูปกครองตอบุตรหลานอยูบางประปราย
3.4 สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว
การกระทํารุนแรงในครอบครัว ไมไดเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอยางเดียว
แตมีการผสมผสานหลาย ๆ สาเหตุเขาดวยกัน แตหากจะพิจารณาถึงความเกี่ยวของระหวางสิ่งที่เปน
ตัวตนของบุคคลกับสภาพแวดลอมของชุมชน ที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในครอบครัว โดยรวม
สามารถสรุปไดดังนี้
3.4.1 สภาพภายในตัวบุคคล
สิ่งที่เกี่ยวของระหวางสภาพภายในตัวบุคคลกับความรุนแรงในครอบครัว คือ
การมีประสบการณความรุนแรงในครอบครัวในวัยเด็ก เชน เติบโตมาในครอบครัวหยาราง หรือเคยมี
ประสบการณที่ถูกพอแมก ระทํารุนแรงมากอน หรือรับรูการกระทํารุน แรงในครอบครัวมาตั้งแตเด็ก
นอกจากนั้น นิสัยสวนตัวก็มีสวนเกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในครอบครัว เชน การเปนคนดื้อรั้นไม
ยอมใคร ใจรอน ขี้โมโห ไมสามารถควบคุมความโกรธของตนเอง หวาดระแวง พูดจาไมไพเราะหรือ
ไมใหเกียรติคนอื่น มีความวิตกกังวลสูง ชอบเก็บตัว เปนคนเครงครัดไมยอมผอนปรน เชื่อคนงายโดย
ไมไตรตรองใหรอบคอบ และชอบดื่มสุราจนติดเปนนิสัย เปนตน
3.4.2 สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
สิ่งที่เกี่ยวของกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ การรายไดต่ําและมีภาระ
หนี้สิน การอยูในครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่แออัดและเสี่ยง การมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลานจํานวนมาก
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รวมทั้งการต องอาศั ย พึ่ง พิง ญาติ ผูใ หญที่ไ มใ ชบิด ามารดา การมี เ วลาในการทํา กิจ กรรมรว มกั บ
ครอบครัวนอยเพราะตองดิ้น รนทํามาหาเลี้ย งชีพ โดยเฉพาะครอบครัวหนุมสาวที่เ พิ่งเริ่มตน ชีวิต
ครอบครัว
จากขอสรุปเกี่ยวสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่ศึกษาในขางตน แสดง
ใหเห็นถึงรูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่มีหลายลักษณะ รวมทั้งมีสถานการณความ
รุนแรงในหลายระดับและแตกตางกันไปในแตละชุมชนยอย โดยสาเหตุของปญหามีความเกี่ยวของกับ
สภาพภายในตัวบุคคลและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม จากขอสรุปดังกลาว ผูวิจัยแสดงเปนภาพ
เพื่ออธิบายถึงสภาพการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ดังตอไปนี้
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รูปแบบความรุนแรง
1. ทางวาจา เชน โตเถีย ง ทะเลาะเบาะแว ง
ขมขู ประชดประชัน ดุดาดวยถอยคําไมสุภาพ
ฯลฯ
2. ทางรางกาย เชน ทุบตีทํารายรางกายดวย
มือเปลา ขวางปาสิ่งของ หรือใชอาวุธมีด ฯลฯ
3. ทางจิตใจ เชน นอกใจคูสมรส ทําลายสิ่งของ
ขมขูใหหวาดกลัว ควบคุมคาใชจาย ฯลฯ
4. ทางเพศ เชน การมีแนวโนมที่บุคคลเสี่ยง
ตอการถูกคุกคาม

สถานการณความรุนแรงโดยรวม
1. ระดับที่เผชิญสภาพเสี่ยง เชน ยากจน มี
หนี้สิน มี กิจกรรมรวมกันน อย มีการสื่อสารที่
เสี่ยงตอความขัดแยง บานเรือนแออัดฯลฯ มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น
2. ระดั บที่ขัดแย ง เชน มีการกระทําตอกั น
ทางวางจาและจิตใจ ฯลฯ มีสัดสวนสูง
3. ระดั บที่รุนแรง เช น มีการกระทํ าที่สงผล
ต อ การบาดเจ็ บ หรื อ กระทบต อ จิ ต ใจอย า ง
รุนแรงและตอเนื่อง มีประมาณ 20 ครอบครัว

สภาพการณความ
รุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน

สถานการณความรุนแรงในชุมชนยอย
1. ชุม ชนยอ ยที่ มีสภาพเสี่ ยงสู ง เช น พื้ น ที่ มี
จํ า กั ด บ า นเรื อ นแออั ด และมี ส ภาพทาง
เศรษฐกิจ ไมดี ฯลฯ จะมีป ญหาความรุน แรง
ในทุกรูปแบบ
2. ชุมชนยอยอื่น ๆ ที่มีสภาพเสี่ยงนอยกวาจะ
มี ค วามรุ น แรงน อ ยกว า แต ก็ พ บว า ยั ง คงมี
ป ญ หา โดยเฉพาะในระดั บ ที่ เ ผชิ ญ สภาพ
เสี่ยง และระดับทีม่ ีความขัดแยง

สภาพที่เกี่ยวของกับปญหา
1. สภาพภายในตัวบุ คคล เชน ประสบการณ
ในวั ย เด็ ก นิ สั ย ที่ ดื้ อ รั้ น ใจร อ น โมโหง า ย
หวาดระแวง พูดจาไมไพเราะหรือไมใหเกียรติ
คนอื่น มีความวิตกกังวลสูง ชอบเก็บตัว เปน
คนเครงครัดไมยอมผอนปรน เชื่อคนงาย และ
ชอบดื่มสุรา ฯลฯ
2. สภาพทางเศรษฐกิจสังคม เชน รายไดต่ํา
มี ภ าระหนี้ สิน มี บุ ต รหลานเป น จํ า นวนมาก
และอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี ฯลฯ

ภาพประกอบ 9 สภาพการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
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ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
การพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน มีการดําเนินการ
เปนวงรอบ และผูมีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหารวมกับผูวิจัยคือผูนํา
ชุมชนซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนยอยตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
การดําเนินการรอบที่ 1
การดําเนิน การในวงรอบที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญ หาความรุนแรงใน
ครอบครัวในชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน ดําเนินการในชวงระหวางเดือน
ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 ผลการดําเนินการมีดังนี้
1. การวางแผนพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหา
1.1 การวางแผนการพัฒนาผูนําชุมชน
การประชุ ม เพื่ อ วางแผนในครั้ง แรก ดํ า เนิ น การเมื่ อวั น ที่ 16 ตุล าคม 2552
ภายหลังจากการสนทนากลุมเสร็จสิ้นลง โดยเปนแสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูนําชุมชน
จํานวน 9 คน ที่ศูนยแพทยชุมชนประจําตําบล โดยประเด็นของการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาใน
ครั้งนี้ มีดังนี้
1.1.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
การปองกัน ปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่ศึก ษา ผูวิจัย มี
ความคิดที่ใหกลุมผูนําชุมชนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพราะผูนําชุมชนเปนผูมีอิทธิพลตอความรูสึก
นึกคิดของประชาชนในชุนชน และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนได การ
เริ่มตนที่ผูนําจึงเปรียบเสมือนจุดคานงัดที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในบุคคลกลุมอื่น ๆ ในชุมชนตามมา
นั่นเอง
จากแนวคิดที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงไดรวมวางแผนกับผูนําชุมชนอีก
9 คน โดยระดมความคิดเห็นกันเรื่องจุดเริ่มตนในการพัฒนา และความเปนไปไดที่การพัฒนาจะสําเร็จ
ผลลงได ซึ่งผูนําชุมชนหลายคนไดแสดงความเห็นวา การริเริ่มกิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวของชุมชน ถือเปนสิ่งใหมที่ไมเคยกระทํามากอน และหากกระทําในเชิงลึกอยางจริงจัง โดย
ที่ผูนําชุมชนใหความรวมมือกันอยางเต็มที่ก็นาจะเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย ความมั่นใจวาการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนจะสําเร็จลงดวยดีนี้ เปนเพราะผูนําชุมชนที่เขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนไดคลุกคลีอยูกับคนในชุมชนอยางยาวนาน เพราะตางคนตางมีภาระหน าที่ที่
เกี่ยวของกับคนชุมชนทั้งหมด เชน เจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มี
บทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนจนชาวบานไววางใจ ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานมี
สถานะเปนตัวแทนฝายปกครองของภาครัฐที่ประชาชนเลือกตั้งและไววางใจใหเป นผูนําชุมชนอยาง
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เปนทางการ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีสถานะเปนตัวแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มี
มวลชนอยูเ ปนจํานวนมาก และผูนําชุมชนยอยซึ่งถือเปนผูนําอยางไมเ ปนทางการก็มีบทบาทการ
ทํางานใหกับชุมชนสูงและมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของคนในชุมชนยอยของตนสูงดวย
เชน กัน ดังนั้น การรวมตัวของผูนําชุมชนทั้งหมด ถือเปน ตัวแทนจากทุก ภาคสวนของชุมชน ดังที่
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทานหนึ่งกลาววา “.... ผูนําที่มานั่งอยูที่นี่ ก็ถือวาประชาชนมากันทั้ง
หมูบานแลว ....” เปนตน
อย า งไรก็ ต ามยั ง มี ข อ กั ง วลถึ ง ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาในครั้ ง นี้
เนื่องจากการรวมกลุมของผูนําชุมชนในลักษณะนี้เพิ่งกระทําเปนครั้งแรก อีกทั้งผูนําชุมชนยังมีความ
เขาใจและตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนนอยมาก ขอกังวลนี้ทําใหผูใหญบาน
ตองขอคํายืนยันจากผูนําชุมชนคนอื่น ๆ ในการรวมมือทํางาน เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ดังคํากลาว
ที่วา “.... ถาจะทํา ตองทําอยางจริงจัง อยางทิ้งกัน หรือเห็นวาธุระไมใช ....” นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมี
ความกังวลในประเด็นที่จะดําเนินการ เนื่องจากมีความออนไหวเปนอยางมาก เพราะยังมีคนจํานวน
มากในชุมชนที่เห็นวาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องภายในครอบครัวที่คนภายนอกไมควรเขาไปยุง
เกี่ยว ดังที่เปนนักวิชาการสาธารณสุขไดกลาววา “.... เรื่องนี้ทํายากนะ ทําแลวชาวบานเขาไมรวมจะ
ลําบาก แตถาทําไดแลวจะดีมาก....” หรือผูนําที่เปนพยาบาลวิชาชีพที่วา “.... เรื่องนี้อยากจะทํามานาน
แลว แตทําไมไดสักที ถาทําไดจะเปนสิ่งใหม ๆ ที่เปนตัวอยางไดเปนอยางดี....”
ดังนั้น ในการประชุมเพื่อวางแผนครั้งนี้ จึงไดขอสรุปที่เห็นตรงกันระหวาง
ผูวิจัยกับผูนําชุมชนวา เปาหมายแรกที่จะตองดําเนินการคือการการปรับแนวคิดของผูนําชุมชนที่เ ขา
รวมในครั้งนี้ใหสอดคลองกันเสียกอน หรือเรียกวาพัฒนาตัวผูนําชุมชนที่เขามาเขารวมกอนในลําดับ
แรก เพราะตัว ของผูนํ าเองก็ ยังไมเ ข าใจอย างถ องแทเ กี่ย วกับ ปญ หาความรุน แรงในครอบครั ว
โดยเฉพาะสิ่งที่เ รียกวาเปน ความรุนแรงในครอบครัวกับ ความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกัน ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกครอบครัว รวมทั้งบทบาทของผูนําชุมชนหรือคนในชุมชนคนอื่น ๆ ที่จะเขาไป
แทรกแซงครอบครัวที่มีปญหาไดอยางเหมาะสมและไมเกิดแรงตานจากครอบครัวที่ประสบปญหาหรือ
คนในชุมชน โดยขอสรุปของการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาในครั้งนี้ มีดงั นี้
1) จะตองพัฒนาความเขาใจในกลุมผูนําชุมชนที่เขารวมดําเนินการ
ใหรูและเขาใจเกี่ยวกับ ปญ หาความรุนแรงในครอบครัวอยางถองแทและเปน ไปในทิศทางเดีย วกัน
ทั้งหมด
2) จะตอ งมี กิจ กรรมที่ ผูนํ าชุ มชนจะไดคิ ด วิเ คราะหป ญ หาความ
รุน แรงในครอบครัวในชุมชน และสิ่ง ที่จ ะสนับ สนุน การแกไขปญ หารวมกัน เพื่อการดําเนิน การใน
ขั้นตอนตอไปจะไดตอเนื่องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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1.1.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา
จากขอสรุปที่วาควรจะมีการพัฒนาในกลุมเปาหมายที่เปนผูนําชุมชนกอน
เปน ลําดั บ แรกนั้ น ที่ ป ระชุม จึงไดร วมกั น กํา หนดวิธี ก ารพัฒ นา และมีค วามเห็น สอดคล องกั น ว า
กิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุน แรงในครอบครัวใหกับผูนําชุมชนนั้นไม
จําเปนตองมีลักษณะเปน ทางการ แตสามารถดําเนิน การไดโดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ย นเรีย นรู
ระหวางผูนําชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก โดยผูทรงคุณวุฒิอาจเปนนักวิชาการ
ที่สามารถใหความรูหรือแนวทางในการพัฒนาบุคคลใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สวนผูเชี่ยวชาญควรเปนผูที่
ทํางานเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่สามารถอธิบายประเด็นดาน
ความรุนแรงในครอบครัวใหกับผูนําชุมชนไดอยางเขาใจ สําหรับเปาหมายที่ตองการใหผูนําไดรูจักคิด
วิเ คราะห ปญ หาและวิธีก ารในการทรั พยากรในชุมชนมาปองกัน ป ญ หานั้น ที่ ป ระชุมมี ขอสรุป ว า
สามารถดําเนินการตอเนื่องไปจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรูกับผูท รงคุณ วุฒิห รือผูเชี่ย วชาญจาก
ภายนอก เพื่อจะไดเปนการวางแผนรวมกันในขั้นตอไป และจะไดมั่นใจวาการวางแผนเพื่อพัฒนามี
ความถูกตองตามหลักวิชาการ ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชุมชน โดยกิจกรรมทั้งหมด กําหนดให
ดําเนินการในระหวางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2552 โดยมีแผนกิจกรรม ดังตาราง 3
ตาราง 3 แผนกิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชน
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหา
ความรุ น แรงในครอบครั ว และ
แนวทางการปองกันปญหาระหวาง
ผูนําชุมชนกับนักวิชาการ

เปาหมาย
- สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ผู นํ า
ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ ป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัว
- ปรั บ มุ ม มองของผู นํ า ชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ
ป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ผูเกี่ยวของ
- ผูนําชุมชน 10 คน
- ผูวิจัย
- ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย 2 ทาน และ
ผู เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว ระดับ
จังหวัด 1 ทาน
กิจกรรมคิดวิเคราะหปญหา
- สรา งทั ก ษะในการคิด วิเ คราะห ปญหา - ผูนําชุมชน 10 คน
และการปองกันปญหา
เกี่ยวกับสาเหตุที่เสี่ยงตอ การเกิดปญหา - ผูวิจัย
- วิ เ คราะ ห ส ถานการณ ควา ม (Risk Factor) และสิ่ ง สนั บ สนุ น การ - ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ปองกันปญหา (Proactive Factor)
จากมหาวิทยาลัย 2 ทาน และ
- วิเคราะหสาเหตุที่เสี่ยงตอการเกิด
ผู เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ป ญ หาและสิ่ ง ที่ จ ะมาสนั บ สนุ น
ความรุนแรงในครอบครัว ระดับ
ปญหาจากบริบทของชุมชน
จังหวัด 1 ทาน
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กลาวไดวา การประชุมเพื่อวางแผนในครั้งนี้ มีเ ปาหมายเพื่อสรางความเขาใจ
และความรวมมือระหวางผูนําชุมชน ในการรวมกันปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
โดยมีแผนการที่จะพัฒนาความรูความเขาใจในตัวของผูนําชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ นประเด็น
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวกับนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ และรวมกันวิเคราะหปญหาและหาสิ่ง
ที่จะมาสนับสนุนปญหา อันจะทําใหผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมี
กิจกรรมที่กระทํารวม เพื่อเปนขอผูกมัดใหเกิดความรวมมืออยางตอเนื่องตอไป
1.2 การวางแผนเพื่อพัฒนาครอบครัวในชุมชน
นอกจากการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาในตัวผูนําชุมชนแลว ในลําดับตอไปคือ
การประชุ มเพื่อ หาแนวทางในการปอ งกัน ปญ หาในกลุม ประชาชนในชุ ม ชน การวางแผนครั้ ง นี้
ดําเนินการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 หลังจากกิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชนเสร็จสิ้นลง โดยมีหลายฝาย
เขารวม ไดแก ผูวิจัย ผูนําชุมชนจํานวน 10 คน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จํานวน 2 คน และ
บุคลากรผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา ระดับหัวหนาฝายสวัสดิการของโรงพยาบาลประจําจังหวัด ที่ดูแล
รับผิดชอบปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด จํานวน 1 คน รวมทั้งหมด 14 คน ที่ศูนยแพทย
ชุมชนประจําตําบล ขอสรุปที่ไดจากการวางแผน มีดังตอไปนี้
1.2.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
การกําหนดเปาหมายในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
กลุมประชาชนของชุมชน เปนการวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัย ผูนําชุมชน และผูทรงคุณ วุฒิจาก
ภายนอกชุมชน อันถือเปนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในและภายนอกชุมชน เพื่อจะได
แนวทางการพัฒนาที่มคี วามถูกตอง เชื่อถือได และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชุมชน การวางแผนใน
ครั้งนี้ ไดกําหนดเปาหมายไวดังตอไปนี้
1) มุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
สําหรับ แนวทางการพัฒนารูป แบบวิธีก ารเพื่อปองกั น ปญ หาความ
รุนแรงในครอบครัว ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยประเด็นที่ ถกเถียงกันมากที่สุด
คือจะทําอยางไรปญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงจะไมเกิดขึ้นในครอบครัวของคนในชุมชน ในขณะที่
มีสิ่งที่กอใหเกิดปญหาทั้งภายในตัวบุคคลและภายนอกตัวบุคคลอันไดแกสภาพแวดลอมต าง ๆ ที่
สําคัญคือปจจัยภายนอกตัวบุคคลหรือสภาพแวดลอมนี้เราเปลี่ยนแปลงไดยากในระยะเวลาที่จํากัด
เชน ไมสามารถลดความแออัดของบานเรือน หรือไมสามารถสรางงานสรางอาชีพที่ดี มีคาตอบแทนที่
สูงใหกับคนในชุมชนได ดังนั้น แนวทางที่สามารถดําเนินการไดบนพื้นฐานของบริ บทชุมชนคือการมุง
แทรกแซงไปที่ตัวบุคคล ใหตระหนักรูในปญหาและพัฒนาตนเอง ดังขอเสนอของนักวิชาการทานหนึ่งที่
กลาววา “.....ความแออัด บริบทเชนนี้เราเปลี่ยนแปลงไมได ตัวเขาตองตระหนักรูในปญหา เชน ถา
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ขาดสติก็ตองฝกสติ ถาเขาไมเขาใจลูกก็ตองรูวาจะสือ่ สารกับลูกอยางไรเพื่อลดปญหา ตัวเขาตองพัฒนา
ตนเอง….” ทั้งนี้ สิ่งที่แสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง คือรูปแบบวิธีการที่จะใชในการการปองกัน
ปญหาในชุมชน โดยที่ประชุมยอมรับในหลักการรวมกันวา หากเปนการนําทรัพยากรจากภายนอกมา
ใชในการพัฒนา ชุมชนก็จะตองพึ่งพิงปจจัยสนับสนุนจากภายนอกตลอดไป อีกทั้งรูปแบบการพัฒนา
ตัวบุคคลสวนใหญจะเปนแบบเชิงรับ คือมุงแกไขปญหาใหกับคนที่เผชิญกับปญหาความรุนแรงจน
ผูถ ูกกระทํารุนแรงหันไปพึ่งพาหนวยงานหรือองคกรภายนอกแลวเทานั้น ดังนั้นการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน จึงควรอาศัยวิถีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน โดยเปนการกระทําในเชิงรุกที่คน
ในชุมชนมีบทบาทรวมกัน ซึ่งอาจเริ่มตั้งแตจุดเล็ก ๆ แลวขยายไปทั่วทั้งชุมชน
แนวคิดที่อาศัยวิถีชุมชนนี้ เปนการมองไปถึงทรัพยากรที่มีในชุมชนหรือ
อาจเปนภายนอกชุมชนที่เปนภาคีเครือขาย มาชวยสนับสนุนการปองกันปญหา ซึ่งขอเสนอของผูนํา
ชุมชนบางคนที่คนสวนใหญเห็นคลอยตามคือการมุงไปที่บทบาทของตัวผูนําของชุมชนที่ไดมีการรวม
ตัวอยางเขมแข็ง มาชวยเปนเครือขายเฝาระวังและเขาแทรกแซงอยางระมัดระวังเทาที่จะทําได และควร
นําองคกรทางศาสนาเขามามีบทบาทในการปองกันปญหา และเปดโอกาสใหครอบครัวในชุมชนเขามา
มีสวนรวม โดยการออกแบบกิจกรรมควรจะงาย ไมซับซอน แตตองมีอิทธิพลใหคนในชุมชนไดปฏิบัติ
ตาม ดังขอเสนอของผูนําชุมชนทานหนึ่ง ที่วา “....คนที่นี่เขานับถือพระ เขาวัด แลววัดที่อยูไมไกลก็มี
พระที่เกงมาก ไปสอนถึงกรุงเทพ ถาใหทานชวยไดไดผลดีมาก.....” สําหรับรูปแบบกิจกรรม มีขอเสนอ
ที่นาสนใจและกลายเปน ขอสรุป รวมกันคือควรจะเปน กิจ กรรมที่ชวยพัฒนาตัวบุคคล ซึ่งทําไดทั้ง
ทางตรงและทางออม แตการดําเนินการจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได เชน
รูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําใหคนเกิดสติและมีความสามารถที่จะควบคุมตนเอง หรือรูปแบบกิจกรรม
ที่สามารถทําใหคนเกิดทักษะการสื่อสารที่ดีกับคนในครอบครัว เปนตน
กลาวไดวา เปาหมายการพัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน จะมุงไปที่ตัวบุคคลเปนหลัก อาจมีการปรับสภาพแวดลอมบาง
บางสวนที่เห็นวาสามารถกระทําได โดยกลไกที่จ ะมาสนับสนุน ไดแกเครือขายผูนําในชุมชน และใช
องคก รทางศาสนามาเปนฝายสนับสนุน และรูปแบบกิจ กรรมมีทั้งการใหความรู และทัก ษะ เพื่อให
ผูเขารวมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2) พัฒนาในกลุมครอบครัวที่เสี่ยง
จากขอสรุปที่ไดจ ากการศึกษาสถานการณความรุน แรงในครอบครัว
ของชุมชน ที่ศึกษาโดยผูวิจัย และไดนํามาเปนขอมูลประกอบของการประชุมเพื่อวางแผนในครั้งนี้ ได
จําแนกกลุมครอบครัวที่มีปญหาและครอบครัวที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาไว 3 กลุม คือ กลุมที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง กลุมที่ครอบครัวมีความขัดแยงและกระทํารุนแรงในบางครั้ง และกลุมที่
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ครอบครั ว มี ค วามรุ น แรงที่ สุ ด ซึ่ ง ครอบครั ว กลุ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด ความรุ น แรงนี้ เป น
กลุมเปาหมายที่จะนํามาพัฒนาเพื่อปองกันปญหา เรียกวา “ครอบครัวเสี่ยง” ซึ่งครอบครัวเสี่ยงตาม
ขอสรุปเบื้องตน ที่ไดนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนในครั้งนี้ คือครอบครัวของคนในชุมชนที่มี
สภาพภายในตัวบุคคลของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูและสภาพแวดลอมของครอบครัวที่มีแนวโนมเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมดื่มสุรา มีการศึกษาไมสูง
มีรายไดต่ําหรือมีปญหาทางการเงิน บานเรือนอยูในสภาพแวดลอมที่แออัด และการสื่อสารกับคนใน
ครอบครัวหรือการทํากิจกรรมในครอบครัวรวมกันมีนอย เปนตน ซึ่งในการพิจารณารวมกันระหวาง
ผูวิจัย แกนนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ตางยอมรับในหลักการนี้ โดยเห็นพองกันวาการ
พัฒนารูปแบบเพื่อปองกันปญหา ควรจะตองสอดคลองกับหลักการ “การปองกันปญหาในระยะแรก”
(Primary prevention) คือดําเนินการปองกันปญหาในครอบครัวกลุมที่เผชิญกับความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากครอบครัวเสี่ยงนี้มีบุคคลที่เกี่ยวของหลายกลุม
เพราะเมื่อมีการกระทํารุนแรงเกิดขึ้นแลวทุกคนในครอบครัวลวนไดรับผลกระทบทั้งสิ้น เชน ผูสูงอายุ คู
สมรส บุตรหลาน และผูอยูอาศัยดวย ในเรื่องนี้ ที่ประชุมเห็นวาจากสภาพของชุมชน ผูสูงอายุที่อาศัย
อยูกบั บุตรหลานมีไมมากนัก ครอบครัวที่มีผูสูงอายุมากคือคนดั้งเดิมที่สวนใหญแลวจะเปนครอบครัว
ใหญที่มีฐานะความเปนอยูดีและครอบครัวมีความเขมแข็ง สวนเด็กและเยาวชนนั้นมีเปนจํานวนมาก
แตเด็กและเยาวชนเหลานั้นตองเขาเรียนหนังสือ มีครูคอยดูแลบางแลวในบางสวน และความรุนแรง
เด็กและเยาวชนไดรับอาจจะเปนทางวาจาเสียเปนสวนใหญ สวนกลุมเปนคูสมรสนั้นถือวาเปนเสาหลัก
ของครอบครัว และมีอิทธิพลตอบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว ดังนั้นจึง ควรจะไดรับการพัฒนาเปนลําดับ
แรก เนื่องจากเปน กลุมที่เ สี่ยงตอการเปนผูสรางปญ หาใหกับ ครอบครัวมากที่สุด ดังคํากลาวของ
ผูใหญบานที่วา “..... ทุกกลุมเสี่ยงหมด ยากจะเลือก ถาพอแมก็ไมแนใจวาจะรวมมือ เพราะติดเรื่องทํา
มาหากิน กลุมผูสูงอายุทําไดบางสวนแตมีนอย กลุมเยาวชนตองเขาโรงเรียนแตถาตัดสินใจจริง ๆ ก็
ควรเปนกลุมพอแม…..” ความเห็นนี้สอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนนักจิตวิทยาที่เขารวมประชุมใน
ครั้งนี้ ที่ใหขอเสนอแนะวา หากจัดลําดับความสัมพันธของคูกรณีที่กระทํารุนแรงในครอบครัวขนาด
ใหญที่มีบุคคล 3 ฝาย คือ ฝายญาติผูใหญ ฝายสามีภรรยาที่เปนคูสมรส และฝายบุตรหลานหรือผู
อาศัยแลว ฝายที่มักสรางปญหาความรุนแรงใหกับครอบครัวคือฝายสามีภรรยาที่เปนคูสมรส เนื่องจาก
กลุมนี้เปนฐานของครอบครัวที่ฝายอื่น ๆ ตองพึ่งพิง ดังนั้นการปองกันปญหาในระยะแรก จึงควรทําการ
ปองกันไมใหคูสมรสในครอบครัวเปนบุคคลที่กอใหเกิดปญหา และการแทรกแซงเพื่ อพัฒนากลุมสามี
ภรรยาที่เปนกลุมเสี่ยงก็นับวามีความเหมาะสม ดังนั้น การคัดเลือกกลุมเปาหมายในการพัฒนาเพื่อ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน จึงมีแนวทางวาควรจะพิจารณาครอบครัวที่อยูใน
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ฐานะเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเริ่มตนพัฒนาในกลุมสามีภรรยาที่เปนคู
สมรสและมีสถานะเปนกําลังหลักของครอบครัว
กลาวไดวา การประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายในการพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนครั้งนี้ มีขอสรุป คือ
(1) ควรพัฒนาไปที่ตัวบุคคลเปนหลัก เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใน
การใชชีวิตครอบครัวจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และอาจมีการปรับสภาพแวดลอม
บางบางสวนที่เห็นวาสามารถกระทําได โดยใชเครือขายผูนําชุมชนและองคกรทางศาสนามาเปนฝาย
สนับสนุน สําหรับแนวทางการดําเนินกิจกรรม ตองอาศัยทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขา
ชวยเหลือในตัวบุคคลทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหเกิดความตระหนักรูในปญหาและมีการพัฒนา
ตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดปญหา และการดําเนินการตองมีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถวัดและ
ประเมินผลได
(2) ครอบครัวที่ควรจะไดรับการพัฒนา คือครอบครัวที่เผชิญกับสภาพ
ที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา เนื่องจากเปนครอบครัวที่ยังไมมีความรุนแรง แตมสี ภาพภายในตัวบุคคลและ
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา และมีแนวโนมขยายตัวมากกวากลุมอื่น ๆ ดังนั้นชุมชนควร
ชวยกันยับยั้งหรือปองกันไมใหเกิดความรุนแรงขึ้นมาในครอบครัวกลุมดังกลาวกอนในเบื้องตน
1.2.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา
จากการประชุมวางแผนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เพื่อกําหนดเปาหมาย
การพัฒนา และไดแนวทางสําหรับ การพัฒนาในครอบครัวเสี่ยงดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหผูนํา
ชุมชนมีความมั่น ใจวาบทบาทของชุมชนสามารถเปน กลไกในการพัฒนาครอบครัวกลุมดังกลาวได
ดังนั้น ผูวิจัยและผูนําชุมชนจึงไดประชุมรวมกันอีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ศูนยแพทย
ชุมชนประจําตําบล มีผูเขารวมประชุม 10 คน ประกอบดวยผูวิจัยและผูนําชุมชน จํานวน 9 คน เพื่อ
กําหนดกิจกรรมการพัฒนาและกําหนดวิธีการคัดเลือกกลุมเสี่ยงเขารับการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
1) กิจกรรมที่ใชในการพัฒนา
การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพองกัน วาเปาหมายสําคัญ ในการ
พัฒนาครอบครัวเสี่ยง คือการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวใหถูกตอง
เพราะประชาชนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวอยูมาก ซึ่ง
การขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ทําใหแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมาโดยที่ไมตระหนัก
รูวาสิ่งนั้น เปน ความรุน แรง นอกจากนั้น กลุมเปาหมายที่เ ขารับการพัฒนาควรจะไดเรีย นรูวิธีการ
ปองกันไมใหปญหาความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวของตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือควรจะรูทักษะใน
การสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว เชน พฤติกรรมที่แสดงถึงการใหเกียรติซึ่งกันและกัน และการ
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สื่อสารที่ถูกตอง เปนตน ซึ่งทักษะการสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวนี้ แทจริงแลวก็คือแบบแผน
ทางศีลธรรมสําหรับครอบครัวในการครองเรือน หรือที่เรียกกันวาฆราวาสธรรม 4 ในทางพุทธศาสนา
ดังนั้น ในกิจกรรมการพัฒนาจึงสามารถนําสถาบันทางศาสนาของชุมชนเขามามีสวนรวมได
นอกจากนั้น ผูวิจัยเองยังไดเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมครั้งนี้ดวยวา
ในการพัฒนาครอบครัวกลุมเปาหมาย ควรใหไดผลสําเร็จมากกวาการเขารับการอบรมแลวกลับไปใช
ชีวิตอยูในชุมชน ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับไปสูวิถีชีวิตเดิม ๆ ไดโดยงาย อันจะทําใหการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของของครอบครัวกลุมดังกลาวไมไดผลเต็มที่ จึงควรมีวิธีการที่ทําใหกลุมเปาหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีอยางคงที่และตอเนื่องตลอดไป แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุน
จากนักวิชาการสาธารณสุขทานหนึ่งเปนอยางมาก เพราะจากประสบการณการทํางานในชุมชนมา
นาน ทําใหผูนําชุมชนที่เปนนักวิชาการสาธารณสุขทานนี้ตระหนักวา กิจกรรมเพียงครั้งคราวไมอาจทํา
ใหบุคคลที่เขารวมนั้นมีพฤติกรรมคงที่ไปนาน ดังนั้น ผูนําชุมชนทานนี้จึงไดเสนอใหมีกิจกรรมที่แสดง
สัญลักษณของการเขารวมเพื่อเปนขอผูกมัดสําหรับคนที่เขารวมกิจกรรม ดังคํากลาวที่วา “..... คนที่มา
(เขารวมกิจกรรม) ควรจะมีสัญลักษณที่แสดงถึงการเขารวม เพื่อเปนของที่ระลึก และสิ่งเตือนใจ แลว
เขาจะเปน อยางนั้นตลอดไป.....” ในที่สุดที่ป ระชุมจึงเห็นสอดคลองกันวา ควรจะสรางสถานะและ
บทบาทของครอบครัวกลุมเปาหมายนี้ ใหอยูในสถานะ “ครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรง” และ
ควรเนนครอบครัวหนุมสาว เนื่องจากเปน ครอบครัวที่เ รียนรูไดงาย และจะเปน การสงเสริมใหเขามี
ครอบครัวที่อบอุนตอเนื่องไปในอนาคต
ดังนั้น ขอสรุปของการพัฒนาครอบครัวกลุมเปาหมายในครั้งนี้ จึงเปน
การมุงพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว และสรางความตระหนักโดย
การพัฒนาทักษะทางความคิดหรือการกระทําเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว ดวยแบบแผน
ทางศีลธรรมสําหรับการครองเรือนในทางพุทธศาสนา และสรางสถานะและบทบาทของครอบครัวที่เขา
รับการพัฒนานี้ใหเปน “ครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรงในครอบครัว ของชุมชน” สําหรับการ
กําหนดแผนงานของกิจกรรม ที่ประชุมไดนําแนวทางการพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ไดกําหนดรวมกันกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจากภายนอก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553
มากําหนดเปนแผนกิจกรรม มีรายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 แผนกิจกรรมพัฒนาครอบครัวแกนนํา
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมปวารณาตน
- ผู รว มกิ จ กรรมทํ า การปวารณาตนกั บ พระสงฆ
เพื่ อ จะใช ห ลั ก ธรรมในชี วิ ต ครอบครั ว ในการ
ปอ งกั น ป ญหาความขั ด แย ง และความรุ น แรงใน
ครอบครัว
- ฟงแงคิดในการครองเรือน / เทคนิคการควบคุ ม
ตนเอง / การสรางสัมพันธภาพ / การสื่อสารกับคน
ในครอบครัวที่เหมาะสม
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่วิทยากรเห็นวามีความเหมาะสม
กิจกรรมสานสัมพันธ
- ผู ร ว มกิ จ กรรมร ว มเล น เกมเพื่ อ สร า งความ
สัมพันธที่ดีกับครอบครัวอื่น ๆ
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ
(1) การฟงสื่อสรางสรรค
- ผูรวมกิจกรรมฟงสื่อสรางสรรค
- ผูรวมกิจกรรมรวมทํากิจกรรมที่ระลึกความดีของ
คูสมรส
(2) การใหคํามั่นสัญญา
- ผู ร ว มกิ จ กรรมแสดงความรู สึ ก และให คํ า มั่ น
สัญญาที่จะเปนครอบครัวที่ดี
กิจกรรมสงเสริมสถานะครอบครัวแกนนํา
- ผูรวมกิ จกรรมรั บแผ นปา ยเพื่ อแสดงถึ งการเป น
สถานะครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรงใน
ครอบครัว

เปาหมาย

ผูเกี่ยวของ

- สถาบั น ศาสนา ในฐานะเป น - ครอบครัวเสี่ยง
องคกรชุมชน มีบทบาทที่จะสราง - พระสงฆ
คว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จใ น ชี วิ ต
ครอบครั ว เพื่ อ ลดความขั ด แย ง
และป อ งกั น ป ญหาความรุ น แรง
ใหกับคนในชุมชน

- ครอบครัวในชุมชนมีการสื่อสาร - ครอบครัวเสี่ยง
แ ละ ร ว มกิ จกรรม เพื่ อสร า ง - ผูนําชุมชน
ความสัมพันธ และเครือขาย
- ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อ - ครอบครัวเสี่ยง
สงเสริมสัมพันธภาพที่ดี และขจัด - บุคลากรสาธารณสุข
เงื่อนไขที่จะสรางความขัดแยง
ของชุมชน

- สงเสริมสถานะและบทบาทเปน - ครอบครัวเสี่ยง
ครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความ - ผูนําชุมชน
รุนแรง
- ผู สั ง เกตการณ จ าก
ภายนอก

การกํ า หนดรูป แบบกิจ กรรมตามตาราง 4 ผูวิ จั ย และผู นํา ชุ มชนมี
ความเห็นรวมกันวา กิจกรรมที่ดําเนินการไมควรเกินครึ่งวัน เนื่องจากกลุมเปาหมายจะมีเวลาพักเพียง
วันอาทิตย จึงควรใหเขาไดพักผอนในชวงบายที่เหลือ และกิจกรรมที่ดําเนินการไมควรเปนหลักวิชาการ
ที่ยุงยากและซับซอน เนื่องจากหากผูวิจัยถอนตัวออกจากชุมชนไปแลว ผูที่จะมาดําเนินการตอจะทําได

129
ลําบาก แตควรใชกลไกที่เปนทรัพยากรในชุมชนมาดําเนินการ ดังนั้น กิจกรรมที่พัฒนาความรูความ
เขาใจจึงนิมนตพระสงฆจากวัดในชุมชนมาเปนผูดําเนินการ โดยพระสงฆจะเปนผูกําหนดเนื้อหาและ
วิธีการเอง สําหรับกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธและเครือขาย จะอาศัยบุคลากรดาน
สาธารณสุขและผูนําชุมชนเปนผูดําเนินการ
2) วิธีคัดเลือกกลุมเสี่ยงเขารับการพัฒนา
สําหรับการคัดเลือกครอบครัวเสี่ยงเพื่อพัฒนาใหเปนครอบครัวแกนนํา
ที่จะไมใชความรุนแรงนั้น ที่ประชุมเห็นวาควรเปนกลุมครอบครัวที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาคือจะตองมีสภาพที่ ตนเองหรือคูสมรสเปนคน
ใจรอน มีพฤติกรรมดื่มสุรา มีปญหาความยากจน มีกิจกรรมรวมกันในครอบครัวนอย สภาพบานเรือน
แออัดหรือครอบครัวรอบขางมีความขัดแยงหรือรุนแรง และเคยหรือคนในครอบครัวเคยมีประวัติความ
รุนแรง โดยบุคคลที่จะเขารวมในหนึ่งครอบครัวจะประกอบดวยสามีและภรรยา ซึ่งทั้งคูจะตองมีความ
เต็มใจที่จะเขารวม และพรอมเปนครอบครัวตัวอยางที่จะขยายผลตอไปในชุมชนได
การคัดเลือกกลุมเปาหมายดังกลาว จะตองครอบคลุมทุกชุมชนยอย
สําหรับการพิจารณาวาผูใดเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น ผูนําในแตละชุมชนยอยจะเปนผูตัดสินใจ
เนื่องจากเปนคนที่ใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด โดยที่ประชุมไดกําหนดจํานวนผูเขารว มไว
ประมาณ 10 ครอบครัว รวม 20 คน
2. การปฏิบัติตามแผนและผลที่สังเกตได
การปฏิบัติตามแผน และการสังเกตผลที่เ กิดขึ้น โดยผูวิจัย ในกิจ กรรมพัฒนาผูนํา
ชุมชน และครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรงในครอบครัวนั้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชน
กิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชน ดําเนินการในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 โดยผูวิจัยได
เขาไปมีสวนรวมในฐานะผูสังเกตและเปนผูดําเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Moderator) เนื่องจาก
กิจกรรมนี้มีลักษณะเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูนําชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารย
จากมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลประจําจังหวัด และมีผลงานโดดเดนระดับประเทศ โดยมีคนมาดูงานทั้งในและตางประเทศ
เปนจํานวนมาก จํานวน 1 คน การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวและผลที่สังเกตได มีดังนี้
1.2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิกับ ผูเชี่ยวชาญ
เปนการพบปะพูดคุยในลักษณะเผชิญหนา ที่หองประชุมชั้น 2 ของศูนยแพทยชุมชนประจําตําบล ใน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมครั้งนี้ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรนเปนอยางมาก เนื่องจากเปนครั้งแรกที่ไดมี
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โอกาสแลกเปลี่ย นเรีย นรูกับ นัก วิช าการที่เ ปน ผูท รงคุณ วุฒิและผูเชี่ย วชาญ กิจ กรรมในสวนนี้ ผูมี
บทบาทสําคัญคือผูใหญบาน ที่เริ่มตนกลาวตอนรับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ มีการมอบของที่ระลึก
ที่ผลิตเองในชุมชน จากนั้น ผูนําชุมชนก็ไดแนะนําตนเองตอที่ป ระชุม และกิจ กรรมที่ดําเนิน การ
ตอจากนั้น ผูวิจัยไดเลาถึงผลของการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่
พบวาชุมชนมีปญหาความรุนแรงในหลายระดับ และแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่หรือแตละชุมชน
ยอย ซึ่งผูนําชุมชนทั้งหมดตางยอมรับวาผลที่ศึกษานั้นเปนความจริง จากนั้นจึงเปนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูนําชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) ขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัว
สําหรับ การแลกเปลี่ย นเรีย นรูของผูนําชุมชน เริ่มจากตั้งคําถามตอ
ผูเชี่ยวชาญดานปญหาความรุนแรงที่วา ขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัวมีแคไหน อยางไรถึงจะ
เรียกวาเปนความรุนแรงในครอบครัว และเราจะแยกแยะความแตกตางระหวางการกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวกับความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวไดอยางไร ประเด็นนี้ไดรับการอธิบาย
จากผูเชี่ยวชาญวา ความรุนแรงในครอบครัว คือการกระทําทั้งกาย วาจา จิตใจ และเพศ ในระดับที่มี
ความเขมขนหรือตอเนื่อง จนกระทบตอรางกาย อารมณ และความรูสึก ของคนที่ถูกกระทําและคน
รอบขาง โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว โดยบางอยางเปนการกระทําที่ดู เหมือนไมรุนแรง แตวาหาก
เกิดขึ้นตอเนื่องยาวนานจะสงผลตอจิตใจของผูถูกกระทํา เชน เด็กถูกทิ้งใหอยูกับบานหรือเที่ยวเลน
ตามลําพัง ซึ่งปจจุบันเปนเรื่องใหญแตคนในชุมชนอาจเห็นวาไมมีความรุนแรง เพราะเด็กยังสามารถ
อาศัยอยูกับญาติ แตในความเปนจริงการกระทําเชนนี้มีผลตอสภาพรางกายและจิตใจของเด็กที่อยูใน
วัย เจริญ เติบ โต ดังคํากลาวที่วา “…การทิ้งเด็กใหอยูใ นบานจนเกิดอันตราย หรือเด็ก บางคนผอม
น้ํา หนั ก ตกเกณฑ หรือ ไม ได รั บ วั คซี น สิ่ง นี้ ถื อว า เป น ความรุ น แรงในด านสาธารณสุ ข ....” การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันในประเด็นนิยามหรือขอบเขตของความรุนแรงในครอบครัวนี้ สวนใหญจะเปนการ
สรางความเขาใจรวมกันระหวางลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวที่แตกตางออกไปจากการรับรู
และความเชื่อของคนทั่วไป คือไมใชเรื่องของการทุบตีทํารายรางกายหรือการดุดาวากลาวเพียงอยาง
เดียว แตมีความหมายครอบคลุมถึงการกระทําใด ๆ ที่กระทบกระเทือนตอรางกายและจิตใจของคนใน
ครอบครัวทั้งหมด
2) บทบาทของชุมชนในการแทรกแซงปญหา
นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องนิยามหรือขอบเขตแลว ยังไดพูดคุย
กันถึงการปองกันและแกไขปญหา วาสามารถกระทําไดหรือไม และบทบาทของผูนําชุมชนหรือคนอื่น ๆ
ในการจัดการกับปญหาจะเปนอยางไร ในประเด็นนี้ ผูนําชุมชนที่เปนคณะกรรมการหมูบานทานหนึ่ง
สงสัยวา ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูภายในครอบครัวของแตละคน แมแตญาติ
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พี่นองยังไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว แลวผูนําชุมชนจะเขาไปจัดการกับปญหาไดอยางไร โดยผูนําชุมชน
ทานนี้กลาวอีกวา คนสวนใหญมองเห็นปญหาและอยากใหปญหานี้หมดไป แตกังวลวาความสามารถ
ของคนเพียงไมกี่คนจะยับยั้งปญหาไดหรือไม ดังคํากลาวที่วา “....เครียดครับ เรามีความสามารถจะ
ชวย เราไดแคสอดสอง แลวบอกตอ ๆ กันไป....” ในประเด็นนี้ ผูเชี่ยวชาญไดกลาวกับผูนําชุมชนวา
การจัดการกับปญหาที่ดีคือการเขาไปแทรกแซงกับปญ หาในแตละระดับ สําหรับในชุมชนแลว การ
จัดการกับปญหาคือการปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นในกลุมที่เสี่ยง และเมื่อเกิดปญหาขึ้นจนไมสามาร
จัดการไดดวยชุมชนเพียงลําพัง ก็ควรสงผานปญหาไปยังผูมีหนาที่รับผิดชอบ และสิ่งที่สังคมตองการ
ในเวลานี้มากที่สุด คือการปองกันปญหาในระดับชุมชนหรือแหลงที่เกิดปญหา เพราะเปนการปองกัน
และแกไขปญหาอยางยั่งยืนที่สุด และควรแทรกแซงในกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอคนอื่นในครอบครัว คือ
กลุม พอแมหรือคูสมรส เนื่องจากบุคคลกลุมดังกลาวเปนฐานของครอบครัว และจากขอมูลที่พบ แสดง
ใหเห็นวากลุมนี้เปนผูที่สรางปญหาใหกับบุคคลอื่นมากที่สุด ดังคํากลาวที่วา “....อันดับแรกเลย ขอให
เลือกกลุมพอแม ตามหลักการการแกไขในกลุมนี้จุดแข็งจะเยอะมาก และกลุมนี้จะเปนผูกอปญหาใน
ครอบครัวเสียเปนสวนใหญ....” การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นของบทบาทชุมชนกับการแทรกแซง
ปญหานี้ จึงเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ในบทบาทของชุมชนที่จะเขาไปปองกัน ปญ หา โดยมี
สาระสําคัญคือการแทรกแซงไปที่คูสมรส และบทบาทของชุมชนคือการปองกัน ปญหาไมใหเกิดขึ้น
สวนการแกไขปญหาในระดับที่มีความรุนแรงมาก สามารถกระทําไดโดยการเฝาระวังและแจงขอมูล
ขาวสารใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในแตละจังหวัด
3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ยังไดพูดถึงวิธีการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดวยการแทรกแซงปญหา สิ่งที่เปนขอสงสัยคือการแทรกแซงดังกลาวจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางไร โดยเฉพาะในชุมชนที่มีสภาพเสี่ย งตอการเกิดปญหา และการลดสภาพเสี่ย ง
เหลานั้นดวยการเปลี่ยนแปลงแทบเปนไปไมได ในประเด็นนี้ผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ใหขอเสนอแนะวา การแทรกแซงสามารถดําเนินการไดโดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมนั้นอาจทําไดลําบาก และใช
เวลาในการเปลี่ยนแปลง แตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถดําเนินการได ดังคํากลาวที่วา “….โดย
ขอเท็จจริงแลว ความแออัด บริบทเชนนี้เราเปลี่ยนไมได แตเราตองศึกษาใหรูสาเหตุที่เกี่ยวของ แลว
พยายามเปลี่ยนในตัวเขาแทน....” การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนนี้ ผูทรงคุณวุฒิทานนี้
ไดใหความเห็นวาสามารถกระทําโดยการสรางความตระหนักรูใหเกิดขึ้น เพื่อใหบุคคลมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง และมีทักษะในการลดความขัดแยงและการกระทํารุนแรง รวมทั้งการรูจักใหอภัย
เปดรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยอมรับในความเห็นที่แตกตาง ดังคํากลาวที่วา “…เขาขาด
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สติก็ตองฝกสติ เขาไมเขาใจลูกก็ตองรูวิธีที่จะสื่อสารกับลูก ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุมไหนที่ซีเรียสเราไมเอาเขามา
เราทําในกลุมที่แกไขได....” นอกจากนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนในชุมชน ยังไดพูดคุย กันถึงการทํางานในเชิงรุก โดยผูทรงคุณ วุฒิอีกทานไดเ สนอแนะวา คนใน
ชุมชนสามารถเปนผูริเริ่มมากกวาการรอคอยหนวยงานภาครัฐ โดยการระดมการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขายภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวม และหาวิธีการที่ไมใชการบอกกลาวตรง ๆ แตมีเปาหมาย
เพื่อใหคนในชุมชนมีทางเลือกในการคิดและตัดสินใจดวยตัวของเขาเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคลในชุมชนนี้มีก ารแลกเปลี่ย นความคิดเห็น กัน อยางกวางขวาง และผูใหญบานไดสรุป ใน
ตอนทายวาชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอที่จะชวยเหลือคนในชุมชน และมีภาคีเครือขายภายนอกชุมชน
มาสนับสนุนดวย
จากการสังเกตของผูวิจัย การแลกเปลี่ย นเรียนรูระหวางผูนําชุมชนกับ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารของชุมชนกับแนวคิด
เชิงวิชาการหรือหลักการในการปฏิบัติ ที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการปองกันปญหาความรุนแรง
ในชุมชนได โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาในในขอบเขตของปญหาความรุนแรงในครอบครัวให
เห็นตรงกันในกลุมผูนําชุมชน รวมทั้งบทบาทของชุมชนในการปองกันปญหา และแนวทางการปองกัน
ปญหาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โดยการนําทรัพยากรในชุมชนและภาคีเครือขาย
ของชุมชนมาชวยสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะทําใหผูนําชุมชนมีความกลาที่จ ะแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ แลว ยังเปนการพัฒนาความรูความเขาใจ และสรางความมั่นใจ
ใหกับผูนําชุมชนวาจะสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
หมู รวมกับผูวิจัยไดเปนอยางดี
1.2.2 กิจกรรมวิเคราะหปญหาและการปองกันปญหา
กิจ กรรมการวิเ คราะหปญ หา และสิ่งสนับ สนุน การปองกัน ปญ หา ที่ มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหใหกับผูนําชุมชน เปน
กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันระหวางผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจากภายนอก โดยมีผูวจิ ัย
รวมสังเกตและแสดงความเห็นเหมือนเชนกิจกรรมกอนหนานี้ และเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากกิจกรรม
แลกเปลี่ ย นเรีย นรูกอ นหน านี้เ ชน เดีย วกัน โดยเริ่ม กิจ กรรมในเวลา 14.30 น. กิจ กรรมนี้ถื อวา มี
ความสําคัญมากสําหรับมุมมองของผูวิจัย เพราะจะเปนการสะทอนถึงศักยภาพของผูนําชุมชนในการ
คิดวิเคราะหปญหาและสิ่งที่สามารถนํามาปองกันปญหารวมกัน การปฏิบัติและผลที่สังเกตไดมีดังนี้
1) การวิเคราะหปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ผูนําชุมชนรวมกัน วิ เ คราะห ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวอยา ง
กวางขวาง เริ่มตนดวยการยอมรับวา ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชนมีอยูจ ริง กอนจะ
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จําแนกวาการกระทํารุนแรงในครอบครัวที่พบสามารถมี 4 ลักษณะ คือ ความรุนแรงทางกาย ทางวาจา
ทางจิตใจ และทางเพศ ความรุนแรงทางวาจาคือลักษณะของการใชคําพูดที่ไมเหมาะสมหรือกิริย า
ทาทางที่กาวราวตอคนในครอบครัว ซึ่งมีมากที่สุด รองลงมาคือทางรางกาย เชนการใชอาวุธทํารายกัน
ใหคนอื่นเห็น และความรุนแรงประเภทนี้สวนใหญเกิดขึ้นระหวางคูสมรสโดยไมจํากัดเพศที่เปนฝาย
กระทํารุนแรง การทํารายรางกายนี้ ถึงแมวาจะมีนอยกวา แตมีความรุนแรงมากกวา ดังที่สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลทานหนึ่งไดกลาวถึ งการทํารายกันในครอบครัวของคนในชุมชนยอยตนวา
“….มีไมเยอะ แตแรง เมื่อวันศุกรก็ยังตีกันหนาแฟลต ผัวเมียวัยรุนทะเลาะกัน เมียไมใหผัวออกไปขาง
นอก ก็เกิดทะเลาะกัน ตีกันสองยก ยกแรกหนาแฟลต ยกสองมาตีกันที่ปากซอยหนาบาน.....” ในสวน
การทํารายทางจิตใจนั้น ฝายชายจะเปนผูถูกกระทํามากกวาฝายหญิง เชน การที่ผูชายไดนอกใจไปมี
คนอื่น อีกทั้งยังมีการบีบคั้นทางการเงิน เพราะผูชายจะเปน ฝายหาเงินเขาบาน และผูหญิงจะตอง
พึ่งพาเรื่องเงินเพื่อซื้อขาวของ และความรุนแรงทางเพศนั้น ผูนําชุมชนเห็นวาขอมูลที่ไดจากการศึก ษา
กอนหนานี้เปนความจริง คือมี 1 ราย กรณีที่ตากระทําตอหลาน ซึ่งถึงแมวาจะไมมีคนเห็นเปน ที่
ประจักษชัด แตมีลักษณะการกระทําบางอยางที่สื่อไปในทางที่กระทํารุนแรงทางเพศ
สําหรับระดับของความรุนแรงนั้น ที่ประชุมวิเคราะหวา ความรุนแรงใน
ในระดับที่รุนแรงมากมีการกระทําปรากฏออกมาชัดเจนใหคนอื่นไดรับรูอยูตลอดเวลา มีประมาณ 20
ครอบครัว สําหรับระดับที่มีความขัดแยงหรือมีการกระทํารุนแรงทางวาจาหรือจิตใจที่ไมรุนแรงมากนักมี
อยูเยอะมาก แตไมอาจระบุจํานวนที่ชัดเจนได และระดับ ที่ เผชิญกับสภาพเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ก็มีเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน เนื่องจากสภาพชุมชนที่มีความแออัด หรือคน
ในชุมชนมีพฤติก รรมดื่มสุรา และเมื่อพิจ ารณาในแตละชุมชนยอย ผูนําของแตละชุมชนยอยตาง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และสรางขอสรุป รวมกันวาชุมชนยอยที่ 3 ซึ่งเปนชุมชนที่มีบานเรือน
แออัดมีปญหามากที่สุด ดังที่ผูนําชุมชนยอยที่ 3 ที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไดยอมรับวา
ชุมชนของตนเปนพื้นที่มีปญหาความรุนแรงมากที่สุด โดยเฉพาะการทํารายรางกายและทางวาจา อีก
ทั้งยังมีกรณีความรุนแรงทางเพศตอเด็กผูหญิงดวย ซึ่งเปนปญหาที่คุกคามเด็กและเยาวชนเปนอยาง
มาก ดังคํากลาวที่วา “…..มองในภาพรวมคือการทําราย และการใชวาจา ซึ่งบานเรือนอยูติดกัน ก็จะ
รับรูและมีปญหาดานจิตใจไปดวย อยากใหหนวยงานประเภทสาธารณสุขหรือนักจิตวิทยาใหความ
สนใจหรือเขามาแกปญหาดวย…..” สวนชุมชนยอยอื่นๆ นั้น พบวา ชุมชนยอยที่ 2 มีความรุนแรงใน
ครอบครัวรองลงมา เนื่องจากมีบานเชาเปนจํานวนมาก อีกทั้งคนชุมชนก็เปนผูประกอบอาชีพรับจางที่
มีคาตอบแทนไมมากนัก จึงเกิดความเครียดกับฐานะความเปนอยู ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ครอบครัวกระทบกระทั่วมีปากเสียงกันบอยครั้ง จนกลายเปนเรื่องปกติของชุมชนไปแลว แตสิ่งที่ผูนํา
ชุมชนทานนี้เปนหวงคือ การทะเลาะกันจะเริ่มตนที่คูสมรส แตเมื่อมีความรุนแรงขึ้นจะลุกลามไปสูบุตร
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หลานที่อาศัยอยูในครอบครัว จนเด็กหลายคนมีพฤติกรรมเลียนแบบความกาวราวทางวาจาใหเห็น ดัง
คํากลาวของผูนําชุมชนยอยทานหนึ่ง ที่วา “…..ความรุนแรงของชุมชนผมนะ กลายเปนเรื่องปกติไป
แลว เริ่มจากพอแมทะเลาะกัน ลามไปถึงลูกหลาน ลูกหลานก็จะเลียนแบบ….”
ชุมชนที่ดูเหมือนจะมีปญหานอย ตามการวิเคราะหของผูนําชุมชน คือ
ชุมชนยอยที่ 1 และ 4 แตก็ไมใชวาจะไมมีปญหาความรุนแรงในครอบครัว เพียงแตเนื่องจากชุมชนยอย
ที่ 1 มีบานเรือนหางกัน อีกทั้งยังมีรั้วรอบของชิด ในขณะที่ชุมชนยอยที่ 4 เปนตึกแถวยานการคา และ
ไมใ ชคนในพื้นที่ ทําใหผูนําชุมชนไมมีขอมูลในเรื่องนี้มากนัก อยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนทั้งสองนี้ก็
วิเคราะหวายังพบวามีความรุนแรงทางวาจา เชน การใชวาจาไมสุภาพ โดยใชคําพูดหยาบคายดุดาวา
กลาวคูสมรสและบุตรหลานใหไดยินออกมานอกบานอยูเปนประจําเชนเดียวกัน
จากการสั งเกตของผูวิจัย ผูนํ าชุมชนตา งไดวิ เ คราะหป ญ หาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในชุมนยอยของตนตามที่ตนเอง
รับรูม า และมีการรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชนคนอื่น ๆ รวมทั้งมีการโตแยงในสิ่งที่ตนเห็นวามี
ความแตกตาง หรือกลาวสนับสนุนในสิ่งที่ตนเองเห็นคลอยตาม กอนที่จะสรางเปนขอสรุปที่แสดงถึง
สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนในภาพรวมโดยผูวิจัย
2) การวิเคราะหสภาพปญหาที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง
นอกเหนือจากการวิเคราะหสภาพปญหาโดยรวมแลว ผูนําชุมชนตาง
ไดรวมกันวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เสี่ยงตอการกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยจําแนกออกเปน
2 ลักษณะใหญ ๆ คือ สาเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่กระทํารุนแรงตอครอบครัว และสาเหตุที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมที่เปนตัวเรงใหเกิดปญหา ดังนี้
(1) ปญหาที่เกิดจากตัวของบุคคล
ปญ หาที่เ กิดจากตัวบุคคลนี้ ผูนําชุมชนมองวา ความรุนแรงใน
ครอบครัวสวนหนึ่งเปนเพราะนิสัยสวนตัว หรือจากสภาพจิตใจที่ชอบใชความรุนแรงในการแกปญหา
หรือแสดงอํานาจใหคนในครอบครัวยอมตาม เชน เมื่อไมพอใจหรือตองการใหคนอื่นทําตามก็มักใช
เสียงดัง หรือเมื่อทะเลาะกันก็ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได โดยเฉพาะการไมรูจัก อดกลั้นใน
คําพูด หรือพูดโดยใชอารมณไมคํานึงถึงจิตใจของคนในครอบครัว ทําใหอีกฝายเกิดโทสะ จนมีการ
โตเถียงและมักเปนเหตุใหมีการการกระทํารุนแรงอยางอื่นตามมา ปญหาการไมรูจักควบคุมตนเองใน
ดานอารมณ และคําพูดนี้ นับวาเปนปญหาใหญของครอบครัวที่ใชความรุนแรงในชุมชน โดยสวนใหญ
เกิดขึ้นกับคูสมรส กอนที่จะขยายวงไปสูบุตรหลานและคนในครอบครัวคนอื่น ๆ ซึ่งผูนําบางคนเห็นวา
เปนเพราะไมไดรับการพัฒนาดานจิตใจ แตคนสวนใหญเห็นวาเห็นวาเปนเพราะความเครียดที่บุคคลมี
อยางสะสมอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจสังคม เพราะครอบครัวที่มีปญหาสวนใหญจะมีความรู
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ต่ํา เงินเดือนนอยไมพอใชจายในครอบครัว มีเวลาทํางานไมแนนอน และไมมีเวลาที่จะดูแลบุตรหลาน
ของตนได ดังคํากลาวของผูนําชุมชนยอยที่ 4 ที่วา “…. พอแมทํางาน ลูกออกไปเลนเกม กลับบานก็
ดึกดื่น ผูใหญก็มีปากเสียงกัน….”
ปญ หาที่ เ กิด ขึ้ น อัน เนื่อ งมาจากตั ว บุค คลที่ ก ระทํ า รุน แรงนี้ ที่
ประชุมวิเคราะหวา เปนการผสมผสานกันระหวางปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมกับนิสัยของตัวบุคคล
ไดแก การที่บุคคลนิยมใชความรุนแรงเพื่อแกไขปญหา การเกิดความเครียดเนื่องมาจากรายไดนอย
และทํางานไมเปนเวลา เพราะสวนใหญจะรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองทํางานเปนกะ การขาด
ความยั้งคิดและไมสามารถสะกดกั้นอารมณโกรธหรือไมพอใจได ปจจัยดังกลาวเปนแรงผลักใหเกิด
ความรุน แรงทางวาจา และเมื่อมีการโตเถีย งเกิดขึ้นก็จะลุกลามไปสู ก ารกระทํารุนแรงในดานอื่น ๆ
ตามมา
(2) ปญหาจากสภาพแวดลอมของชุมชน
สภาพแวดลอมของชุมชนที่เ ปนตัวเรงใหเกิดปญ หานั้น มีหลาย
สาเหตุ และแตละชุมชนยอยก็มีลักษณะแตกตางกัน โดยในสวนของชุมชนยอยที่ 2 และ 3 มีปญหาที่
คลายคลึงกัน คือ สภาพบานเรือนของชุมชนนั้นมีความแออัด ที่พักอาศัยของแตละครอบครัวคับแคบ
และบานแตละหลังปลูกติดกับทางสัญจร ในขณะที่คนในชุมชนก็อยูอาศัยเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมี
ปญหาวัยรุนมั่วสุมกันแลวสงเสียงดังหนวกหู ดังนั้นครอบครัวที่อาศัยอยูใ นชุมชนจึงไมมีความเปน
สวนตัวมากนัก ซึ่งเมื่อครอบครัวใดมีความขัดแยงและมีการกระทํารุนแรงเชน การทะเลาะดวยคําพูด
หรือมีการลงไมลงมือกัน จึงเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปจนเกิดเปนความเคยชิน และเห็นวาเปนเรื่องปกติของ
ครอบครัวที่คนภายนอกครอบครัวไมควรเขาไปยุงเกี่ยว ปจจัยสภาพแวดลอมในลักษณะนี้ผูนําชุมชน
วิเคราะหวาเปนลักษณะของตัวเรงใหความรุนแรงมีมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคยชินและเกิดการ
ยอมรับในการกระทํารุนแรงวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตครอบครัว ในขณะที่อีกบางสวนก็เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ เนื่องจากเห็นตัวอยางวาการใชความรุนแรงสามารถยุติปญหาได ดังคํากลาวของผูใ หญบาน
ที่วา “…..สภาพที่แออัด คนก็ทํางานโรงงานอยากนอนก็ไมไดนอน… มีการเลียนแบบพฤติกรรม เปน
การปลูกฝงสิ่งที่ไมดีใหเกิดขึ้น…..”
ในขณะที่ปจจัยสภาพแวดลอมของชุมชนยอยที่ 1 กลับแตกตาง
ออกไป เนื่องจากบานเรือนมีลัก ษณะกระจัดกระจาย มีรั้วรอบขอบชิด ผูนําชุมชนยอยแหงนี้ ชี้วา
สภาพแวดลอมมีผลตอการเกิดความรุนแรงนอยมาก แตไมใชวาจะไมมี เนื่องจากการที่บานอยูหางกัน
ก็อาจเปนเหตุหนึ่งที่กระทําความรุนแรงเกิดขึ้นไดงายเชนเดียวกัน
กลาวไดวา การวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง
ภายใตบริบทของชุมชน หมู 4 นี้ ที่ประชุมไดขอสรุปวา ทั้งปญหาที่เกิดจากปจจัยภายในตัวบุคคลซึ่ง
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รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และปจจัยสภาพแวดลอมที่ครอบครัวนั้นอยูอาศัย เปน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนเกิดขึ้น และขยายตัวออกไป อันไดแก
นิสัยสวนตัวที่ชอบใชความรุนแรงเพื่อแกไขปญหา ความเครียดจากการทํางานและปญหาเศรษฐกิจ
ของครอบครัว การขาดความยั้งคิดและการควบคุมตนเองเมื่อมีปญหามาเผชิญ และสภาพบานเรือนที่
แออัดจนทําใหรับรูปญหาความรุนแรงของครอบครัวอื่น และเกิดเปนความเคยชิน จนยอมรับที่ จะใช
ความรุนแรงเพื่อแกปญหา
จากการสังเกตของผูวิจัย การวิเ คราะหถึง สาเหตุที่เ สี่ยงตอการเกิด
ปญหานี้ เปนการแสดงถึงสภาพของบุคคลในชุมชนกับบริบททางสภาพแวดลอม ที่ผูนําชุมชนเห็นวา
เกี่ย วของกับ ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน การรวมกัน วิเ คราะหใ นสวนนี้ สะทอนถึง
ความสามารถในการวิเคราะหถึงสาเหตุหรือสภาพที่เกี่ยวของกับปญหา ในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันของผูนําชุมชนไดเปนอยางดี
3) การวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา
การวิเ คราะหสิ่งที่จะมาสนับ สนุน การปองกัน ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชน เปนการวิเคราะหถึงสิ่งที่เอื้อตอการปองกันปญหา ทั้งที่เปนปจจัยดานบวกที่มีอยู
ภายในตัวบุคคล และในสภาพแวดลอมหรือทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ศึกษา ที่สามารถ
นํามาใชในการปองกันหรือลดปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนลงไปได ซึ่งจากการวิเคราะห
โดยผู นํ าชุ ม ชนที่ เ ข า รว มประชุม เห็น ว า ผู นํา ชุ มชนสามารถเป น กลไกในการผลั ก ดัน ใหเ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงได และที่ผานมาผูนําชุมชนไดรวมตัวกันเพื่อแกปญหาความรุนแรงในครอบครัวในฐานะผู
มีสวนรวมวิจัย อยูแลว หากผูนําชุมชนนี้รวมตัวเปนเครือขายเฝาระวังก็ นาจะปองกันปญหาไดเปน
อยางดี ดังความคิดเห็น ของสมาชิกองคก ารบริห ารสวนตําบลทานหนึ่งที่ก ลาววา “....ทรัพยากรที่
เข ม แข็ ง คือ ผู นํา ครั บ เนน ใหมี ก ารช ว ยเหลือ ห ามปรามป ญ หาความรุ น แรง สามี ภรรยาเขาก็ จ ะ
ระมัดระวังไมทําอะไรเกินเลย....”
ในประเด็นเกี่ยวกับการใชบทบาทผูนํามาชวยปองกันปญหานี้ ไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดีจากสมาชิกที่เปนผูนําชุมชนที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ เนื่องมาจากผูนําชุมชน
ทั้งหมดมีเจตนาและความเต็มใจที่จะเขารวมในกิจกรรมปองกันปญหาความรุนแรงมาตั้งแตระยะกอน
การวิจัย และไดมีบทบาทในการรวมแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชนกอนหนานี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผูใหญบานยังไดแสดงกระตุนใหผูนําชุมชนไดรวมพลังกัน
เพื่อปองกันปญหา ดังคํากลาวที่วา “…..อยางแรกเราตองรวมมือกัน เราตองเขากันใหไดทั้งหมด ใหมี
ใจที่จ ะชวยเหลือ จริง ๆ ผูนําสามารถรวมพลังที่จะชวย โดยคิดวาทุก คนที่เ ราลงไปชวยเหลือคือ
ลูกหลาน......”
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สําหรับสิ่งที่จ ะมาสนับ สนุนการปองกัน ปญหาอื่น ๆ ที่ป ระชุมเห็นวา
ภายในชุมชนและชุมชนใกลเคียงมีองคกรศาสนาที่สามารถนํามาขัดเกลาพฤติกรรมของคนในชุมชน
อีกทั้งในบางชุมชนยอยยังมีเครือขายวิทยุชุมชน ที่สามารถใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนระดับชุมชน
หรือการดําเนินการที่ตองใชการสื่อสารในวงกวางได สําหรับปจจัยภายนอกชุมชน สามารถขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด เชน โรงพยาบาลปทุมธานี และจากภาคเอกชน
ที่ทํางานในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวจากสวนกลางได นอกจากนี้ชุมชนมีภาคีเครือขาย เชน ศูนย
แพทยชุมชน หนวยทหารบริเวณใกลเคียง และองคการบริหารสวนตําบล ที่จะมาสนับสนุน หากภารกิจ
ที่ดําเนินการมีความสอดคลองกับหนวยงานดังกลาว
กล า วได ว า สิ่ ง ที่ จ ะมาสนั บ สนุ น การป อ งกั น ป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวของชุมชนได คือทรัพยากรที่เปนบริบทของชุมชน ซึ่งที่เดนชัดที่สุดคือผูนําชุมชนที่เขมแข็ง
และไดรวมตัวกันเปนเครือขาย สื่อของชุมชน องคกรทางศาสนา หนวยงานทั้งภาครัฐในระดับจังหวัด
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ และหนวยงานที่เปนภาคีเครือขายของชุมชน ที่เคยไดดําเนินงานรวมกันมา
ในกิจกรรมอื่น ๆ และจากการสังเกตของผูวิจัย การวิเคราะหถึงปจจัยสนับสนุนการปองกันปญหา เปน
ความสามารถของผูนําชุมชนในการรวมกันพิจารณาถึงโอกาสในการนําทรัพยากรภายในและภายนอก
ชุมชน มาสนับ สนุน การปองกัน ปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ซึ่งการแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นสวนนี้ แสดงถึงศักยภาพในการคิดวิเคราะห และมุมมองการพัฒนาที่ตองการสรางการมี
สวนรวมจากหลายฝาย เพื่อใหการพัฒนาเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายอยางดีที่สุด
2.2 กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแกนนํา
กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแกนนํา ดําเนินการในวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ที่ศูนย
แพทยชุมชนประจําตําบล ผูเขารวมประกอบดวย ผูวิจัย ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ผูทรงคุณวุฒิที่เปน
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบลที่มาสังเกตการณ และ
ชวยเหลือกิจกรรม จํานวน 8 คน และครอบครัวเสี่ยงที่ถูกคัดเลือกจากผูนําชุมชนใหเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเปน ครอบครัวแกนนําที่จ ะไมใ ชความรุน แรง จํานวน 10 ครอบครัว รวม 20 คน การปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวและผลที่สังเกตได มีดังนี้
2.2.1 กิจกรรมปวารณาตน
กิจกรรมปวารณาตน เปนกิจกรรมแรกที่ดําเนินการพัฒนาครอบครัวแกนนํา
ที่จะไมใชความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยมีเปาหมายที่จะนํา สถาบันศาสนา ในฐานะที่เปน
องคกรชุมชนเขามามีบทบาทในการสรางความรูความเขาใจในชีวิตครอบครัวของคนในชุมชน เพื่อลด
ความขัดแยงและปองกันไมใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวขึ้นมา ผูมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ไดแก
พระสงฆที่เปนเจาอาวาสวัดในชุมชนใกลเคียงในฐานะวิทยากรกระบวนการ และครอบครัวแกนนํา ทั้ง 10
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ครอบครัว การดําเนิน กิจกรรมเริ่มตน ขึ้นเมื่อพระสงฆใหครอบครัวแกนนําเขียนชื่อของตนเองและคู
สมรส พรอมคําปฏิญาณวาจะไมใชความรุน แรงกับ คนในครอบครัวหรือขอความอื่น ๆ ในลัก ษณะ
ใกลเคีย งกัน จากนั้น นําไปใสในบาตร กอนที่จ ะปดบาตรแลวพรมน้ํามนต โดยพระสงฆไดกลาวถึง
ความสําคัญของกิจกรรมนี้วา เปนการใหคํามั่น สัญญาแกคูสมรสและคนอื่นๆ ในชุมชน วาตั้งแตนี้
ตอไป ครอบครัวแกนนําทั้งหมดจะหลีกเลี่ยงที่จะใชความรุนแรงในครอบครัว เพราะทุกคนเห็นพองกัน
วาเปน สิ่ งที่ ไมดี และทุ ก คนยิน ดีที่ จ ะปฏิบั ติตามคํ าสัญ ญานั้น โดยมีพ ระสงฆ ผู นําชุ มชน ผู วิจั ย
นักวิชาการ และเจาหนาที่สาธารณสุขรวมเปนพยาน
หลังจากนั้น จึงเปนการบรรยายถึงหลักธรรมที่ในการครองเรือน เรียกวา
ฆราวาสธรรม 4 อันถือเปนแบบแผนทางศีลธรรมสําหรับครอบครัวในการครองเรือน โดยพระสงฆที่เปน
วิทยากรกระบวนการไดปลูกฝงใหครอบครัวแกนนําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการครองเรือนและ
การใชชีวิตครอบครัว ซึ่งจะตองรูจักควบคุมความโกรธและความขัดแยงไมใหลุกลามบานปลาย รูจัก
การสือ่ สารกับคนในครอบครัวอยางระมัดระวัง และพึงจัดการกับปญหาของครอบครัวอยางมีสติ
จากการสังเกตของผูวิจัย ครอบครัวแกนนําทั้ง 10 ครอบครัว มีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรม และเมื่อพิจารณาขอความของแตละครอบครัวไดเขียนเพื่อเปนการให
คํามั่นสัญญากับพระสงฆในภายหลังกิจกรรม พบวาแตละครอบครัวตางก็มีคํามั่นสัญญาที่จะไมใช
ความรุน แรงกับ ครอบครัวไปในทิศทางที่คลายคลึงกัน คือ “..... ตอไปนี้ฉัน จะรักเมียและลูกมากขึ้น
เพราะไมมีใครที่สําคัญในชีวิตเทาครอบครัวอีกแลว .....” หรือ “..... (ชื่อ)จะไมทําอะไรที่ทําใหเสียใจอีก
ที่ผานมาถาทําอะไรผิดพลาดไป ก็ขออภัยดวย....” และมีบางครอบครัวทีม่ องวาครอบครัวของตนเองมี
ความอบอุนดีแลว แตก็ใหคํามั่นสัญญาวา “…..ครอบครัวเราไมมีปญหากัน ก็จะไมใหมีตอไป สัญญา
วาจะกินเหลานอยลง เรื่องเที่ยวจะเลิกแลว.....” นอกจากนั้น ครอบครัวแกนนํายังมีทาที่แสดงถึงความ
รักตอคูสมรส โดยแสดงถึงความรักความผูกพันตอกัน เชน การกุมมือกันหรือการสบตากันอยางเอื้อ
อาทรเปนระยะ ๆ
2.2.2 กิจกรรมสานสัมพันธ
กิ จ กรรมสร า งสั ม พั น ธ เป น กิ จ กรรมในลั ก ษณะการเล น เกมเพื่ อ ให
ครอบครัวแกนนําไดมีโอกาสทํากิจ กรรมรวมกันเพื่อการผอนคลายความตึงเครียด และมีเปาหมาย
เพื่อใหครอบครัวแกนนําที่รวมกิจกรรมมีการสื่อสารกับครอบครัวอื่น ๆ เพื่อสรางความสัมพันธ และ
เครื อข าย ผูมี สวนรว มในกิ จ กรรมนี้ไ ดแก เจา หนา ที่ส าธารณสุข ในฐานะวิ ท ยากรกระบวนการ
ผูใ หญบาน และครอบครัวแกนนํา ทั้ง 10 ครอบครัว การดําเนินกิจ กรรมเริ่มตน ดวยการแบงกลุม
ครอบครัวแกนนําออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายชายและฝายหญิง โดยแตละฝายใหยืนอยูหางกันประมาณ 5
เมตร จากนั้นนําผามาปดตาฝายหนึ่งกอนจะคละอีกฝายเพื่อใหเปลี่ยนตําแหนงจากเดิม แลวจึงเริ่มให
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ฝายที่ถูกปดตาไดเดินไปหาคูสมรสของตนที่ยืนปะปนกับคนอื่น ๆ อยูอีกฝายหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหอีก
ฝายไดสงเสียงเรียกคูสมรสของตนเองได ใครจับคูไดกอนเปนผูชนะ กอนที่จะสลับขางกัน และแขงขัน
อีกครั้ง ใชเวลาการแขงขันประมาณ 10 นาที
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้แมดูผิวเผิน จะดูเ หมื อนเปนแคเ กม
คลายเครียดธรรมดา ๆ แตเมื่อการแขงขัน จบลง และผูใหญบานไดถามความรูสึกจากแตละคูที่เขา
แขงขัน กลับพบวาครอบครัวแกนนําตางมีมุมมองตอกิจกรรมนี้แตกตางออกไป โดยหลายคนเห็นวา
กิจกรรมดังกลาวไมใชเกมเพื่อการผอนคลาย แตเปนกิจกรรมที่แฝงแงคิดในการใชชีวิตคู ที่จะตองรับฟง
เสีย งของอีก ฝายโดยตั้งใจ ดังคํากลาวของผูรวมกิจกรรมหลายคนที่วา “….. มันไมใชเกม แตเปน
เหมือนชีวิตจริงที่ตองฟงเสียงของกันและกัน....” หรือ “….. เสียงเขา (ภรรยา) ทําใหผมไมหลงทาง.....”
เปนตน
2.2.3 กิจกรรมพัฒนาจิตใจ
กิจ กรรมพั ฒนาจิต ใจ เปน การดํา เนิ น การเพื่อ สร างความตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของครอบครัวในกลุมครอบครัวแกนนํา รูปแบบของกิจ กรรมมีเปาหมายเพื่อใหแตละ
ครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกัน เพือ่ สงเสริมสัมพันธภาพที่ดี และขจัดเงื่อนไขที่จะสรางความขัดแยงดวย
การรับฟงเรื่องราวดี ๆ แลวแสดงความรูสึกออกมา พรอมกับการใหคํามั่นสัญญาที่จะไมใชความรุนแรง
ตอกัน กิจกรรมนี้จึงมี 2 กิจกรรมยอยดวยกันคือการฟงสื่อสรางสรรค และการใหคํามั่นสัญญา ผูมี
สวนรวมในกิจกรรมนี้ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขในฐานะวิทยากรกระบวนการ และครอบครัวแกนนํา
ทั้ง 10 ครอบครัว
การฟงสื่อสรางสรรค ดําเนิน การโดยใหคูสมรสไดนั่งหัน หนาเขาหากัน
จากนั้นจับมือกันแลวหลับตาเพื่อฟงสื่อสารคดีสั้นประกอบดนตรี จํานวน 3 เรื่องของพระอาจารยชาญชัย
อธิปฺโญ คือ เอาชนะกันดวยเหตุผล รักเดียวใจเดียว และเลี้ยงลูกใหโต หลังจากฟงจบแลว จึงใหทั้งคู
เขียนเกี่ยวกับความดีในคูสมรสของแตละคน
กิจกรรมคํามั่นสัญญา ดําเนินการหลังจากวิทยากรไดอานความดีของคู
สมรสที่แตละคนเขียนมา จากนั้นใหแตละคูไดหันหนาเขาหากันเพื่อพูดคุยกันถึงสิ่งที่ตนเองเขียน พรอม
กับการกลาวคํามั่นสัญญาที่จะไมใชความรุนแรงตอกัน และเมื่อมีความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกัน
จะอดทนอดกลั้น โดยระลึกถึงความดีของอีกฝายมากกวาจะมองเพียงขอเสียหรือดานที่ทําใหเราไม
พึงพอใจ
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้สามารถชวยใหครอบครัวแกนนําไดมี
โอกาสสื่อสารกับคูสมรสในสิ่งที่อาจไมเคยไดพูดคุยกันมากอน เชน การพูดถึงความดีของอีก ฝายเพื่อ
เปนการแสดงความรูสึกที่ดีตอคูสมรส หรือการใหคํามั่นสัญญาที่จะไมใชความรุนแรง และจะระงับ
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ยับยั้งความไมพอใจหรืออารมณโกรธดวยการระลึกถึงความดีของอีกฝาย สําหรับขอความที่แสดงถึง
ความดีของคูสมรสนั้น ผูวิจยั สังเกตวา ครอบครัวแกนนําตางไดพูดถึงความดีของคูสมรสที่ตนเองรูสึก
ประทับ ใจ เชน “.....ขอดีของภรรยาคือเปน ภรรยาที่ดีของขาพเจา รูจัก วาควรจะวางตัว และปฏิบัติ
ตัวอยางไร เพื่อใหเกิดความสุขแกครอบครัว และเสียสละความสุขสวนตัวที่ควรจะไดรับ มาแบงปน
ความสุขใหกับลูก ๆ ไดรับ ทั่วถึงกัน ....” และ “.....ขอดีของสามีคือชวยกันดูแลลูก ๆ ใหคําปรึกษา
ปญหาตาง ๆ และชวยทํามาหากิน ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และทํางานบานใหทุกอยาง ชวยทํากับขาว
ใหครอบครัว ดูแลครอบครัวทุกอยาง....” เปนตน
2.2.4 กิจกรรมสงเสริมสถานะครอบครัวแกนนํา
กิจกรรมสงเสริมสถานะครอบครัวแกนนํา คือการการมอบแผนปายที่แสดง
ถึงการเปน สถานะครอบครัวแกนนําที่จ ะไมใ ชความรุนแรง เปน กิจกรรมสุดทายที่ มีเปาหมายเพื่อ
สงเสริมครอบครัวที่รวมกิจกรรมใหมีสถานะและบทบาทเปนครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรงใน
ครอบครัว และเปนตัวอยางที่ดีแกครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน ผูมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ไดแก นักวิชาการ
จากฝายนอกที่เขารวมสังเกตการณ และครอบครัวแกนนํา ทั้ง 10 ครอบครัว สําหรับปายที่มอบใหนี้มี
ลักษณะเปนโปสเตอรสีเหลือง ขนาด B3 มีขอความที่แสดงใหทราบวาครอบครัวที่ติด ปายประกาศไว
หนาบานนี้เปนครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรง และเปนครอบครัวตัวอยางที่จะแสดงถึงความ
รักความสามัคคีของคนในครอบครัว
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้สรางความพึงพอใจใหกับครอบครัว
แกนนําที่เขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก มีการขอรองใหนักวิชาการที่ไดเซ็นชื่อกํากับลงไปในแผนปาย
และหลายคนแสดงเจตจํานงที่จะนําโปสเตอรนี้ไปติดไวหนาบานเพื่อใหคนในชุมชนไดรับทราบ
3. การสะทอนผลการปฏิบัติ
การสะทอนผลการปฏิบัติ เปน การสรุป จากผลการดําเนิน การในวงรอบที่ 1 ตาม
ความเห็นของผูวิจัย และสวนหนึ่งมาจากการวิพากษรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูนําชุมชน ในวันที่ 28
มกราคม 2553 ณ ศูนยแพทยชุมชนประจําตําบล โดยมีประเด็นที่สะทอนผลการปฏิบัติดังนี้
3.1 การมีสวนรวมของชุมชน
3.1.1 ความรวมมือของผูนําชุมชน
บทบาทการมีสวนรวมของผูนําชุมชนทั้ง 10 คน ในการรวมกัน ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวแกนนําเปนไปอยางดียิ่ง จากการประชุมเพื่อวางแผนและดําเนินกิจกรรม
รวม 6 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมครบทั้ง 10 คน จํานวน 3 ครั้ง อีก 2 ครั้งที่เหลือมีผูเขาประชุมและดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 9 คน เนื่องจากติดธุระสวนตัวที่จําเปน ซึ่งถือวาไดรับความร วมมือจากผูนําชุมชน
อยางดียิ่ง โดยบทบาทของผูนําชุมชนที่เปนผูรวมวิจัย ใหความรวมมือตั้งแตการวิเคราะห สถานการณ
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ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน รวมทั้งวางแผน คัดเลือกกลุมเปาหมายที่จะนํามาพัฒนาเพื่อให
เกิดความรูความเขาใจและทักษะในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว และปฏิบัติตามแผน
ซึ่งจากทัศนะของผูนําชุมชนหลายคนสะทอนวา ความรวมมือของผูนําชุมชนนี้ถือเปนความรับผิดชอบ
ในฐานะผูนําของคนในชุมชน ที่จะตองแสดงถึงความเสียสละและทําประโยชนใหกับชุมชน โดยความ
รวมมือนี้เปนสิ่งที่สรางความภาคภูมิใจใหกับตนเองในฐานะของผูนําชุมชนที่ตองทําประโยชนใหกับ
ชุมชน ดังคํากลาวของผูนําชุมชนที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่วา “....เรามาทํางานชุมชนนี่คือการ
เสียสละ ไดที่จะไดโนนไดนี่ไมไดหรอกนะ แตเราตองเสียสละนะคะ.....” และผูนําชุมชนยอยบางคนที่วา
“.... เราถือวาเราภูมิใจและเสียสละ เราตองทําดวยใจ....” นอกจากนั้นความรวมมือดังกลาว ผูนําชุมชน
ยังถือวาสิ่งที่เกิดขึ้นเปนภาระหนาที่ของผูนําที่จะตองดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ควบคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดวยการผนึกกําลังเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ดังคํากลาว
ของผูใหญบานที่วา “....ชุมชนไหนเขมแข็ง มีงานทําอะไรแลวนี่ ผูนําชุมชนตองเขมแข็งดวย ตองรูจัก
ขวนขวายคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผ.... ถาเกิดเรารวมมือรวมใจกันอยางนี้ ก็จะทําให
ชุมชนเรามีความเขมแข็ง....”
กล า วได ว า ผลที่ส ะท อนในแง ข องความร ว มมื อ ของผู นํ าชุ ม ชนอยู ใ น
ระดับสูง คือผูนําชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินการเปนอยางดี โดยความรวมมือดังกลาวเกิดจาก
จิตสํานึกรับผิดชอบของผูนําชุมชน ที่จะตองมีความเสียสละดวยการผนึกกําลังเปนเครือขายการทํางาน
เพื่อชวยเหลือคนในชุมชน และผลที่เกิดขึ้นคือความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดทําหนาที่ผูนําชุมชนอยาง
เต็มที่ปราศจากผลตอบแทนใดๆ
3.1.2 ความรวมมือของภาคีเครือขาย
นอกเหนือจากความรวมมือของผูนําชุมชนแลว สิ่งที่สะทอนไดจ ากการ
ดําเนินการในวงรอบที่ 1 คือความสามารถในการดึงเครือขายเขามารวมดําเนินการ ทั้งนี้เพราะการ
ปฏิบัติการในวงรอบนี้นอกจากจะเปนความรวมมือระหวางผูวิจัยกับ ผูนําชุมชนแลว ยังไดรับความ
รวมมือและการชวยเหลือจากผูทรงคุณ วุฒิที่เปนนักวิชาการจากภายนอก และผูเ ชี่ย วชาญในเรื่อง
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัด นอกจากนั้น ยังไดนําองคก รในชุมชนมาชวยสนับ สนุน
ไดแก สถาบันทางศาสนา และหนวยงานดานสาธารณสุขเขามามีสวนรวม
3.2 จุดเดนและขอจํากัด
3.2.1 จุดเดน
ความโดดเดนของการดําเนิน การที่เ กิดขึ้นจากการมีสวนรวมของหลาย
ฝายนี้คือการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนา การพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานนี้ประกอบดวยผูวิจัยที่
เปนผูจุดประกายและสรางเครือขายผูนําชุมชนที่เปนคนในพื้นที่เขามารวมปองกันปญหาความรุนแรง
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ในครอบครัวของชุมชน ซึ่งผูนําชุมชนหลายคนไดกลาวอยางสอดคลองกันวา การพัฒนาโดยนําผูนํา
ชุมชนเขามามีสวนรวมจะทําใหทราบปญหาที่แทจริง เพราะผูนําชุมชนถือเปนผูที่ใกลชิดกับชาวบานจน
มีความคุนเคยและไววางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อขอความรวมมือจึงกระทําไดงาย ดังคํา
กลาวของผูใหญบานและเจาหนาที่สาธารณสุขที่วา “....ผูนําจะรูวาอะไรเกิดขึ้นตรงไหน อยางไร.....”
และ “.....จุดเดนคือวามรวมมือของหลายคนทําใหมีพลัง และแตละคนก็ใชความคุนเคยในการสื่อสาร
หรือวาขอความรวมมือ ประสานงาน.....” นอกจากนั้นการดําเนินการยังไดมีการนําภาคีเครือขายภาย
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาสนับ สนุน เชน นัก วิช าการและสถาบัน ทางศาสนา ลักษณะเชน นี้
กอใหเกิดพลังในการปองกันปญหา และทําใหการปองกันปญหาดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําชุมชนกับ บุคคลภายนอกชุมชนจนเกิดมุมมองและ
วิธีการใหม ๆ เชน การรูจักคิดวิเคราะหปญหาและหาทางเลือกในการปองกันปญหาหลาย ๆ ทาง ซึ่ง
ผูนําชุมชนบางทานมองวาเปนการทํางานในเชิงลึกที่สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และเปน
ความตองการของชุมชนโดยแทจริง ดังที่ผูใหญบานที่วา “.....เขาอยากใหจัดกิจกรรมอยางนี้เรื่อย ๆ มี
การพบปะกันทํากิจกรรมอยางนี้ เพราะเปนกิจกรรมในเชิงลึกที่คนอยากเขามารวม.....” รวมทั้งผูนําที่
เปนคณะกรรมการชุมชนที่วา “.....ขอดีคือเรามีการปรึกษากัน พูดกันดวยเหตุผลวาจะแกไขกันยังไง.....”
เปนตน
กลาวไดวา จุดเดนของการดําเนินการในวงรอบนี้คือการมีเครือขายผูนํา
ชุมชนที่มีความเข็มแข็งและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจนมีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาและหาวิธีการใน
การปองกันปญหาอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งการสามารถสรางความรวมมือจากภาคีเครือขายภายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนจนการดําเนินการบรรลุผลในที่สดุ
3.2.2 ขอจํากัด
ขอจํากัดของการดําเนินการในวงรอบนี้ คือกลุมเปาหมายยังมีความจํากัด
อยูแคผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนําเทานั้น ไมสามารถพัฒนาไดครอบคลุมครอบครัวเสี่ยงทั้งหมด
ของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการในครั้งนี้เปนเรื่องใหมที่ผูนําชุมชนไมเคยปฏิบั ติมากอน จึงมี
ความตั้งใจที่จะทําในลักษณะนํารองกอนเพียง 10 ครอบครัว เมื่อไดผลแลวจึงจะขยายไปทั่วทั้งชุมชน
และเนื่องจากเปนเรื่องใหมและดําเนินการกับกลุมเปาหมายในวงจํากัดนี้ ทําใหคนในชุมชนที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรมเกิดความสงสัยจนผูนําชุมชนหลายคนตองชี้แจงใหทราบ จนผูใหญบานมีแนวคิดวาการ
ดําเนินการใด ๆ ในครั้งตอไปควรจะทําเปนเอกสารประชาสัมพันธใหคนในชุมชนไดทราบโดยทั่วกัน
นอกจากนั้น ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือชวงเวลาในการรวมกิจกรรมของ
กลุมเปาหมายที่เปน ครอบครัวเสี่ย ง ผูนําชุมชนหลายคนเปนหวงวา แมวากิจ กรรมที่ผานมาจะไม
ตอเนื่องยาวนาน แตก็ยังกระทบตอครอบครัวที่เขารวม เนื่องจากทุกคนตองประกอบอาชีพที่มีเวลาพัก
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ไมแนนอน ดังนั้นการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากจะตองไมซับซอนและไมเปนวิชาการที่ยากจะเขาใจ
แลว ควรคํานึงถึงเวลาที่จะตองเหมาะสมกับครอบครัวที่มาเขารวมกิจกรรมดวย
3.3 การบรรลุเปาหมาย
3.3.1 กิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชน
ภาพสะทอนถึงความสําเร็จตามเปาหมาย คือการที่ผูนําชุมชนสามารถคิด
วิเคราะหปญหา รวมทั้งวางแผน ปฏิบัติตามแผน และรวมกันวิพากษสิ่งที่ไดรวมกันดําเนินการตั้งแตตน
อยางเปดกวาง อันถือเปนผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น จากการสะทอนผลการปฏิบัติใน
วงรอบที่ 1 รวมกัน ผูนําชุมชนหลายคนไดกลาวถึงบทบาทของตนในการไปแทรกแซงปญหาในชุมชน
อันเปนการแสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนไดมีความรูความเขาใจในปญหาความรุนแรงของชุมชนมากขึ้น
และเขาใจบทบาทของตนเองในการเขาไปจัดการกับปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมปองกันและ
แกไขปญหาในระดับชุมชนยอย ดังเชนกรณีของชุมชนยอยที่ 3 ที่ผูนําชุมชนยอยกลาววาตนเองและ
ผูนําคนอื่น ๆ ไดมีบทบาทในการเฝาระวังปญหามากยิ่งขึ้น และไดมีการพูดคุยถึงวิธีการแกไขปญหา
รวมกับคณะกรรมการชุมชน ดังที่ไดกลาววา “....เราไดปรึกษากับผูนําทุกคน วาจะแกกันยังไง แลวจึง
ไปใหคําแนะนํากับครอบครัวนั้น ๆ...” สวนชุมชนยอยที่ 2 ผูนําชุมชนที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลกลาววา ตนเองและผูนําที่เปนผูชวยผูใหญบานไดเขาไปกํากับดูแลปญหาอยางใกลชิด ทั้ง ๆ ที่
เมื่อกอนไมเคยทําเพราะไมเห็นถึงความสําคัญ ดังคํากลาวที่วา “.....ที่ไดไปติดโปสเตอรไว ถามีอะไรปา
ก็เขาไปชี้ๆ วาดูสิ ไดไปอบรมมาแลวเปนไง.....” ผลสําเร็จของการพัฒนาผูนําชุมชนนี้ยังสะทอนผาน
ความคิดเห็นของผูใหญบานที่มองในภาพรวมวาผูนําชุมชนมีความรูสึกและการกระทําที่คลอยตามไป
กับบทบาทของผูมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในครั้งนี้มาก ดังคํากลาวที่วา “.... ดูจาก
ขางนอกนี่คณะกรรมการ (ผูนําชุมชน) อินกับบทบาทของตัวเองหลายคนเหลือเกิน....คอยสอดสองและ
ใสใจในการทําหนาที่....”
กลาวไดวา กิจกรรมพัฒนาผูนําชุมชน สามารถบรรลุผลตามเปาหมาย ที่
ตองการใหผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีทักษะในการคิด
วิเคราะห และมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา และสิ่งที่เกิดผลเพิ่มเติมกวานั้น คือการที่ผูนํา
ชุมชนหลายคนไดมีบทบาทในการแทรกแซงปญหาในชุมชนยอยของตน จากที่ไมเคยปฏิบัติมาเลย
ในอดีต
3.3.2 กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแกนนํา
การพัฒนาครอบครัวเสี่ย งใหมีความรูความเขาใจที่เ พิ่มขึ้น รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น ผูนําชุมชนเห็น
วากิจ กรรมดังกลาวไดผลดีมาก ตั้งแตขั้นตอนการพัฒนาและผลที่ตอเนื่องในชุมชน ในขั้นตอนการ
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พัฒนานั้นนอกจากผูวิจัยจะเห็นวาความรวมมือระหวางครอบครัวแกนนําในการรวมกิจกรรมจะเปนไป
ดวยดีแลว การปฏิบัติตัวในชุมชนของครอบครัวแกนนํา ผูนําชุมชนหลายคนกลาวอยางสอดคล องกัน
วา ได ผลเกิ ดความคาดหมาย เนื่ องจากครอบครั วที่ เ ข าร วมโครงการทั้ ง หมดมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ตัวอยางเชนชุมชนยอยที่ 3 ที่มีครอบครัวเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน 3
ครอบครัว ผูนําชุมชนคนหนึ่งเลาวาเขาไดติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 3 ครอบครัวนี้ พบวาทุก
ครอบครัวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก มีความเขาอกเขาใจกันมากขึ้น และรูจักใชเหตุผลมากกวาเดิมมาก
ดังคํากลาวที่วา “....เทาที่ไดติดตามนะครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงของคูสามีภรรยา มีความเขาอกเขาใจ
กันมากขึ้น และมีเหตุผลมากขึ้น ปญหาก็ลดนอยลงไปนะครับ....” หรือชุมชนยอยที่ 2 ที่มีครอบครัวเขา
รวมถึง 6 ครอบครัว ผูนําชุมชนที่ใกลชิดกับครอบครัวดังกลาวไดกลาวอยางภาคภูมิใจวา “..... อยาง 6
คูของปา ที่มันอยูในปจจุบันปาก็สังเกตดูพวกเขาดีกันมากหวงใยกันดี แตกอนไมใชอยางนี้....” สําหรับ
ครอบครัวที่มาจากชุมชนยอยที่ 1 นอกเหนือจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของสามีภรรยาแลว บุตรที่
ปกติจะมีนิสัยดื้อรั้นและชอบเที่ยวเตรก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังคํากลาวของผูนําชุมชนยอยที่ 1 ที่วา
“....จากที่ดูแลบานริมคลอง คราวที่แลวสงมา 1 คู แลวก็ไดไปติดปายและทํากิจกรรม เขาก็ดีขึ้นนะคะ
ครอบครัวเขาจากลูกที่เคยออกไปขางนอก แตงตัว ลูกเขาก็ปรับปรุงใหดีขึ้น อยูบานไดมากขึ้น....” การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกลุมเปาหมายนี้ ผูใหญบานไดวิเคราะหในภาพรวมวาเปนเพราะผูนําชุมชนได
ติดตามอยางใกลชิด ซึ่งการใสใจดูแลเปนอยางดียิ่งนี้ทําใหครอบครัวแกนนําเห็นถึงความสําคัญ จน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีในที่สุด
กลาวไดวา กิจกรรมพัฒนาครอบครัวแกนนํา ผูวิจัยและผูนําชุมชนเชื่อวา
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายไดเปนอยางดี ทั้งการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวแกนนําที่ไร
ปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากหลายฝาย สวนการปฏิบัติตนของครอบครัว
แกนนําเมื่อกลับไปสูชุมชนแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยางเห็นไดชัด
3.4 สิ่งที่ควรจะพัฒนาเพิ่มเติม
3.4.1 การขยายสูครอบครัวอื่น ๆ
การขยายผลเพิ่มเติมโดยเพิ่มจํานวนครอบครัวใหมากกวาเดิม เปนสิ่งที่
สะทอนจากผูนําชุมชนและคนในชุมชนบางสวน ดังที่ไดกลาวไปในประเด็นดานขอจํากัดวา ความสนใจ
ของประชาชนตอการดําเนินการในครั้งนี้มีสูง แตยังไมสามารถดึงกลุมเปาหมายที่เปน ครอบครัวเสี่ยง
มารวมกิจกรรมไดอยางครอบคลุมเพียงพอ ผูนําชุมชนที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และที่
เปน ผูชวยผูใ หญบาน ตางแสดงความคิดเห็น อยางสอดคลองกัน วาการดําเนิน การที่ผานมาถือวา
ประสบผลสําเร็จ แตควรจะมีการขยายผลเพิ่มเติมใหครอบคลุมกลุมเสี่ยงในชุมชนใหมากที่สุด ดังคํา
กลาวที่วา “.... ถาบอกวาประสบความสําเร็จ ก็นาจะระดับหนึ่ง เพราะเรายังไมไดทําตอเนื่องและขยาย
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ไปสูครอบครัวอื่น ๆ ....” และ “.....สิ่งที่อยากใหปรับปรุงคือทําใหเปนวันครอบครัวของชุมชนใหคนอื่น
เขามารวมบาง....” เปนตน ผลสะทอนในแงของความตองการในการขยายผลตอเนื่องไปสูครอบครัว
อืน่ นี้ มาจากความมั่นใจในผลสําเร็จที่ไดดําเนินการมาตั้งแตตนนั่นเอง
3.4.2 การขยายสูชุมชน
นอกเหนือจากการขยายผลไปสูค รอบครัวเสี่ยงอื่น ๆ แลว ในระดับชุมชนก็
ควรมีการขยายผลไปถึงเชนเดียวกัน ผูนําชุมชนบางคนสะทอนวา จากกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน
ระหวางผูวิจยั และผูนําชุมชนนั้น ผลสําเร็จแสดงใหเห็นวาความรุนแรงในครอบครัวสามารถปองกันและ
แกไขไดหากไมถึงขั้นที่รุนแรงนัก ดังนั้นจึงควรนําความสําเร็จนี้ไปสูชุมชน ดังขอเสนอของผูใหญบาน
ที่วา “…. ครอบครัวที่มาก็ประสบความสําเร็จไปแลว แตมันตองขยายไปสูชุมชนได เราควรตองจัดใหม
และใหคนมารวมเยอะๆ....” ในเรื่องนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวาการขยายผลไปสูชุมชน นอกจากจะทําให
ขอบเขตการปองกันปญหากวางขึ้น แลว ยัง จะสามารถสรางความรวมมือจากคนในชุมชนใหหันมา
สนับสนุนการปองกันปญหา อันจะทําใหการพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชนมีความสมบูรณมากขึ้น
กลาวโดยสรุป การดําเนินการในวงรอบที่ 1 ไดมีขั้นตอนการพัฒนาใน 3 ขั้นตอน คือ
การวางแผน การปฏิบัติและสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติ โดยการพัฒนาไดเนนไปที่ตัวผูนํา
ชุมชนและครอบครัวแกนนํา ขั้นตอนและผลการปฏิบัติของวงรอบที่ 1 แสดงไดดังภาพ
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ขั้นการวางแผน
- ทําการวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุที่เสี่ยงตอการเกิด
ปญหา และสิ่ง ที่นํ ามาสนั บสนุน การปอ งกั นปญหาโดย
ผูวิจัย ผูนําชุมชน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- กําหนดวิธีการปองกันปญหา ที่มุงพัฒนาตัวผูนําชุมชน
และครอบครัวแกนนํา
ขั้นปฏิบัติและสังเกต
การปฏิบัติตามแผน :
- ทํ า การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ระหว า งเครื อ ข า ยผู นํ า ชุ ม ชนกั บ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ
- ทําการพัฒนาครอบครัวแกนนําในดานความรูและทักษะ
ด ว ยกิ จ กรรมปวารณาตน กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ กิ จ กรรม
พัฒนาจิตใจ และกิจกรรมสงเสริมสถานะครอบครัวแกนนํา
การสังเกตผลที่เกิดขึ้น :
- เครือขายผูนําชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูเกี่ยวกับปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
- ครอบครัวแกนนํา ไดรับการพัฒนาดานความรู และทักษะ
ในเชิงปองกันปญหา
ขั้นการสะทอนผลการปฏิบัติ
- ผู นํ า ชุ ม ชนมี ค วามเข า ใจและตระหนั ก ในป ญ หา และมี
บทบาทในการรวมในการปองกันปญหา
- ครอบครั ว แกนนํ า มี ก ารเปลี่ ย นตนเองด ว ยการลด
พฤติกรรมที่จะกอใหเกิดปญหา
- เกิดผลสําเร็จในระดับตัวบุคคลและกลุมเปาหมายเปนการ
เฉพาะ และมีแนวคิดที่จะขยายผลงไปในระดับชุมชน

ภาพประกอบ 10 รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว วงรอบที่ 1
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การดําเนินการรอบที่ 2
การดําเนินการในวงรอบที่ 2 เพื่อพัฒนารูป แบบวิธีการปองกัน ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวในชุมชนเพิ่มเติมจากวงรอบที่ 1 ดําเนินการในชวงระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2553
ผลการดําเนินการมีดังนี้
1. การวางแผนพัฒนาเพิ่มเติม
การประชุมเพื่อวางแผนในการพัฒ นาเพิ่มเติม เริ่มตน อีก ครั้งในเดือนมกราคม –
กุมภาพัน ธ 2553 การวางแผนในครั้งนี้ นอกจากจะเปน ความรวมมือระหวางผูวิจัยกับ ผูนําชุมชน
จํานวน 10 คน แลว ยังไดนําภาคีเครือขายจากภายนอกชุมชนเขามารวมดวย ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ซึ่งเปนบุคคลที่มีประสบการณในการจัดการชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทในพื้นที่ใกลเคียง และ
ตัวแทนจากสื่อวิทยุชุมชนเขามารวมวางแผนดวย โดยใช ศูนยแพทยชุมชนประจําตําบลเปนสถานที่
ดําเนินการ สําหรับประเด็นของการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีดังนี้
1.1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเพิ่ มเติมจากวงรอบที่ 1 เป น การประชุ ม
รวมกันระหวางผูวิจัย ผูนําชุมชน และผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามารวมดวย โดยใชการระดมสมองเพื่อ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาเพิ่มเติม ในวัน ที่ 14 มกราคม 2553 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให ก าร
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ที่ดําเนินการมาแลวมีความสมบูรณที่สุด คือมีความ
ตอเนื่องและครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน เพื่อที่จ ะมั่น ใจไดวาจะสามารถปองกันปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชนไดอยางไดผล
การวางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายในครั้งนี้ ไดนําผลที่สะทอนไดในวงรอบที่ 1 มา
ประกอบการพิจารณา กลาวคือ ทุกคนเห็นพองกัน วา การดําเนิน การที่ผานมา ไดผลเปนอยางดีใ น
ระดับผูนําชุมชนและครอบครัวเสี่ยงที่ไดรับการพัฒนามาเปนครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรง
เพียง 10 ครอบครัว เทานั้น แตไมสามารถสรางการรับรูและความตื่นตัวในชุมชนไดอยางทั่วถึง อีกทั้ง
ยังมีครอบครัวเสี่ยงอยูเปนจํานวนมากที่อาจจะเขารวมกิจกรรมในครั้งที่ผานมา ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็น
ตรงกันที่จะขยายกลุมเปาหมายไปยังครอบครัวเสี่ยงทั่วทั้งชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนทั้งหมด เพื่อใหเกิด
การรับรูรวมกันในสิ่งที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดดําเนินการในวงรอบที่ผานมา ซึ่งการรับรูรวมกันของคน
ในชุมชนจะนํามาสูความรวมมือรวมใจในการเฝาระวังปญหาและใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น
ในประเด็น เกี่ยวกับการขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมเสี่ยงทั้งหมดของชุมชน
รวมทั้งการสรางการรับรูและความตระหนักในปญหาของประชาชนในชุมชนนี้ ผูรวมวางแผนซึ่งเปน
บุคคลภายนอกที่มีประสบการณในการทํางานชุมชนไดแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา การสรางการ
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รับรูและความรวมมือของชุมชน หรือการนําครอบครัวเสี่ยงจํานวนมากนําชุมชนเขามารวมเปนจํานวน
มากนั้นจะตองระมัดระวังเรื่องเวลาและรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากประชาชนตางมีภาระทางครอบครัว
ทั้งสิ้น ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ประชาชนในชุมชนจะสามารถกระทําไดเพียงบางครั้งบาง
คราวเทานั้น ดังคํากลาวที่วา “... เทาที่ทํามา ทุกคนจะมีภาระทางครอบครัวเยอะแยะมากมาย เขาไม
อาจมาประชุมแบบนี้ได งานบานก็ตองทํา ไหนจะตองพาลูกไปสอบ ไปอะไรเยอะแยะมากมายเต็ม
ไปหมด....” ดังนั้นการกําหนดเปาหมายและรูปแบบกิจกรรมที่ผูเชี่ยวชาญทานนี้เสนอแนะคือการใช
ชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยไมรบกวนเวลาการทํางานของคนในชุมชนที่
เปนกลุมเปาหมาย
จากขอเสนอของผูเชี่ยวชาญภายนอก ผูนําชุมชนจึงไดรวมกันพิจารณาถึงความ
เปนไปไดในการดําเนินการเพื่อพัฒนากลุมเสี่ยงทั้งหมดของชุมชน และสรางการรับรูของคนในชุมชน
ดวยวิธีการสื่อสารที่เ หมาะสม เพื่อจะไดไมเ ปนการสรางภาระใหกับ คนในชุมชน ที่จ ะต องใชเวลา
มารวมกิจกรรมเหมือนอยางที่ไดดําเนินการมาในวงรอบที่ 1 อีกทั้งหากมีการกิจกรรมกับคนจํานวนมาก
ในลัก ษณะฝก อบรมเชน ที่ผานมา จะตองมีบุคลากรจากภายนอกมาชวยสนับ สนุน อีก ทั้งยังตอง
จัดเตรียมสถานที่และตองมีความพรอมเรื่องบประมาณ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะเชน นี้ จะไมได
เปนการใชศักยภาพของชุมชนในการปองกันปญหา และกลายเปนแบบอยางที่จะใชวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาของชุมชนโดยพึ่งพาปจจัยจากภายนอกมาสนับสนุนซึ่งจะไมเกิดความยั่งยืน
นอกจากนั้น ความเห็น ที่สอดคลองกัน ระหวา งผูวิ จัย และผูนํ าชุม ชน ตอ การ
วางแผนเพื่อกําหนดเปาหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ ยังไดใหความสําคัญความจุดเดนของชุมชนไดแก
เครือขายของผูนําชุมชนที่มีศักยภาพและความตั้งใจที่จะรวมปองกันปญหา อีกทั้งยังมีความรูความ
เขาใจตอปญหาและวิธีการปองกันปญหาจากกิจกรรมการพัฒนาในวงรอบที่ 1 มาแลว ดังคํากลาวของ
ผูนําชุมชนที่เปนพยาบาลวิชาชีพที่วา “…. จุดเดนของเราคือเรามีความคุนเคย ถาจะใชความคุนเคยใน
การสื่อสารเพื่อขอความรวมมือประสานงานก็จะสะดวก...” รวมทั้งคํากลาวของผูนําที่เปนนักวิชาการ
สาธารณสุ ข ที่ว า “….เราแตละคนมีศั ก ยภาพที่จ ะดํา เนิน งาน อยา งที่เ ห็ น นี่เ รามาประชุมถึ ง 95
เปอรเซ็นต ดังนั้นถา อบต.หรือทางผูนําชุมชนรวมกันทําเปนกิจกรรมของหมูบานเราก็สามารถทําได....”
ดังนั้นผูวิจัยและผูนําชุมชนจึงเห็นพองกันวา ควรใชกระบวนการสื่อสารเปน กลไกในการพัฒนาเพื่อ
สรางความรูความเขาใจในครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา รวมทั้งประชาชนในชุมชน และได
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาใน 2 ระดับ ดังนี้
1) ในระดับ ครอบครัว ควรจะพัฒนาในครอบครัว เสี่ยง หรือครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว ใหมีความรูความเขาใจและความตระหนักใน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยจะตองครอบคลุมประชาชนในชุมชนมากที่สุด
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2) ในระดับ ชุมชน ควรจะสื่อสารไปถึงประชาชนในชุ มชนเพื่อใหรับ รูใ น
ปญ หา เกิ ด ความตระหนั ก และให ค วามร ว มมื อในการป อ งกั น ป ญ หา โดยไม ก ระทบต อ การใช
ชีวิตประจําวันของประชาชน
1.2 การกําหนดวิธีการพัฒนา
จากการประชุมเพื่อวางแผนรวมกันระหวางผูวิจัย ผูนําชุมชน และผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอก และไดขอสรุปรวมกันวา ในการดําเนินการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน หากจะใหมีความสมบูรณจะตองขยายผลจากการพัฒนาครอบครัวแกนนําไปสู ครอบครัว
เสี่ยงทั้งหมดของชุมชน รวมไปถึงการสรางความรูความเขาใจในกลุมประชาชนโดยทั่วไปดวย ดังนั้น
ผูวิจัยผูนําชุมชน จึงไดป ระชุมเพื่อวางแผนอีกครั้งในวัน ที่ 3 กุมภาพัน ธ 2553 เพื่อกําหนดวิธีก าร
พัฒนา โดยในครั้งนี้ไดเชิญนักจัดรายการวิทยุของทองถิ่นเขามารวมวางแผนดวย ในฐานะสื่อมวลชน
ทองถิ่นที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากวิทยุชุมชนเปนชองทางการสื่อสารหนึ่งที่
สามารถเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การกําหนดวิธีการพัฒนาในครั้งนี้ ไดมีการพูดคุยกันอยางกวางขวางในหลาย
ประเด็น โดยประเด็นแรกคือการพิจารณาถึงจํานวนของครอบครัวเสี่ยงที่มีอยูทั้งหมดในชุมชน และการ
เชิญชวนครอบครัวเหลานี้ใหเขามารวมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งในประเด็นนี้ผูนําชุมชนหลายคนไดแสดง
ความคิดเห็นวาคงจะไมสามารถใหผูนําชุมชนเปนคนคัดเลือกครอบครัวเขามารวมเหมือนในวงรอบที่ 1
เนื่องจากกลุมเปาหมายมีเปนจํานวนมากและอยูแบบกระจัดกระจายทั่วไปในชุมชน ดังนั้นที่ประชุมจึง
มีความเห็น พองกัน วาควรนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งเปน กลไกของงาน
สาธารณสุขที่มีบทบาทสูงในชุมชนเขามารวมเปนผูคัดกรอง และเชิญชวนครอบครัวเหลานั้นเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนจะไดรวมกันจัดเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาในขั้นตอไป ดังนั้นใน
ประเด็นนี้ ที่ป ระชุมจึงไดขอสรุป รวมกัน วา ควรจะไดมีกิจ กรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชนใหกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเสีย กอน
จากนั้นจึงจะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูเขาไปพิจ ารณาเชิญชวนครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวเขารวมกิจกรรม
ในประเด็นตอมา คือการพิจารณาถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวเสี่ยง
ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวที่มีความเสี่ย งตอ การเกิดปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ใหมี
ความรูความเขาใจ ตระหนักในปญหา และมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
เพื่อลดเงื่อนไขของการเกิดปญหา ตามแผนการที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนหนานี้ ในเรื่องนี้
ผูวิจัย และผูนําชุมชนที่เ ขารวมประชุมวางแผนในครั้งนี้ได แสดงความคิดเห็น กัน อยางกวางขวาง
โดยเฉพาะรูปแบบกิจกรรมที่ผูวิจัยไดตั้งคําถามกับที่ประชุมวา จะทําอยางไรที่เราจะนําคนเปนจํานวน
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มากมารวมกิจกรรม โดยที่เราใชศักยภาพของชุมชนรวมทั้งทรัพยากรที่มีในชุมชนมาชวยสนับสนุน ซึ่ง
อาจมีบุคลากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการปรับพฤติกรรมบางสวนมาชวยดวยก็ได ใน
เรื่องนี้ มีผูนําชุมชนบางคนไดอภิปรายสนับสนุนผูวิจัยวา การที่เราใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก
ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ดี เพราะจะเป น รู ป แบบที่ นํ า สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนมี ม าช ว ยสนั บ สนุ น การแก ไ ขป ญ หา แต ใ น
ขณะเดียวกันการมีบุคลากรจากภายนอกจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมมีความตื่นตัว อีกทั้ง
ชุมชนยังจะไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันและแกไขในรูปแบบใหม ๆ ที่ชุมชนไมเคยปฏิบัติ
นอกจากนั้น การพิจารณาถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวเสี่ยงนี้ ผูนํา
ชุมชนหลายคนไดเสนอแนะวา ควรจะนําครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรงในครอบครัว ที่เคย
ขาวกิจกรรมในวงรอบที่ผานมาเขามามีสวนรวมดวย เนื่องจากเห็นตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
ตนเองอยางไดผล ดังคํากลาวของผูชวยผูใหญบานที่วา “.... ที่ทํามาผมวาดีนะ สังเกตเด็กๆ ที่เขามา
ทําโครงการมันดีขึ้นมาก เสียดายวามันไมมีตอยอด ถาใหเขาไดมาพูดใหคนอื่นฟง ก็จะเปนประโยชน....”
นอกจากนั้น ยังมีคนเสนอวาผูนําชุมชนเองก็มีศักยภาพในการรวมพัฒนาครอบครัวเสี่ยงได เนื่องจากมี
ความเขาใจในปญหามากกวาคนอื่นในชุมชน และที่ผานมาก็มีบทบาทเขาไปแทรกแซงปญหาในชุมชน
อยูบอยครั้ง ดังขอเสนอของผูนําชุมชนยอยที่ 3 ทานหนึ่งที่วา “....ผมคิดวาความรุนแรงในครอบครัว
ลดลงไดนะครับ ถาใหเขามีสติและพูดกันดวยเหตุผล ตอนนี้ครอบครัวในชุมชนถามีปญหาก็มาปรึกษา
ผูนําวาจะแกไขยังไง เราก็ไปใหคําแนะนํากับครอบครัวนั้น สวนตัวแลวผมวาควรจัดโครงการที่ผูนําไป
แนะนํากับชาวบาน หรือเรียกชาวบานทุกคนมาฟงขอเสนอแนะก็นาจะไดผล....” ขอเสนอเหลานี้ไดรับ
การขานรับจากผูนําหลายคน ที่เห็นตรงกันวาผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนําสามารถเปนวิทยากรใน
การเสนอแนะหรือถายทอดประสบการณของตนใหคนอื่นในชุมชนไดรับรูได เพราะผานกระบวนการ
พัฒนาความรูความเขาใจและมีบทบาทเปนที่ประจักษแลวในวงรอบที่ 1 และถาหากมีความกังวลวาจะ
ไดผลไมเต็มที่ก็อาจหาวิท ยากรจากภายนอกมาเขาชวยเสริม นอกจากนี้ ผูนําชุมชนบางคนยังได
เสนอวา ชุมชนมีชองทางการสื่อสารที่สําคัญคือวิทยุชุมชน หากการดําเนินกิจกรรมกับครอบครัวเสี่ยงนี้
สามารถถายทอดออกอากาศทางวิทยุได จะทําใหกิจกรรมมีความสําคัญมากขึ้น เพราะผูเขารวมจะมี
ความตั้งใจในการรวมกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งยังจะเปนการสื่อสารไปยังประชาชนคนอื่น ๆ ที่ไมไดเขา
รวมกิจกรรมในครั้งนี้ใหไดรับทราบดวย ทายที่สุด ที่ประชุมจึงไดเห็นพองกันวา รูปแบบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาครอบครัวเสี่ยงในชุมชนนั้น ควรจะตอยอดมาจากการดําเนินการในวงรอบแรก คือการสรางเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะเวทีสาธารณะ ที่ผูนําชุมชนรวมทั้งครอบครัวแกนนําและครอบครัวกลุม ที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีการถายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทองถิ่น เพื่อ
สื่อสารไปยังประชาชนที่ไมไดเขารวมใหรับทราบ
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ดังนั้น รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาความ
รุน แรงในครอบครัวของชุมชน จึงประกอบดวยกิจ กรรมยอย 2 กิจ กรรม คือการเผยแพรแนวคิดสู
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อใชเปนกลไกในการคัดกรองครอบครัวเสี่ยงเขารวมกิจกรรม
และกิจกรมการพัฒนาครอบครัวเสี่ยงดวยการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวกําหนดใหมีขึ้น
ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2553 โดยมีแผนกิจกรรม ดังตาราง 5
ตาราง 5 แผนกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง
รูปแบบกิจกรรม
กิ จกรรมเผยแพร แนวคิ ด สู
อสม.
- แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า ง
ผูนําชุมชนกับ อสม.
- มอบหมายให อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
ศึ ก ษาครอบครั ว เสี่ ย ง และ
คัดเลือกเขารวมกิจกรรม
กิ จ กรรมพั ฒ นาครอบครั ว
เสี่ยง
- ปรั บ การรั บ รูเ กี่ ย วกับ ป ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
- รั บ ฟ ง คว า มคิ ดเ ห็ น แ ล ะ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ผู นํ า ชุ มชน แ ละ ครอ บ ครั ว
ตั ว อ ย า ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ว ที
สาธารณะ และมีการถายทอด
ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงของทองถิ่น

เปาหมาย

ผูเกี่ยวของ

- สร า งความเข า ใจกั บ อสม. เกี่ ย วกั บ ป ญ หา - ผูวิจัย
ความรุนแรงในครอบครัว
- ผูนําชุมชน 10 คน
- สรา งความรว มมื อ จาก อสม. ในการคัด กรอง - อสม.
ครอบครั ว กลุ ม ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด ป ญหาความ
รุน แรงในครอบครั ว ของชุ ม ชนเข า ร ว มกิ จ กรรม
การพัฒนาที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนจัดขึ้น

- สร า งความเข า ใจและการตระหนั ก ในป ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
- จูงใจใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเงื่อนไขที่
จะนําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว

- ผูวิจัย
- ผูนําชุมชน 10 คน
- วิ ท ยากรจากภายนอกที่ มี
ความเชี่ยวชาญ 1 คน
- นั กจั ดรายกา รวิ ทยุ ขอ ง
ทองถิ่น 1 คน
- ครอบครั ว กลุ ม ที่ มี ค วาม
เสี่ยงตอการเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน

ประเด็นสุดทาย คือการพิจารณาถึงรูปแบบกิจกรรมที่จะสื่อสารไปถึงประชาชน
ในชุมชนเพื่อใหรับ รูใ นปญ หา เกิดความตระหนัก และใหความรวมมือในการปองกัน ปญ หา ตาม
แผนการที่กําหนดไวในการประชุมครั้งกอนหนานี้ ในเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นวาการสื่อสารดวยการรณรงค
เปนสิ่งที่สามารถทําไดผานชองทางการสื่อสารของชุมชน เชน สื่อบุคคลหรือหอกระจายขาว โดยเฉพาะ
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คํายืนยันจากผูใหญบานที่วา “..... การรณรงคเปนวิธีการที่ดี และสามารถนํามาใชไดในชุมชนของเรา
เพราะเราเคยทํามาแลวหลายครั้ง และไดผลดี.....” ถือเปนขอเสนอที่ทุกคนยอมรับ แตประเด็นสําคัญ
อยูวาเรื่องราวที่จะรณรงคควรจะเปนเชนไร ในเรื่องนี้นักจัดรายการวิทยุของทองถิ่นไดเสนอถึงวิธีการ
การรณรงควาสามารถผลิตเปนสปอตขนาดสั้น และบทความขนาดสั้นเผยแพรทางหอกระจายขาวของ
ชุมชนซึ่งมีอยู 3 จุด คือหอกระจายขาวขององคการบริหารสวนตําบล หอกระจายขาวของชุมชน และ
หอกระจายขาวของชุมชนยอยที่ 3 โดยสื่อประเภทสปอตและบทความนั้นสามารถผลิตเองไดโดยชุมชน
เพียงแตตองมีเนื้อหามาใหเทานั้น
ดังนั้น ในประเด็นดานการสื่อสารไปยังประชาชนของชุมชนนั้น ที่ประชุมจึงเห็น
พองกันวาควรทําเปนสปอตและบทความขนาดสั้นเพื่อใชเผยแพรผานทางเสียงตามสายของชุมชน และ
ควรรณรงคอยางตอเนื่องกอนที่จะนําครอบครัวเสี่ยงเขารวมกิจกรรมพัฒนา เพื่อจะไดเปนการสราง
กระแสความตื่นตัวในชุมชน สําหรับเนื้อหาของการณรงคและการผลิตนั้น ผูวิจัยไดตกลงกับผูนําชุมชน
วาจะเปน คนไปดําเนิน การรวมกับ นัก จัดรายการวิท ยุของชุมชน และกําหนดเผยแพรผานทางหอ
กระจายขาว ระหวางเดือน มีนาคม – เมษายน 2553 โดยมีแผนกิจกรรม ดังตาราง 6
ตาราง 6 แผนกิจกรรมรณรงคในชุมชน
รูปแบบกิจกรรม
เปาหมาย
กิจกรรมรณรงคในชุมชน
- ผลิ ต สื่ อ ประเภทสปอตและ - ประชาชนในชุมชนเกิดการรับรูและตระหนักใน
บทความรณรงค เ กี่ ย วกั บ การ ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และ
ปองกันและแกไขป ญหาความ ใหความรวมมือในการปองกันปญหา
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน
- เผยแพร สปอตและบทความ
รณรงคผานทางหอกระจายขาว

ผูเกี่ยวของ
- ผูวิจัย
- ผูนําชุมชน 10 คน
- นั ก จัด รายการวิท ยุข อง
ทองถิ่น 1 คน

ตามแผนการที่กําหนดไวในขางตน ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดแบงงานกันรับผิดชอบ
ไดแก กิจกรรมเผยแพรแนวคิดสูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตกลงกันวาผูนําชุมชนจะสง
ตัวแทนไปพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุข และติดตามผลเพื่อคัดเลือกครอบครัวเสี่ยงเขารวม
โครงการ สวนกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยงนั้นผูวิจัยอาสาเปนผูประสานงานกับ วิทยากรภายนอก
และการกําหนดประเด็นเสวนา โดยทางผูนําชุมชนจะรับผิดชอบในดานสถานที่และสงตัวแทนเขารวม
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เสวนา และสําหรับกิจกรรมรณรงคในชุมชนนั้นผูวิจัยจะเปนผูผลิตสื่อรวมกับนักจัดรายการวิทยุของ
ทองถิ่น และผูนําชุมชนจะเปนคนนําไปเผยแพรในชุมชน
2. การปฏิบัติตามแผนและผลที่สังเกตได
การปฏิบัติ ตามแผน และการสั งเกตผลที่ เ กิดขึ้ น โดยผูวิจั ย ใน 3 กิจ กรรมหลัก มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 กิจกรรมรณรงคในชุมชน
กิจกรรมรณรงคในชุมชน ดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2553 โดย
มีเ ปาหมายเพื่อสรางกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน ดวยวิธีก าร
สื่อสารในลักษณะรณรงคผานหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนในชุมชนเกิดการรับรูและตระหนักใน
ปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และใหความรวมมือในการปองกัน ปญ หา การปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวและผลที่สังเกตได มีดังนี้
ขัน้ ตอนการดําเนินการในกิจกรรมรณรงค มี 2 ขั้นตอนคือ การผลิตสื่อที่ใชในการ
รณรงค และการเผยแพรสื่อผานทางหอกระจายขาว ซึ่งในขั้นตอนของการผลิตสื่อนั้นผูวิจัยและนักจัด
รายการวิทยุของทองถิ่นไดรวมมือกันผลิตสปอตรณรงค ความยาว 30 วินาทีขึ้นมา โดยมีเนื้อหาที่ปลุกเรา
ใหประชาชนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัว และรวมแรงรวมใจกัน
ปองกันและแกไขปญหา ในขั้นตอนการบันทึกเสียงนั้นผูวิจัยไดรับการชวยเหลือจากผูมีประสบการณ
ดานการผลิตสื่อรณรงคของหนวยงานราชการถึง 2 คน ในการชวยขัด เกลาคําพูดและเลือกดนตรี
ประกอบ โดยมีนักจัดรายการวิทยุของทองถิ่นเปนคนอานสปอต ซึ่งสปอตณรงคนี้มีชื่อวา “งดใชความ
รุนแรง” และมีเนื้อหาดังนี้
(ดนตรี) “ครอบครัวเขมแข็ง ปลอดภัย เมื่อไมใชความรุนแรง” (ดนตรี)
“ชาวชุมชน ... (ชื่อชุมชน) ....รวมแรงรวมใจ งดใชความรุนแรงกับครอบครัว
เพื่อครอบครัวเราวันนี้ มีชีวีที่สดใส อนาคตกาวไกล ปลอดภัยทุกครัวเรือน” (ดนตรี)
“ไมตบตี ไมทําใหเ สีย ใจ ไมรุน แรงดวยวาจา ใหความรัก ความหวงใย
สื่อสารกันดวยหัวใจ ครอบครัวยุคใหม ไมใชความรุนแรง” (ดนตรี)
“ชุมชน .... (ชื่อชุมชน).... รวมใจ ไมใชความรุนแรงในครอบครัว” (ดนตรี)
นอกจากสปอตรณรงคแลว ผูวิจัยยังไดเลือกสื่อธรรมะของ พระอาจารยชาญชัย
อธิปฺโญ ซึ่งมีลักษณะเปนบทความสั้นที่บรรยายในรูปแบบสารคดีประกอบดนตรีมาเผยแพรใ น
ชุมชนดวย โดยสื่อธรรมะนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมใหผูฟ งไดตระหนักในคุณคาของชีวิต
ครอบครัว และมีการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการครองเรือนหรือชีวิตสมรส และในการเผยแพรสื่อ
ธรรมะดังกลาวนี้ผูวิจัยไดเลือกมาทั้งหมด 3 เรื่อง ไดแก เรื่องการเอาชนะกันดวยเหตุผล รักเดียวใจเดียว
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และเลี้ยงลูกใหโต ซึ่งผูวิจัยขอนําบทความของพระอาจารยชาญชัย อธิปฺโญ ทั้ง 3 เรื่อง มาเสนอในที่นี้
ดังนี้
เอาชนะกันดวยเหตุผล
“...... ลูกรัก การเอาชนะคัดคานกันดวยคําพูดหรือดวยการทุมเถียงกันแมจะ
เปนไปดวยเหตุผลบางครั้งก็ไมอาจทําใหเหตุการณตางๆ ดีขึ้นได อาจทําใหเสียเวลาและรังแตจะทําให
แตกราวกันยิ่งขึ้นเสียดวยซ้ํา คําพูดที่มีเหตุผลมิใชจะใชไดทุกคราวทุกกรณีไป โดยเฉพาะในการอยู
รวมกันเปนครอบครัวความเขาใจตรงกัน ความผอนหนักผอนเบา ความนิ่งฟงดวยความอดทน ก็
สามารถปญหาครอบครัวไดเหมือนกัน แมดูจะไมคอยมีเหตุผลเอาซะเลยก็ตาม แตเมื่อตางฝายต างก็
ยอมเขาใจกันและรอมชอมตกลงกัน ไดโดยสัน ติวิธี ไมแตกราวหรือเลิก รางกัน ไปอยางนี้ไมตองใช
เหตุผลก็ได มีสามีภรรยาหลายคูที่ตองแยกทางกันเดินเพราะตางก็ยึดถือเหตุผล มุงเอาชนะคัดคานกัน
ดวยเหตุผล ถือวาเหตุผลของตัวเองถูกตองอีกฝายไมมีเหตุผลยอมใหไมได ทายที่สุดก็ตองแยกทางกัน
เหตุผลนั้น เปนของดีแตตองใชใหเหมาะสมกับกรณีและกาลเวลาดวย ในเมื่ออยูรวมกันหรือทํางาน
ดวยกัน การใหอภัยกัน การยอมรับฟงความเห็นของอีกฝายหนึ่งดวยความอดทนอดกลั้น การไมถือสา
ในเรื่องเล็กนอยแมจะดูไมถูกตองและไมสมเหตุผลก็ตาม แต ถาสามารถประสานความสามัคคีและ
ปองกันความแตกราวไดก็ยังดีกวาการใชเหตุผลแตทําใหแตกราวขึ้น ในเรื่องความรักและในการครอง
เรือนนั้นบางทีก็นําเหตุผลมาใชไมไดบางครั้งมันอยูเหนือเหตุผล ความเขาใจตรงกันและยอมรับกันได
เปนดีที่สุด หากจะผิดพลาดอะไรไปจะไดไมมานั่งโทษกันหรือวาถกเถียงกันวาใครผิดใครถูกเพราะตาง
ก็เห็นดีเห็นงามดวยกันแลว…..”
รักเดียวใจเดียว
“..... ลูกรัก สิ่งที่ทําใหคูครองอยูกันยืดตลอดไปนั้นคือความรักเดียวใจเดียว
ซึ่งหมายถึงความจริงใจซื่อสัตยตอกัน ไมนอกใจกัน มั่นคงอยูในคํามั่นสัญญาที่ใหไว แกกันตั้งแตแรก
สามีหรือภรรยารักเดียวใจเดียวอยางนี้เรียกวา รักษาสัจจะมั่นคง สัจจะนี่แหละที่ทําหนาที่เปนโซทอง
คลองใจคูสามีภรรยาไวได เมื่อมีสัจจะรักเดียวใจเดียวตอกันแลวอยางอื่นเชนความเห็นอกเห็นใจกัน
การใหอภัยกันและความเขาใจกันดีจะตามมา ความรักเดียวใจเดียวนี้จะทําใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข
ไมมีทะเลาะเบาะแวง ไมวาดระแวงกัน สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรถนอมไวเมื่อลูกมีครอบครัวก็ขอใหลูกยึดแนวนี้
ไว ครอบครัวของลูกจะเปนครอบครัวที่สุขสบาย ถาฝายใดฝายหนึ่งไมรักเดียวใจเดียวเสียแลวจะอยูกัน
อยางไมเปนสุขแน การที่ตองเห็นหนากันและอยูดวยกันกับคนที่ไมซื่อสัตยนั้นมันอึดอัดและก็ลําบากใจ
แคไหนลูกก็คงพอทราบ จึงไมควรประพฤติเปนคนนอกใจคูครองของตัว คนเราแมสัจจะตอคูครองที่ตน
รักยังรักษาไมไดจะไปรักษาความดีงามอะไรอื่นได ความนาเชื่อถือและศักดิ์ศรีของคนเรานั้นเริ่มที่สัจจะ
นี่แหละ คนที่มีสัจจะ รักษาสัจจะเทานั้นจึงจะนาเชื่อถือได และมีศักดิ์ศรีพอที่จะใหความไววางใจได
คนที่ขาดสัจจะไมซื่อสัตยแมแตกับคูครองของตัวเองจะไปซื้อสัตยตอคนอื่นนั้นคงจะยาก จะไปไวใจเขา
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ไดอยางไร ทุกแหงหนเขาถือกันมาตลอดวาเปนเรื่องรายแรงมากทีเดียวกับการที่ไมรักเดียวใจเดียว แต
ไปปนใจปนตัวใหแกคนอื่น.....”
เลี้ยงลูกใหโต
“..... ลูกรัก ลูกออกจากอกพออกแมไปแลว ลูกจะตองมีครอบครัวและมีลูก
มีเตาจะตองรับผิดชอบ ลูกเปนดวงตาดวงใจของพอแม เปนทุกสิ่งทุกอยางของพอแม ขอนี้ลูกคงเขาใจ
ลึกซึ้งดีแลวจึงควรเลี้ยงลูกใหดีใหเขามีอนาคตเพื่อลูกเองจะไดสบายตาสบายใจในอนาคต ไมตองมา
นั่งเสียใจเพราะเขาทําไมถูกใจหรือทําไมถูกตอง การเลี้ยงลูกที่ถูกตองมีอยู 2 แบบ คือเลี้ยงลูกใหโตกับ
เลี้ยงลูกใหดี การเลี้ยงลูกใหโตคือเลี้ยงใหเขาเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ แตการเลี้ยงลูกใหรางกาย
เขาเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณพูนสุขนั้นไมพอตองเลี้ยงจิตใจเขาใหเขมแข็งดวย หากวาจิตใจเขา
ไมเขมแข็งเขาจะกลายเปนลูกแหงที่ไมรูจักโต พึ่งตัวเองไมได ทําอะไรไมเปนตลอดไป การฝกใหเขาเปน
ตัวของตัวเอง ฝกใหเขาเลือกที่จ ะตัดสินใจดวยตัวของเขาเอง ใหเขาทําอะไรเปน คือฝกใหเขาชวย
ตัวเองไดในทุกๆ เรื่อง โดยมีเราคอยอยูหางๆ คอยเปนพี่เลี้ยงแนะนําเขา มิใชคอยควบคุมเขา นี่แหละ
คือการเลี้ยงลูกใหโตอยางถูกตอง เขาจะทําอะไรผิดพลาดบกพรองเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือวาทําอะไรไม
ถูกใจเราบางก็ตองยอมทนเอาหนอย นานเขาเขาก็จะเปนตัวของตัวเขาเองได ชวยตัวเองได ไปไหนมา
ไหนไดโดยลําพัง เราก็จะสบายใจหายหวง หากเลี้ยงเขาแบบลูกแหงหรือลูกบังเกิดเกลา ทําอะไรใหเขา
ทุกอยาง คิดแทนเขาทุกอยาง นําทางเขาทุกเรื่อง ไมปลอยใหเขาเปนตัวของตัวเองบาง เอาแตกลัววา
เขาจะลําบาก กลัวเขาจะผิดพลาด อยางนี้เมื่อไหรเขาจะโตสักที เมื่อเขายังเปนลูกแหงอยู ในอนาคต
เราจะพึ่งเขาไดอยางไร อนาคตเขาเองยังแทบจะเอาตัวไมรอดเลย ไฉนจะสามารถเลี้ยงดูเราไดเลา.....”
สําหรับขั้นตอนการเผยแพรสื่อผานทางหอกระจายขาว ไดดําเนินการในชวงเดือน
มีน าคม – เมษายน เพื่ อ สื่อ สารไปยั ง ประชาชนในรู ป แบบการรณรงคผ า นสื่ อกระจายเสีย ง ซึ่ ง
ผูรับผิดชอบในการรณรงคผานหอกระจายขาวใน 3 จุดทั่วทั้งชุมชน ไดแก ผูใหญบานรับผิดชอบในการ
เผยแพรผานหอกระจายขาวบริเวณที่ติดกับวัดซึ่งเปนของชุมชนโดยตรง ผูน ําชุมชนยอยที่ 2 รับผิดชอบ
ในการเผยแพรผานหอกระจายขาวขององคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชนยอยที่ 3 รับผิดชอบใน
การเผยแพรผานหอกระจายขาวของชุมชนของตน โดยการเผยแพรนั้นจะขึ้นอยูกับสถานการณ เชน
เมื่อมีการแจงขาวสารใหกับประชาชน ก็จะเผยแพรสปอตรณรงคและบทความสารคดีประกอบไปดวย
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมรณรงคนี้มีความยุงยากในขั้นของการผลิต
เนื่องจากตองอาศัยผูมีความรูและทักษะในการชวยดําเนินการ สวนการเผยแพรนั้นสามารถดําเนินการ
ไดตลอดเวลาและไมยุงยากแตประการใด แตสิ่งที่สังเกตไดคือกิจกรรมดังกลาวไมสามารถดําเนินการ
ไดโดยลําพัง กลาวคือ ไมอาจใชสื่อในการสื่อสารไปยังประชาชนในชุมชนใหเขาใจไดอยางแทจริง แต
จะตองมีสื่อบุคคลมาชวยสนับสนุน ซึ่งไดแกตัวผูนําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่
คอยอธิบายถึงสิ่งที่เผยแพรผานทางหอกระจายขาววามีความเปนมาอยางไร ดังนั้นในกิจกรรมรณรงค
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นี้จึงเปนการสื่อสารเพื่อสรางความตื่นตัวใหกับประชาชนในชุมชนใหหันมารับรูและเขาใจในปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมการปองกันปญหาที่ผูวิจัยและผูนํา
ชุมชนไดดําเนินการ เนื่องจากกิจกรรมรณรงคนี้ดําเนินการกอนที่จะนําครอบครัวที่เสี่ยงตอการเกิด
ปญหาเขารวมกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนการที่กําหนดไว
2.2 กิจกรรมเผยแพรแนวคิดสูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
กิจกรรมเผยแพรแนวคิดสูอ าสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานนี้ ดําเนินการใน
เดือนมีนาคม 2553 โดยผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูสังเกตและติดตามผล การดําเนินการมี
เปาหมายหลักคือการสรางความรูความเขาใจระหวางผูนําชุมชนกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ านในปญ หาความรุน แรงในครอบครั วของชุม ชน และเผยแพรสิ่ง ที่ผูวิ จัย และผูนํา ชุมชนได
ดําเนินการมา ในขณะเดียวกันก็ตองการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดมีบทบาทในการ
คัดกรองครอบครัวเสี่ย งเขารวมโครงการพั ฒนา การปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวและผลที่
สังเกตได มีดังนี้
การพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนกิจกรรมที่ผูนํา
ชุมชนไดสื่อสารกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของตําบลทั้งหมด โดยการประชุมรวมกันที่
ศูนยแพทยชุมชนประจําตําบล โดยผูน ําชุมชนไดสงตัวแทน ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
และสมาชิกองคก ารบริหารสวนตําบล มาพบปะพูดคุย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีสาระสําคัญคือการเผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน ที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 ใหทราบ ซึ่ง
กิจกรรมนี้เริ่มดวยการที่สมาชิกองคก ารบริหารสวนตําบลเปนผูแนะนําผูวิจัยและรายชื่อผูนําชุมชน
ทั้งหมด จากนั้นจึงชี้ใหเห็นถึงสถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุนชนที่ยังพบวามีความรุนแรง
แฝงเรนอยูมาก และเลารายละเอียดในสิ่งที่ไดทํามา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับตัวผูนําและครอบครัวแกน
นํา กอนที่จะสรุป เปาหมายสําคัญ คือการที่ผูนําชุมชนไดรวมมือกัน เพื่อปองกันไมใหปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวขยายตัวไปยังครอบครัวที่มีความเสี่ยง โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาช วย
สนับสนุน และชี้ใหเห็นวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สามารถมีบทบาทรวมกันในการ
ปองกันปญหาครั้งนี้ เพราะเปนคนที่อยูใกลชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด
ผูที่มีบทบาทสําคัญอีกคนหนึ่งในการสรางบรรยากาศของการพบปะกันในครั้งนี้
ใหมีสีสันคือผูใหญบาน โดยภายหลังจากที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลพูดจบ ผูใหญบานไดเชิญชวน
ใหคนฟงไดซักถาม ซึ่งประเด็นที่ผูฟงสอบถามกันมากที่สุดคือนิยามหรือขอบเขตของคําวาความรุนแรง
ในครอบครัว โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหลายคนสงสัยในสิ่งที่ผูนําชุมชนเคยสงสัยมากอน นั่นคือ
ลักษณะของความรุนแรงในครอบครัวที่มีความแตกตางจากความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกัน
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โดยทั่วไปซึ่งมักจะเกิดขึ้นไดเสมอในครอบครัวอยางไร ซึ่งในเรื่องนี้ผูใหญบานไดพยายามอธิบายวาสิ่ง
ที่ถือเปนความรุนแรงในครอบครัวคือการกระทําทางกาย วาจา หรือจิตใจที่มีความรุนแรงกวาปกติ เชน
เกิดเปนประจําหรือตอเนื่อง รวมทั้งเหตุการณไดลุกลามบานปลายไปเปนความขัดแยงที่ฝงลึกเกินกวา
จะเปนปญหากระทบกระทั่งประเภทลิ้นกับฟนอยางที่พบเห็นโดยทั่วไป
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้เปนความพยายามของผูนําชุมชน ที่ตองการ
จะสื่อสารไปยังกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของตําบล ซึ่งในจํานวนนั้นก็มีของชุมชนที่
ศึกษารวมอยูดวย โดยผูนําชุมชนไดอธิบายถึงกิจกรรมการปองกันปญหาที่ไดดําเนินการมากอนหนานี้
เพื่อสรางความเขาใจถึงรวมกัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร แตเปนที่นาสังเกตวา
การพบปะพูดคุยในครั้งนี้ ไมไดมีการพูดถึงภารกิจที่อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนที่ศึกษาจะตอง
ปฏิบัติ คือการลงไปในชุมชนแลวคัดกรองครอบครัวกลุมที่เ สี่ยงตอการเกิดปญ หาความรุนแรงใน
ครอบครัวมาพัฒนา ซึ่งผูวิจัยมาทราบจากผูนําชุมชนบางคนในภายหลังวา เนื่องจากการพบปะในครั้ง
นี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขจากหมูบานอื่นเขารวมดวย จึงไดพูดคุยในประเด็นที่สามารถรับรูกันได
ทั้งหมด สวนภารกิจ เฉพาะที่อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนจะตองปฏิบัตินั้น สามารถขอความ
รวมมือในภายหลังได เพราะทั้งหมดเปนคนที่มีความคุนเคยกัน ดังนั้นกิจกรรมการพบปะเพื่อสื่อสารทํา
ความเขาใจกับอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ผูนําชุมชนเปนผูดําเนินการเองทั้งหมดโดยผูวิจัยทําหนาที่
เพียงสังเกตในครั้งนี้นั้น จึงมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกตางไปจากที่เคยทํามา คือมีลักษณะกึ่งทางการ
และอาศัยความสัมพัน ธสวนตัวในการขอความรวมมือจากผูเ กี่ย วของ แทนการสรางขอตกลงหรือ
มอบหมายงานอยางเปนทางการเหมือนทุกครั้งที่ผานมา และการจากติดตามผลในภายหลัง ผูวิจัย
พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนไดลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน และสามารถสื่อสารให
ครอบครัวในชุมชนที่เสี่ยงตอการเกิดปญ หาความรุนแรงในครอบครัว ใหสง ตัวแทนเขารวมกิจกรรม
อยางพรอมเพรียงกันถึง 50 ครอบครัว ซึ่งเปนปริมาณที่มากและกระจายอยางครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน
2.3 กิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง
กิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง ดําเนินการในลักษณะการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูหรือเวทีสาธารณะ มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ศูนยแพทยชุมชน
ประจําตําบล กิจกรรมนี้มีเปาหมายสรางความรูความเขาใจและการตระหนักในปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวของครอบครัวเสี่ยง และจูงใจใหครอบครัวเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเงื่อนไขที่จะ
นําไปสูปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ผูมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ป ระกอบดวย ผูวิจัย ผูนําชุมชน
จํานวน 10 คน วิทยากรจากภายนอก 1 คน บุคคลภายนอกที่มาสังเกตการณอีก 2 คน นักจัดรายการ
วิทยุและทีมงานถายทอดเสียง 3 คน และตัวแทนครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว จํานวน 50 คน การดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัวเสี่ยงนี้ เปนการนําตัวแทนครอบครัว
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ที่เห็นวามีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวมารวมกิจกรรมพัฒนา ซึ่ง ครอบครัว
เสี่ยงดังกลาวคัดกรองโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สําหรับรูปแบบกิจกรรม แบงออกเปน
2 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมปรับความรูความเขาใจ และกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวและผลที่สังเกตได มีดังนี้
2.3.1 กิจกรรมปรับการรับรูปญหา
การปรับการรับรูปญหา เปนการพัฒนาความเขาใจในปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวใหกับคนที่เขารวมกิจกรรม โดยมีวิทยากรจากภายนอกเขามาเปนวิทยากรกระบวนการนั้น
วิทยากรใชกระบวนการกลุมและการใชสื่อประเภทวีดิทัศนขนาดสั้นประกอบกิจกรรมในการสื่อสารเพื่อ
ปรั บ ความรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ ปญ หาความขั ดแย งและการกระทํ า รุน แรงระหว างกั น สํ าหรั บ
กระบวนการกลุมนั้นวิทยากรไดเนนกระบวนการทางจิตวิทยา ที่ใหผูรวมกิจกรรมไดทํากิจกรรมรวมกัน
ในลักษณะการเลนเกม เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางกันอยางสนุกสนาน จนนําไปสูการผอนคลายและ
เปดใจยอมรับสิ่งใหม ๆ จากนั้นวิทยากรจึงเปดวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแยงและการกระทํา
รุนแรงใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับชม พรอมกับอธิบายถึงสาเหตุของความขัดแยง ผลเสียของการกระทํา
ความรุนแรง และสรุปในตอนทายวาความรุนแรงสามารถปองกันไดหรือสามารถหลีกเลี่ยงได
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้เปนการปรับพฤติกรรมของคนที่เขา
รวมกิจกรรมใหมีความคิดเห็นที่คลอยตามกันดวยกระบวนการทางจิตวิทยาใหมีความกลาที่จะเปดเผย
ตัวตนของตนเองใหมากขึ้น และพรอมที่จะกลาเปดใจรับวิธีการหรือมุมมองใหม ๆ เนื่องจากวิทยากรได
มีเปาหมายกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมไดเปดใจรับสิ่งใหมและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให
ตนเองและครอบครั วมีค วามสุข ซึ่ งผูเ ขาร วมกิ จ กรรมทั้ง หมดก็เ ต็ม ใจร วมทํ ากิจ กรรมดวยความ
สนุกสนานและพรอมเพรียงกัน เนื่องจากกิจกรรมมีทั้งความสนุกสนานจากเกมที่เลน อีกทั้งยังไดแงคิด
ดี ๆ และเกิดความซาบซึ้งใจจากสื่อวีดิทัศนที่ไดรับชม จนแมแตผูนําชุมชนและเจาหนาที่ สาธารณสุข
บางคนที่มาสังเกตการณยังอดใจไมไดที่จะเขารวมทํากิจกรรมในครั้งนี้ดวยเชนกัน
2.3.2 กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจ กรรมเสวนาเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูเ กี่ย วกับ ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัว เริ่มขึ้นภายหลังจากกิจกรรมการปรับความรูความเขาใจ โดยเปนกิจกรรมในลักษณะเวที
สาธารณะเพื่อเสวนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนของผูที่ไดดําเนิน กิจกรรมการปองกัน
ปญหามาในวงรอบที่ 1 รวม 10 คน ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 4 คน และตัวแทนครอบครัวแกนนํา 6
คนจาก 3 ครอบครัว โดยมีนัก จัดรายการวิท ยุเ ปนผูดําเนินการเสวนา เปาหมายคือการถายทอด
ประสบการณการปองกันปญหาจากผูนําชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจและการตระหนักในปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของคนที่เ ขารวมกิจกรรม และการจูงใจใหป รับเปลี่ย นพฤติก รรมเพื่อลด
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เงื่ อ นไขที่ จ ะนํ า ไปสู ป ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว จากตั ว อย า งที่ เ ป น ครอบครั ว แกนนํ า ที่ ไ ด
เปลี่ยนแปลงตัวเองจนสําเร็จ โดยกิจกรรมดังกลาวไดมีการบันทึกเทปเพื่อนําไปออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่น F.M. 97.75 MHz เพื่อเผยแพรไปยังประชาชนในชุมชน รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่
สนใจและไมมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมไดรับฟงทางวิทยุกระจายเสียงอีกดวย
สําหรับบรรยากาศของการเสวนานั้นมีลักษณะคอนขางเปนทางการ โดย
มีเวทีเล็ก ๆ ใหผูรวมเสวนาและผูดําเนินการเสวนาไดนั่งรวมกันเปนรูปครึ่งวงกลมหันหนาไปยังผูรวม
กิจ กรรม และกอ นจะเริ่ม เสวนานั้ น ผู ดํ า เนิ น การเสวนาไดก ล า วแนะนํ า ผู วิ จัย ที่ ทํ า หนา ที่ เ ป น ผู
สังเกตการณ เพื่อใหอธิบายถึงความเปนมาของการจัดการเสวนาในครั้งนี้ เมื่อผูวิจัยไดชี้แจงเสร็จแลว
ผูดําเนินการเสวนาจึงไดกลาวแนะนําผูนําชุมชนทั้ง 10 คน ในฐานะที่ไดรวมกันปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชนมากอนหนานี้ กอนที่จะเริ่มตั้งประเด็นคําถามเพื่อใหผูรวมเสวนาทั้ง 10 คน
บนเวทีไดแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูรวมเสวนากับผู
รวมกิจกรรมในตอนทายของการเสวนา ซึ่งทั้งหมดใชเวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง
ในสวนของเนื้อหาของการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก
ไดแก การฉายภาพใหเ ห็น ถึงสถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนจากมุมมองของผูนํา
ชุมชน หรือเรียกอีกอยางวาเปนประเด็นของ “การสังเกตเห็น” จากนั้นผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา
จะได แ สดงความคิ ด เห็ น ต อ สถานการณ ค วามรุ น แรงนั้ น หรือ ที่ เ รี ย กว าเป น ประเด็น ของ “ด า น
ความรูสึก” กอนที่ผูนําชุมชนจะแสดงเจตจํานงที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อปองกัน
ปญหาดังกลาว หรือที่เรียกวาเปนประเด็น “ดานความตองการ” และทายที่สุดคือการรองขอใหผูรวม
กิจกรรมและผูฟงไดเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่อาจกอใหเกิดปญหา หรือที่
เรี ย กว าเป น ประเด็ น “ด านคํ า ขอ” ซึ่ ง ประเด็ น ทั้ ง หมดนี้ ไ ด ป ระยุ ก ต มาจากหลัก การสานเสวนา
(Dialogue) ที่เปนการสนทนาอยางไมเปนทางการ เพื่อมุงสานความหมายและความเขาใจ รวมทั้งการ
ยอมรับฟงความเห็นที่ตางหรือขัดแยงนั่นเอง
จากการสังเกตของผูวิจัย กิจกรรมนี้ไดสะทอนถึงบทบาทการมีสวนรวม
ของผูนําชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากผูนําชุมชนมีความตั้งใจและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติกิจกรรม อีก
ทั้งยังเปนความรวมมือของทุกฝายในชุมชน โดยที่ไมมีบุคลากรจากภายนอกมาชวยสนับสนุนเหมือน
กิจกรรมอื่น ๆ เพราะกิจกรรมเสวนาไดดําเนินการรวมกันใน 3 ฝาย คือ ฝายผูนําชุมชน ครอบครัวแกนนํา
และครอบครัวเสี่ยงที่มาเขารวมกิจกรรม โดยมีนักจัดรายการทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนมาชวย
เปนผูดําเนินการเสวนา การสังเกตผลในครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับเนื้อหาของการเสวนาเปน
อยางมาก เนื่องจากจะเปนการสะทอนถึงความรูความเขาใจในปญหาและความตองการที่จะปองกัน
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และแกไขปญหาของผูนําชุมชน และความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปองกันปญหาในกลุมครอบครัวแกนนํา
สําหรับเนื้อหาการเสวนาในแตละประเด็นที่ผูวิจัยสังเกตได มีดังนี้
1) การรับรูในปญหาของผูนําชุมชน
ประเด็นนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูนําชุมชนซึ่งเปนตัวแทนเขารวมเสวนา
ไดทราบถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน อันเปนการรับรูและเขาใจในปญหาอยางถองแท
โดยเฉพาะการตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน วาหากไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจะเกิดปญหาอยางไร ดังคํากลาวของผูใหญบาน
บนเวทีเสวนาที่วา “..... ปญหาในชุมชนมีหลายรูปแบบ ไมวาเปนการกระทําดานกาย วาจา หรือการ
กระทําตาง ๆ ซึ่งลวนแลวแตจะเปนความรุนแรงที่กอใหเกิดความแตกแยกของครอบครัวได ถาเราไม
ชวยกัน....” หรือผูนําชุมชนยอยที่ 3 ที่วา “....ใชวาจารุนแรงแลวตามมาดวยการใชกําลังทางกาย....
แลวมันก็เสี่ยงตอการเกิดปญหาทางครอบครัว หรือการมีความเห็นตางก็อาจนําไปซึ่งความทะเลาะ
เบาะแวง….” ซึ่งมุมมองของผูนําเชน นี้แสดงใหเ ห็น ถึงการยอมรับ ในป ญ หาที่เกิดขึ้น และมีความ
ตองการที่จะปองกันและแกไขปญหา
2) ความคิดเห็นตอการปองกันปญหา
ประเด็นนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นถึงความรูสึกของผูนําชุมชนและครอบครัว
แกนนําที่สะทอนในเวทีเสวนาในลักษณะที่สอดคลองกัน โดยผูนําชุมชนเองรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเชิงปองกันปญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวแกนนําที่เขารวมโครงการ อันเปนการแสดงใหเห็น
วาปญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถปองกันได หากมีความรวมมือของคนในชุมชน ดังคํากลาว
ของของผูนําชุมชนยอยที่ 3 ที่วา “… ที่ผานมาชุมชนไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและปองกันปญหาความ
รุน แรง เราไดมารวมตั วกัน และคิดวางแผนเพื่อ ปองกัน ปญ หา เริ่มจากการวิเ คราะหปญ หา และ
ประเมิน ผล ซึ่ งได ผลดีม าก จากการประเมิน ผล (ครอบครัว แกนนํา) และวิเ คราะหคนขางเคีย ง
ครอบครัวเขาดีขึ้นมาก....” สําหรับครอบครัวแกนนํา ก็ไดมีความคิดเห็นตอปญหานี้ในลักษณะที่รูสึกวา
ชีวิตครอบครัวมีคุณคา และตระหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง
ในตัวเองได นํามาสูชีวิตครอบครัวที่อบอุน และอยากถายทอดความรูสึกนี้ใหคนอื่นไดรู ดังตัวอยาง
คําพูดของครอบครัวแกนนําคนหนึ่งที่วา “.... ดีใจที่ไดเ ขามามีสวนรวม และไดมาเปน ตัวอยางของ
ครอบครัว แลวเราซึ่งครั้งหนึ่งเคยใชอารมณในการตัดสินในครอบครัว มันก็ปรับปรุงใหดีขึ้น คือมาเห็น
ใจและเขาใจกัน....” ซึ่งจากความคิดเห็นเหลานี้ ทําใหผูวิจัยสังเกตเห็นวา ผูรวมเสวนากําลังสื่อสารไป
ยังครอบครัวเสี่ยงที่เ ขารวมรับ ฟงวา ปญหาความรุน แรงปองกันไดโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
เหมาะสมนั่นเอง
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3) ขอเรียกรองตอการปองกันปญหา
ประเด็ น นี้ ผูวิ จั ย สั ง เกตเห็น ถึ ง ความตอ งการของผู นํา ชุ ม ชนและ
ครอบครัวแกนนํา ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชุมชนในดานการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว โดยในมุมมองของผูนําชุมชนนั้นเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางปรากฏชัด
ในกลุมครอบครัวแกนนํา ซึ่งถาหากมีการขยายไปยังครอบครัวอื่น ๆ ก็ยอมจะสงผลใหชุมชนมีความ
รมเย็น เปน สุขได เพราะเมื่อ ไมมีปญ หาการทะเลาะเบาะแวง คนรอบขางก็จ ะรูสึ ก สบายใจ ดัง ที่
ผูใหญบานกลาววา “.... อยากมีโครงการตอเนื่องไปอีก เพราะจากการที่เรามีโครงการแค 10 คูก็สําเร็จ
.... พอมองแลวมันไดผลจริง ๆ มันดีขึ้น ถาเกิดขยายตัวไปได จะทําใหชุมชนรมเย็นเปนสุข ...” ขอ
เรียกรองนี้สอดคลองกับผูนําชุมชนอีกสามคนที่เหลือ ที่เห็นวาความรุนแรงในครอบครัวสามารถปองกัน
ไดถาทุกคนพรอมใจกันเปดรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีตัวอยางใหเห็นแลวจากครอบครัวแกนนํา
สําหรับ ตัวของครอบครัวแกนนําเองนั้น มีมุมมองที่แสดงใหเห็นถึง
ความตองการใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงของคนชุมชนเชน เดีย วกัน โดยเฉพาะผลที่เ กิดขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงตนเองอยางไดผล ไดสรางความมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของคนในชุมชน
สามารถกระทําได จึงมีความเห็นวาชุมชนควรมีการหันมาใหความสําคัญกับปญหาความรุนแรงอยาง
จริงจัง โดยงดการกระทําที่อาจเปนเงื่อนไขที่จะนําไปสูความรุนแรงตาง ๆ และหากคิดวิเคราะหอยาง
ลึกซึ้งแลวจะพบวาเปนสิ่งที่แตละคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไดโดยไมตองมีกระบวนการใด ๆ ที่
ซับซอน เพียงแตตองตระหนักในปญหาแลวเปดใจใหกวางเพื่อที่จ ะเปลี่ยนแปลง ดังคํากลาวของ
ตัวแทนครอบครัวแกนนําหลายคนที่วา “.....ไดเห็นวาครอบครัวเราเปนยังไง ครอบครัวอื่นเปนยังไง
แลวเอามาปรับปรุง อยางของเราไมดียังไงก็เอาของเขามาพัฒนาแกไข....” หรือ “..... สวนใหญเวลาเรา
มีปญหาจะไมคุยกัน สวนมากจะใชแรงใชอยางอื่นเขาหากัน ซึ่งมันไมดี ทั้ง ๆ ที่ถาเราพูดกันดี ๆ ปญหา
จะไมเกิดขึ้น.... ” เปนตน
4) คําขอรองใหเปลี่ยนแปลงตนเอง
ประเด็นนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นถึงจุดมุงหมายที่ชัดเจนของผูนําชุมชนและ
ครอบครัวแกนนํา ที่มีความตองการใหครอบครัวที่เขารวมรับฟงการเสวนาไดเปลี่ยนแปลงตนเอง โดย
ขอเรียกรองที่สะทอนจากครอบครัวแกนนําในฐานะที่ตนเองเคยปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ คือเรื่อง
การสื่อสารพูดคุยภายในครอบครัว ที่จะตองมีลักษณะถอยทีถอยอาศัย ไมเอาแตใจตนเองเปนใหญ
โดยจะตองยืดหยุนและผอนปรนเขาหากัน ดังคํารองขอของครอบครัวแกนนําบางคนที่วา “…. อยากให
ครอบครัวทุกคนหันหนาคุยกันมากขึ้น มีอะไรก็อยากใหคุยกันกอน อยาเอาความคิดของตนเปนใหญ
ถาเกิดเขาพูดมากเกินไปก็บอกใหเขาเบาหนอย….” หรือ “…. อยากใหชวยกันดูแลเอาใจใสซึ่งกันและ
กันใหมาก คอยชวยเหลือกันทุกอยางจะดีขึ้นคะ…..” เปนตน กลาวไดวา คํารองขอของครอบครัวแกน
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นําคือความตองการใหผูเขารวมฟงเสวนาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในดานการสื่อสารกับคู
สมรสและคนอื่น ๆ ในครอบครัว รวมทั้งการระมัดระวังการใชชีวิตครอบครัวไมใหเกิดความขัดแยง ดวย
การปฏิบัติตนที่ไมออกนอกลูนอกทาง เพื่อการมีครอบครัวที่อบอุนและเขมแข็ง อันจะเปนสิ่งที่จะชวย
ปองกันไมใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นไดนั่นเอง
ในสวนของตัวแทนผูนําชุมชนนั้น จากการสังเกตของผู วิจัย ผูนํ า
ชุมชนตางมีความคาดหวังวาการเสวนาในครั้งนี้จะสรางความรูความเขาใจ และการตระหนัก ใน
ความสําคัญของของครอบครัวที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมด จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตนเองของคนใน
ชุมชนใหดีขึ้น
สําหรับ บรรยากาศในภาพรวมของกิจ กรรมการเสวนาในครั้งนี้ ผูวิจั ย
สังเกตเห็นวาเปนกิจกรรมการสื่อสารพูดคุยระหวางคนในชุมชนอยางแทจริง เนื่องจากทุกคนที่เขารวม
ในการเสวนาครั้งนี้ลวนเปนคนในชุมชนทั้งหมด ดังนั้นรูปแบบของการพูดคุยสื่อสารกันจึงมีลักษณะที่
เปนกันเองแตแฝงไปดวยสาระและความปรารถนาดีตอกัน โดยเฉพาะในชวงเวลาสุดทายของกิจกรรมนี้
ที่ไดมีการเปดโอกาสใหผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนื้อหาการพูดคุยสวนใหญจึงเปนคําชื่น
ชมจากประชาชนที่เขารวมกิจกรรม ที่มีตอผูวิจัยและผูนําชุมชนในการรวมกันทําสิ่งที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคในชุมชน
3. การสะทอนผลการปฏิบัติ
การสะทอนผลการปฏิบัติในวงรอบที่ 2 นี้ เปนการสรุปผลจากมุมมองของผูวิจัยที่ได
สังเกตและบันทึกการดําเนินงานในวงรอบที่ผานมา และจากการวิพากษรวมกันระหวางผูวิจัยกับ ผูนํา
ชุมชน โดยการวิพากษไดมีขึ้นเมื่ อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยแพทยชุมชนประจําตําบล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการใน 3 กิจกรรมหลักที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันวางแผนและปฏิบัติ
คือ กิจกรรมรณรงคในชุมชน กิจกรรมเผยแพรแนวคิดสูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และ
กิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง การสะทอนผลมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การมีสวนรวมของชุมชน
3.1.1 ความรวมมือของผูนําชุมชน
การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในวงรอบที่ 2 นี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงรอบที่ 1
แลวพบวาผูนําชุมชนมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแงของการคิดวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนรวมกัน
ส ว นหนึ่ ง นั้ น เป น เพราะผู นํ า ชุ ม ชนมี ค วามคุ น เคยกั น มากขึ้ น และอี ก ส ว นคื อ การที่ ผู นํ า เห็ น ถึ ง
ความสําเร็จ ในวงรอบที่ผานมา จึงเกิดความมั่นใจวาสิ่งที่ไดรวมกัน ดําเนินการมานั้น เกิดประโยชน
ใหกับชุมชนไดจริง ทั้งนี้บทบาทการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในวงรอบนี้มีตั้งแตขั้นของการวางแผน ซึ่ง
เปนการพิจารณาถึงผลของการดําเนินการในวงรอบที่ 1 แลวรวมกันคิดวางแผนวาจะทําสิ่งใดเพิ่มเติม
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เพื่อใหการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนบรรลุผลได และในขั้นปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผน ซึ่งผูนําชุมชนตางมีความกระตือรือรนในการทํางาน และมีการแบงงานกันรับผิดชอบจนการ
ปฏิบัติตามแผนสําเร็จตามเปาหมาย
3.1.2 การระดมเครือขายเขามามีสวนรวม
การดําเนิน การในวงรอบนี้ มี บุคคลอื่น เขามามีสวนรวมนอกเหนือจาก
ผูวิ จั ย และผู นํ า ชุม ชน คื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ ด า นงานชุ ม ชน เจ า หน า ที่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน นักจัดรายการวิทยุของทองถิ่น วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยา และผูท รงคุณวุฒิที่มารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําตาง ๆ ซึ่งถือไดวาเปนการระดม
เครือขายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการกับปญหาของชุมชน
สําหรับผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานงานชุมชน ที่ไดเขามามีสวนรวม
ในขั้นตอนการวางแผนนั้น นับวาเปนสิ่งที่ดีที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนจะไดรับคําแนะนําและรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีประสบการณการทํางานชุมชน ที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทอยางเชนชุมชนที่ศึกษา
เนื่องจากชุมชนลักษณะนี้จะมีความสัมพัน ธท างสังคมที่ซับซอน เพราะกลุมคนที่อยูอาศัย มีความ
หลากหลายและแตกต า งกั น ในหลายด า น ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ก ารแทรกแซงในชุ ม ชนจึ ง มี ค วาม
ยากลําบาก โดยเฉพาะการเขาถึงคนทุกกลุมและการสรางการมีสวนรวม ดังนั้นการที่ไดนําบุคคลที่มี
ประสบการณการทํางานชุมชนมาเปนที่ปรึกษาในขั้นของการวางแผน จึงเปนประโยชนสําหรับการ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมในชุมชนของผูวิจัยและผูนําชุมชน
ในสวนของเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่นอกจากจะ
เปน กลุมเปาหมายหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัว ตามที่กําหนดไวในกิจกรรมของวงรอบที่ 2 แลว ยังถือเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับ
บุคคลที่ใกลชิดประชาชนในชุมชน ใหมาสนับ สนุนกิจ กรรมการเพื่อปองกันปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัว ที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันดําเนินการ ซึ่งเปนเชนเดียวกับการนํานักจัดรายการวิทยุ
ของทองถิ่นและทีมงานมาชวยสนับสนุนกิจ กรรม ซึ่งนอกจากจะทําใหก ารดําเนินกิจ กรรมมีความ
ราบรื่นและเปนที่สนใจของผูเขารวมแลว ยังถือวาเปนการนําทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในชุมชนมารวม
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
นอกจากนั้น การดําเนิน การในวงรอบที่ 2 นี้ ยังไดมีบุคคลจากภายนอก
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมคือ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา และผูทรงคุณวุฒิที่
มารวมสังเกตการณและใหคําแนะนําตาง ๆ ในสวนนี้ถือเปนการนําทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเขา
มาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนในลักษณะบูรณาการ
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กลาวไดวา กิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ไดมีการระดมบุคลากรทั้งที่เ ปนเครือขายภายในชุมชน และบุคลากรจากจากภายนอกชุมชนเขามา
สนับสนุน อันถือวาเปนความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เ กี่ย วของกับ ชุ มชนเพื่อใหเ กิดพลังในการ
ทํางาน และทําใหกิจกรรมการปองกันความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนมีความถูกตองและสมบูรณ
ที่สุดนั่นเอง
3.2 จุดเดนและขอจํากัด
3.2.1 จุดเดน
ความโดดเดนของการดําเนินการในวงรอบนี้คือการสรางการมีสวนรวมจาก
หลายฝายในชุมชน เรีย กไดวาเป น การบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขามา
สนับสนุนกิจกรรมการปองกันปญหา โดยมีผูวิจัยและผูนําชุมชนเปนผูขับเคลื่อนหลัก ซึ่งการมีสวนรวม
จากหลายฝา ยนี้ ทํ าใหเ กิด พลัง ในการทํา งานที่ค รอบคลุ มในทุ ก สว นของชุ มชน เชน การนํ าเอา
อาสาสมัครสาธารณสุขเขามารวม จะทําใหสามารถเขาถึงประชาชนแตละกลุมในชุมชนมากขึ้น หรือ
การนําผูเชี่ยวชาญดานการทํางานในชุมชนเขามารวมวางแผน ก็ถือวาเปนการนําเอาประสบการณของ
ผูที่ทํางานชุมชนในลักษณะใกลเคียงกันมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ หรือแมแตการนําวิทยากรที่เปน
นักจิตวิทยาจากภายนอกมาชวยในบางกิจกรรม ก็ถือเปนสิ่งที่จะมาชวยปรับแนวคิดดวยกระบวนการ
ทางวิชาการที่ชุมชนไมสามารถดําเนินการเองได
นอกจากนั้น การดําเนินการในครั้งนี้ยังไดขยายไปถึงครอบครัวกลุมที่เสี่ยง
ตอการเกิดปญหาครอบคลุมทั้งชุมชน ดวยการเชิญชวนใหเ ขารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ย นเรียนรู
รวมกัน จึงถือไดวากิจกรรมการปองกันปญ หาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ในวงรอบที่ 2 นี้
ผูวิจัยสามารถนําผูมีสวนไดเ สีย เขามามีสวนรวม ไดแก ผูนําชุมชน ครอบครัวแกนนํา อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา ซึ่งนับวาเปนความรวมมือกัน
ของกลุมตาง ๆ ของชุมชนมากที่สุดครั้งหนึ่ง
3.2.2 ขอจํากัด
ขอจํากัดของการดําเนินการในวงรอบนี้ คือการไมสามารถนําประชาชน
ทั่วไปเขามามีสวนรวมในกิจ กรรมไดทั้งหมด เนื่องจากประชาชนมีเ ปนจํานวนมาก และตางก็ตอง
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งสภาพของชุมชนมีลัก ษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่ง
ชุมชนลักษณะเชนนี้ประชาชนจะมีหลากหลาย และปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนจะมีลักษณะยอย
เฉพาะกลุม มากกวาจะเปน ปฏิสัมพัน ธของคนทั่ว ทั้งชุมชน ดังนั้น การที่จ ะนําประชาชนเขารว ม
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรวมของชุมชนจึงมีขอจํากัด อยางไรก็ตาม ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดแกปญหาโดย
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ใชวิธีการสรางการรับรูผานกิจกรรมรณรงค และใชเครือขายผูนําชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เปนสื่อบุคคลเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนโดยทั่วไปแทน
3.3 การบรรลุเปาหมาย
3.3.1 กิจกรรมรณรงคในชุมชน
ภาพสะท อนถึงความสํา เร็ จ ตามเปาหมายในกิจ กรรมรณรงค ผา นหอ
กระจายขาวของชุมชน คือความตื่นตัวของประชาชนในปญหาอันเนื่องมาจากการรับรูในขอมูลขาวสาร
ของประชาชน จากการวิพากษรวมกันระหวางผูวิจัยกับผูนําชุมชนเกี่ยวกับผลการดําเนินการรณรงคใน
ชุมชนดวยสื่อประเภทสปอตรณรงคที่ผลิตขึ้นเอง และสารคดีขนาดสั้นของพระอาจารยชาญชัย อธิปฺโญ
นั้น ทําใหทราบวาการรณรงค ผานหอกระจายขาวของชุมชนเปน วิธีก ารที่ สามารถสรางการรับรูใ น
กิจกรรมที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดดําเนินการรวมกันได อีกทั้งยังกอใหเกิดการตื่นตัวตอป ญหาความ
รุน แรงในครอบครัวของชุมชน แตไมอาจกอใหเ กิดการเปลี่ย นแปลงความคิดหรือพฤติก รรมของ
ประชาชนอยางชัดเจนดวยกิจกรรมการรณรงคหรือการสื่อสารในลักษณะที่เปนวงกวางเพียงอยางเดียว
เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีวิธีสื่อสารกันดวยการพบปะพูดคุยแบบเผชิญหนาไดอยางไม ยาก ทั้งนี้
จากมุมมองของผูนําชุมชนเห็นวาประชาชนเริ่มหันมาสนใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัวและสิ่งที่
ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันดําเนินการทั้ง 2 วงรอบมากขึ้น โดยสังเกตจากการที่ประชาชนในชุมชน
ไดซักถามรายละเอียดกับผูนําชุมชนหลาย ๆ คน ดังคํากลาวของผูนําชุมชนยอยที่ 1 ที่วา “.... ประชาชนก็
เริ่มมีความสนใจ จากการที่ไดรับฟงเสียงตามสายหรือการพูดคุยกัน เขาก็เริ่มใหความสนใจมากขึ้น
และในชุมชนก็ไดมีการซักถามกันมากขึ้นวากิจกรรมนี้เขาทําอะไรกันบาง ....” ขอคิดเห็นนี้สอดคลอง
กับมุมมองของผูนําชุมชนที่เปนพยาบาลวิชาชีพ ที่มองวากิจกรรมรณรงคเปนเสมือนเครื่องมือที่ชวย
กระตุนใหประชาชนเกิดการรับรูในจุดมุงหมายของกิจกรรม และเกิดความอยากรูอยากเห็นหรือการมี
ความตองการที่จะเขารวมในกิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่กําลังดําเนินการ
เนื่องจากชุมชนมีพื้นที่กวางขวางและการสื่อสารดวยตัวผูนําอยางในวงรอบที่ 1 ไมอาจกระทําไดอยาง
ทั่วถึงทุกครอบครัวในชุมชน ดังคํากลาวที่วา “.... เวลาเรารณรงค ไมวาจะเปนสปอตหรือวาเสียงตาม
สาย เปนการไดรับรูและกระตุนใหประชาชนไดยินและเกิดการพูดคุยกัน....”
นอกจากสื่อรณรงคจะสรางการรับรูในปญหาและเกิดความตื่นตัวใหกลุม
ประชาชนของชุมชนแลว ผลของการรณรงคดวยสื่อผานทางหอกระจายขาวของชุมชนนี้ ยังมีสวน
สําคัญในการสนับสนุนกิ จกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เ ขาไปพูดคุยทําความ
เขาใจกับครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาและการเชิญชวนเขารวมกิจกรรมดวย เพราะจากการ
ที่ประชาชนในชุมชนไดรับฟงสื่อรณรงคบอยครั้ง จะทําใหเ ปดใจรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ซึ่งถือเปนสื่อประเภทบุคคลที่เขาไปคัดกรองกลุมเสี่ยงเขารวมกิจกรรมไดงายขึ้น ดังการสะทอน
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จากผูนําชุมชนยอยที่ 1 ที่วา “.... เสียงตามสายถามาเราเปดบอยหรือฟงซ้ํา ๆ เขาก็จะติดหู ทําใหเกิด
การกระตุนขึ้นมา กิจกรรมที่เผยแพรใหกับ อสม. ก็ทําไดงายขึ้นในการเขาไปแนะนําเผยแพรใหเขา
ไดฟง....” เปนตน
กลาวไดวา กิจกรรมรณรงคผานเสียงตามสายในชุมชน เปนเครื่องมือที่
สำคัญในการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนในชุมชนใหรับรูและเขาใจในปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมทั้งกิจ กรรมตาง ๆ ที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกัน ดําเนินการ และถึงแมวาจะไมมี
อิท ธิพ ลตอการเปลี่ย นแปลงความคิดหรื อพฤติ ก รรมของคนในชุมชนอยา งชัดเจน แตก็มีส วนให
ประชาชนเกิดความตื่นตัวและเปดใจใหกวางเพื่อรับสิ่งใหม ๆ ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดดําเนินการควบคูไป
พรอม ๆ กันในวงรอบที่ 2 นี้
3.3.2 กิจกรรมเผยแพรแนวคิดสูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
การเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และการขอความรวมมือในการสรางความเขาใจในเรื่อง
ดังกลาวใหกับประชาชนในชุมชน ตลอดจนการมอบหมายภารกิจในการคัดกรองครอบครัวกลุมที่เสี่ยง
ตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวเขารวมกิจกรรมนั้น ผูนําชุมชนหลายคนมองวาไดผลเปนที่
นาพอใจ เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน จะดูแลสมาชิก ในชุมชนประมาณ 20 ครอบครัว
ดังนั้นจึงถือวาเปนบุคคลที่ใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด และเมื่ออาสาสมั ครสาธารณสุขได
เขารวมเปนภาคีเครือขายของผูนําชุมชน จึงเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของผูนําชุมชนที่ลงไปสรางความ
เขาใจและขอความรวมมือจากประชาชนในชุมชนไดโดยงายและทั่วถึง
ภาพสะทอนความสําเร็จ ของกิจกรรมนี้ คือเจาหนาที่สาธารณสุขประจํา
หมูบาน มีบ ทบาทในการเผยแพรความรูเ กี่ย วกับความรุนแรงในครอบครัวในสวนยอยของชุมชน
ตัวอยางเชนชุมชนยอยที่ 1 ซึ่งสภาพบานเรือนของชุมชนมีรั้วรอบขอบชิดและอยูกันแบบตางคนตางอยู
เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขไดเขาไปแนะนําในหลายครัวเรือนที่เห็นวามีความจําเปน จนหลาย
ครอบครัวเริ่มในใจในปญหามากขึ้น ดังคํากลาวที่วา “.....ของพี่นี่ดูแล 20 ครัวเรือน พี่ก็เขาไปแนะนํา
เผยแพรใหเ ขาฟงวากิจ กรรมอัน นี้ของเราทําในหมูบานและชุมชนเรานี้ไดลดภาวะความรุน แรงใน
ครอบครัว....” หรืออยางเชนผูนําชุมชนที่เปนพยาบาลวิชาชีพเลาวา กิจกรรมนี้ไดผลเปนอยางมากใน
แงที่วาเปนการใชบุคคลที่ประชาชนคุน เคยและไววางใจสื่อสารไปยังชุมชน ทําใหเรื่องการปองกัน
ปญหาความรุน แรงในครอบครัวเปนที่รับ รูในหมูประชาชนไดอยางกวางขวางขึ้น และประชาชนก็มี
ความกระตือรือรน ที่จะเขารวมกิจ กรรมมากขึ้น ตามไปดวย ดังที่ก ลาววา “.... อสม.เรารับ ผิดชอบ
ครัวเรือนอยางนอย 20 ครัวเรือน เขามีกี่คนก็เอา 20 ครัวเรือนคูณ เขาไป ก็ไปเผยแพรไดเ ยอะใน
ประชาชน เขาก็มีความกระตือรือรนวาจะทํายังไงนะ อยากไดอยางนั้นบาง....”

167
ที่สําคัญ นอกจากเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขจะไดเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวใหกับประชาชนในชุมชนแลว ยังมีบทบาทในการ
คัดกรองประชาชนเขารวมกิจกรรม โดยผลของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข
สามารถคัดเลือกประชาชนเขารวมกิจ กรรมถึง 50 ครอบครัว จึงเปนสิ่งที่ผูวิจัย และผูนําชุมชนเห็น
รวมกันวาเปนความสําเร็จในการจูงใจใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมไดเปนอยางดี
กลา วไดวา กิ จ กรรมเผยแพรแนวคิ ดสู อ าสาสมั ครสาธารณสุข ประจํ า
หมูบาน บังเกิดผลในแงของการใชสื่อบุคคลที่มีความใกลชิดกับประชาชนสรางความเขาใจในปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสรางการมีสวนรวมจากประชาชนดวยการเชิญ
ชวนครอบครัวเสี่ยงใหเขารวมกิจกรรมอยางไดผล นอกจากนั้นยังถือวาอาสาสมัครสาธารณสุขไดเขา
มารวมเปนภาคีเครือขายในการปองกันปญหารวมกับผูวิจัยและผูนําชุมชน โดยการทํางานเชิงรุกกับ
ประชาชนในชุมชนไดอยางครอบคลุม
3.3.3 กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดกิจกรรมเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตัวแทนผูนํา
ชุมชนและครอบครัวแกนนํากับประชาชนที่รวมกิจกรรม และมีการถายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุของ
ชุมชนนั้น ผูวิจัยเห็นวาเปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชนอยางแทจริง ตั้งแตการริเริ่มวางแผนที่ไดนํา
นักจัดรายการวิทยุของชุมชนมาชวยคิดประเด็น การเสวนา รวมถึงในขั้น ตอนการจัดเตรียมสถานที่
อาหารวาง และการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดที่ผูชุมชนไดแบงหนาที่กันรับผิดชอบ โดยผูวิจัยมีสวนรวม
ในขั้นการการวางแผน รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็นที่เสวนากัน นอกนั้นผูวิจัยมี
บทบาทเปนเพียงที่ปรึกษาและรวมสังเกตการณ ทั้งนี้ เพราะกิจกรรมดังกลาวมีเปาหมายที่ตองการให
ชุมชนไดเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน
และบุคลภายนอกจะมาชวยเสริมใหกิจกรรมมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นเทานั้น
จากมุมมองของผูวิจัย กิจ กรรมเสวนาแลกเปลี่ย นเรีย นรู นี้ถือเปน การ
สื่อสารภายในชุมชนที่มีอิทธิพลตอคนในชุมชนไดดีพอสมควร เนื่องจากเปนการพบปะพูดคุยระหวาง
คนในชุมชนดวยกันเอง และผลที่เกิดขึ้นสามารถแสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับปญหา
ของตนเอง และจากการที่ไดวิพากษรวมกับผูนําชุมชนภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไประยะหนึ่งแลว
นั้น ทําใหทราบถึงความตองการของผูนําชุมชนที่อยากมีเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน และเห็นวาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวดวยการมีเวทีสาธารณะเปน
วิธีการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูเขารวม เนื่องจากเปนกระบวนการสื่อสารแบบสองทางที่ผูนํา
ชุมชนสามารถสื่อสารความรูความคิดตาง ๆ ไปสูประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายและเปนการใหขอมูล
หรือขอเท็จจริงของครอบครัวแกนนําที่เปลี่ยนแปลงตนเองจนสําเร็จ ซึ่งจะทําใหผูเขารวมกิจกรรมบาง
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คนไดฉุกใจคิดหรือนําตัวอยางไปปฏิบัติ ดังคํากลาวของผูนําชุมชนบานสวนที่วา “….. พอเราไดเปดเวที
แลกเปลี่ยนจนเรียนรูซึ่งกันและกัน เหมือนกับวาเราแตละคูทุกคนมีปญหาไมเหมือนกัน คือเขาจะไดรู
วาคนนี้มีปญหาแบบนี้ คนนั้นมีปญหาแบบนั้น พอกลับไปเขาก็จะไดไปปรับเขาหากัน....” นอกจากนั้น
ผูนําชุ มชนบางคนยัง ไดสะทอนวา การเสวนาในครั้งนี้ ไมใ ชจ ะเกิดผลดีตอ กลุม เปาหมายที่เ ป น
ครอบครัวกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวเทานั้น แตเปนการเพิ่มศักยภาพและ
ประสบการณใหกับผูนําชุมชนไดรูจักวิธีการในการสื่อสารเพื่อปองกันปญหา เมื่อมีปญหาอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันเกิดขึ้น และผูวิจัยไดถอนตัวออกจากชุมชนแลว ดังคํากลาวของผูนําชุมชนที่เปน
พยาบาลวิชาชีพที่วา “.... กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น จะเปนการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ
มากขึ้น คือไมใชรูเขาอยางเดียว รูเราดวย....”
กลาวไดวา กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถบรรลุเปาหมาย
ในแงของการเปนกิจกรรมที่สรางกระบวนการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว จนเกิดความรูความเขาใจและปรับความคิดความเชื่อของประชาชนกลุมเปาหมายชุมชน ให
ตระหนักในปญหาและมีแนวโนมที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตครอบครัวเพื่อประโยชน
ในเชิงปองกัน โดยเปน การดํา เนิน การของคนในชุมชนและอาศัย ทรัพยากรที่มี อยูทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนมาสนับสนุน
กลาวโดยสรุป การดําเนินการในวงรอบที่ 2 ไดมีขั้นตอนการพัฒนาใน 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน การปฏิบัติและสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติ โดยการพัฒนาไดขยายขอบเขตจากตัว
ผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนําไปสูหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รวมทั้งครอบครัวที่
เสี่ยงตอการเกิดปญหาและประชาชนทั่วไปในชุมชน สําหรับขั้นตอนและผลการปฏิบัติของวงรอบที่ 2
แสดงไดดังภาพ
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การดําเนินการในวงรอบที่ 1

ขั้นการวางแผน
- ทํ า การวิ เ คราะห ผลที่ ไ ด จ ากวิ ธี ก าร
ปองกันปญหาในรอบที่ผานมา
- กํ า หนดวิ ธี ก ารป อ งกั น ป ญหาเพิ่ ม เติ ม
โดยมุ ง ขยายผลสู ค รอบครั ว อื่ น ๆ และ
ประชาชนในชุมชน

ขั้นการสะทอนผลการปฏิบัติ
- อสม. มี บ ทบาทในการร ว มป อ งกั น
ป ญ หา โดยการทํ า ความเข า ใจกั บ
ประชาชนและคัด กรองครอบครัว เสี่ ย ง
เขารับการพัฒนา
- ประชาชนในชุมชนตื่นตัวและสนใจใน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น
- ครอบครัวเสี่ยงมีความเขาใจในปญหา
แ ล ะ มี แ น ว โ น ม ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมในเชิงปองกัน

ขั้นปฏิบัติและสังเกต
การปฏิบัติตามแผน :
- ผู นํ า ชุ ม ชนแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว กับ อสม. และให อสม. เปนสื่อ
บุคคลในการเขาถึงคนในชุมชน
- รณรงคในชุมชนดวยการเผยแพรสื่อผานหอกระจายขาว
- ปรับการรับรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ครอบครัวเสี่ยง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนํา
ชุมชนและครอบครัวแกนนํ า ในรูป แบบการเสวนา โดย
ถายทอดเสียงผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทองถิ่น
การสังเกตผลที่เกิดขึ้น :
- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูนําชุมชน และ
อสม.
- มีสอื่ รณรงคที่สามารถสื่อสารถึงประชาชนในชุมชนเปน
วงกวาง
- มี ก ารการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู นํ า ชุ ม ชน ,
ครอบครัวแกนนํา และครอบครัวเสี่ยงที่เขารวมกิจกรรม

ภาพประกอบ 11 รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว วงรอบที่ 2
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ตอนที่ 4 ผลการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ผลการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว คือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 2 วงรอบ โดยผลที่เกิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะ คือ ผลของการดําเนินกิจกรรม
เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของแตละวงรอบ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
แตละกลุมเปาหมายที่ไดพัฒนา และผลที่แสดงรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่ง
เปนการแสดงความสัมพัน ธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหการปองกันปญ หาความรุนแรงใน
ครอบครัวบรรลุผลตามที่กําหนดไว รายละเอียดของผลการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว มีดังนี้
1. ผลของการดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
จากการพัฒนารูปแบบวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่ศึกษา
ปรากฏผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลของผูเกี่ยวของดังตอไปนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงในตัวกลุมผูนํา
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจ
จากกิจ กรรมการพัฒนาเพื่อปองกันปญ หาความรุน แรงในครอบครัว ใน 2
วงรอบ ที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันดําเนินการ ไดสงผลใหผูนํามีการเปลี่ยนแปลงความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในชุมชนไปเปนอยางมาก ซึ่งแสดงไดจากการประเมินผลและสะทอน
ผลการปฏิบัติดังที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไปกอนหนานี้ กลาวคือ ผูนําชุมชนไดเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับ
ปญ หาความรุ น แรงในครอบครั วใหม จากที่ เ คยเห็น วาเปน เรื่ องเล็ก นอ ยและเปน ปญ หาภายใน
ครอบครัว มาเปนการรับรูวาปญ หาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาใหญและมีผลกระทบในวง
กวาง อีกทั้งยังสามารถแยกแยะระหวางความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวกับการ
กระทํารุนแรงตอกันได ทั้งนี้ ความรูความเขาใจดังกลาวมาจากกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาผูนํา
ชุมชนเปนการเฉพาะ และจากการไดมีสวนรวมในกิจกรรมรวมกับผูวิจัยและบุคคลอื่น ๆ
นอกจากนั้น ผูนําชุมชนซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะผูมีสวนรวมวิจัยครั้งนี้
ยังตระหนักถึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น คือหลังจากมีความรูความเขาใจในปญหาอยาง
ลึกซึง้ แลว ทุกคนยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน
และเห็นวาปญหาสามารถปองกันไดหากทุกคนรวมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อแทรกแซงปญหาในชุมชน อัน
ประเมินไดจากความตั้งใจของผูนําชุมชนที่มีบทบาทในการปองกันปญหารวมกับผูวิจัย
จึงกลาวไดวา ผูนําชุมชนไดเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจในปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน จนนําไปสูการตะหนักในปญหาและมีความตองการที่จะรวมกันปองกัน
ปญหานั่นเอง
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงบทบาทในชุมชน
นอกจากความรู ความเขา ใจในป ญ หาแล ว จากกิจ กรรมการพัฒนาใน 2
วงรอบ แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนไดเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากการเปนผูปฏิบัติหนาที่ผู นํา
ตามตําแหนง หรือการทํางานรวมกับชุมชนตามปกติ มาเปนผูนําที่มีความกระตือรือรนในการสราง
เครือขายการรวมมือเพื่อปองกันปญหาของชุมชน อีกทั้งมีบทบาทที่โดดเดนในการวิเคราะหปญ
 หาและ
หาแนวทางการปองกันปญหาของชุมชน ตลอดทั้งการมีบทบาทในการแทรกแซงปญหาของชุมชน ดังนี้
1) บทบาทในการคิดวิเคราะหปญหาและแนวทางการปองกัน
ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ก ารป อ งกั น ป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวของวงรอบที่ 1 ผูนําชุมชนไดแสดงบทบาทที่โดดเดนในการรวมวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน รวมทั้งสภาพปญหาที่
เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง อันเกิดจากปญหาภายในตัวบุคคลและสภาวะแวดลอมตาง ๆ และการ
วิเคราะหถึงสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา โดยเฉพาะการบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันปญหา
บทบาทในการวิเคราะหปญหานี้ ผูนําชุมชนไมไดดําเนินการแตเพียงลําพัง
แตไดมีการนําภาคีเครือขายจากภายนอกชุมชนเขามารวมดวย เพื่อใหการวิเคราะหและการกําหนด
แนวทางการปองกันปญหามีความสมบูรณที่สุด
2) บทบาทในการแทรกแซงปญหาในชุมชน
(1) บทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมการปองกันปญหา
จากการวิเคราะหถึงการดําเนินการเพื่อพัฒนาวิธีการปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง 2 วงรอบ จะเห็นถึงบทบาทของผูนําชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรม
การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแตขั้นตอนแรก คือขั้นของการวางแผนดวยการกําหนด
เปาหมายการพัฒนาและวิธีก ารพัฒนา ซึ่งผูนําชุมชนจะรวมกัน ประชุมปรึก ษาหารือกัน หลายครั้ง
จากนั้นจึงนําแผนไปปฏิบัติซึ่งผูนําชุมชนจะแบงหนาที่กันรับผิดชอบและดําเนินการตามแผนการที่
กําหนดอยางเต็มที่ จนถึงขั้น ตอนสุดทายของแตละวงรอบ คือการประเมิน ผลและสะทอนผลการ
ปฏิบัติ ซึ่งในการดําเนิน การจะมุงเนนวิธีก ารวิพากษรวมกัน ระหวางผูวิจัย กับ ผูนําชุมชนเปน หลัก
เนื่องจากการดําเนินการในแตละวงรอบเปนกระบวนการทางสังคมที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอน
บทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมการปองกันปญหานี้ ผูนําชุมชนได
รวมมือกันในลักษณะเครือขายผูนําอยางเหนียวแนน และเปนความรวมมือจากผูนําในทุกภาคสวนของ

172
ชุมชนอยางที่ไมเกิดขึ้นมากอน และเปน ผลที่เ กิดขึ้นจากกิจ กรรมการพัฒนารูป แบบวิธีก ารปองกัน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนอยางแทจริง
(2) บทบาทการแทรกแซงปญหาดวยตัวเองในชุมชน
การเขาไปแทรกแซงปญหาความรุนแรงในครอบครัวของผูนําชุมชน
ดวยตัวเองในชุมชน เปน ผลที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมการพัฒนาวิธีก ารปองกันปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวโดยที่ผูวิจัยไมไดคาดหมายไว แตเกิดขึ้นจากความตอเนื่องของกิจกรรมที่สรางบรรยากาศให
ผูนํามีความตองการที่จะแทรกแซงปญหา ซึ่งเปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางยิ่ง เพราะการกระทําดังกลาว
แสดงถึงความสําเร็จในการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับผูนําชุมชน และเปนแนวโนมที่ดีวาเมื่อ
ผูวิจัยถอนตัวออกจากชุมชนแลวกระบวนการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนยังคง
ดําเนินตอไปโดยมีผูนําชุมชนเปนผูขับเคลื่อน ซึ่งตัวอยางของการเขาไปแทรกแซงปญหาของผูนําชุมชน
นี้ผูวิจัยรับทราบอยางตอเนื่อง เพราะในการประชุมรวมกันแตละครั้งผูนําชุมชนมักจะเลาถึงบทบาทของ
ตนในการเขาไปปองกันหรือแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวใหกับคนในชุมชน
กลาวโดยสรุป การเปลี่ย นแปลงในกลุ มผูนําอัน เปน ผลที่เ กิดขึ้น จากการพัฒนา
วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีทั้งผลโดยตรงที่เกิดจากกิจ กรรมที่มีเปาหมายเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวใหกับกลุมผูนําชุมชน และผลโดยออม
อันเกิดจากการที่ผูนําชุมชนไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปองกันปญหารวมกับผูวิจัย ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นคือผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวอยางลึกซึ้ง จนเกิด
เปนความตระหนักในปญหาและมีความตองการที่จะปองกันและแกไขปญหาในชุมชน นอกจากนั้น
ผูนําชุมชนยังไดรวมมือกันเปนเครือขายผูนําเพื่อพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน ซึ่งปฏิบัติเปนขั้นตอน ตั้งแตการรวมวางแผน ปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การสะทอนผลการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเปนวงรอบ จํานวน 2 วงรอบ
1.2 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวแกนนํา
จากการติดตามผล ดวยการลงไปสังเกตการณแบบมีสวนรวมในชุมชนที่ครอบครัว
แกนนําอยูอาศัย รวมทั้งการสัมภาษณพูดคุยกับครอบครัวแกนนํา จํานวน 7 ครอบครัว ผูวิจัยพบวา
ครอบครัวแกนนําไดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายลักษณะ ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรม
พัฒนา กลาวไดดังตอไปนี้
1.2.1 การรับรูและเขาใจในปญหา
ครอบครัวแกนนําที่ใหขอมูล ไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองและคูสมรส
ทั้งในดานการรับรูในปญหา การเห็นความสําคัญของปญหา และรูจักวิธีการปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนี้
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1) การรับรูใ นตัวปญหา
การรับรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว ของครอบครัวแกนนําที่
เขารวมกิจกรรม เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดานความรูเกี่ยวกับปญหาที่มีความชัดเจน
ขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเมื่อกอนอาจรับรูในลักษณะที่แตกตางกัน แต
เมื่อไดมีสวนรวมในกิจ กรรมการพัฒนาที่ผูวิจัย และผูนําชุมชนไดรวมกัน ดําเนิน การในวงรอบที่ 1
ครอบครัวแกนนําหลายคนกลาววา ตนเองและคูสมรสมีก ารรับรูและเขาใจในตัวของปญหามากขึ้น
จากเมื่อกอนที่แยกไมออกระหวางการกระทบกระทั่งกันธรรมดากับการกระทํารุนแรงตอคูสมรสหรือ
บุตรหลาน โดยการรับรูนี้เกิดจากการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครอบครัวอื่นๆ รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย เชน คํากลาวของครอบครัวแกนนําบางคนที่วา “.... รูจักครอบครัวอื่น
ทําใหรูวาที่จริงแลวเราไดรุนแรงกับเขา หรือเขาไดรูวาเขารุนแรงกับเราหรือไม....” (ชล) หรือ “..... จาก
ที่เคยไดยิน มา จากใครๆที่เ ขาพูดกัน หรือในทีวีบาง สิ่งเหลานั้นเราไมไดเจอดวยตนเอง เราก็จ ะ
จินตนาภาพขึ้นมา.... แตเมื่อเราไดเขารวม ไดฟงชี้แจงจากบุคคลที่มีครอบครัว และได รับคําแนะนํา
ทําใหเราไดรูจักการไมใชความรุนแรง ….” (หนึ่ง)
การรับรูในปญหานี้ นอกจากจะเปนการรูถึงรูปแบบหรือลักษณะที่เปน
ความรุนแรงในครอบครัวแลว ยังเกิดความเขาใจในตัวปญหาอยางลึก ซึ้งมากขึ้น โดยสิ่งที่แสดงถึง
ความเขาใจในปญหา คือทัศนะของครอบครัวแกนนําหลายคนที่สะทอนอยางสอดคลองกันวา ปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวเปน ปญหาใหญ ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีความตอเนื่อง และหลายครอบครัว
ประสบกับ ปญหานี้อยางชาชิน จนไมคิดวาสิ่ งนั้นคือความรุนแรง แตเมื่อมีการกระทํารุนแรงซ้ํา ๆ ก็
กลายเปนปญหาของครอบครัวและสังคมในอนาคต เชนคํากลาวที่วา “..... เรานึกวาครอบครัวเราแย
แลว เราทําไมดี เราทําไมถูกตอง แตเมื่อเราไดมาทํากิจกรรมก็ไดรูวายังมีครอบครัวอื่นที่แยกว าเรา
.....” (วรา) และ “.... ถาเราเคยใชความรุนแรงในการแกปญหาในครั้งแรก ก็จะมีครั้งที่สองสามตามมา
จนกลายเปนความเคยชิน และเราก็แกไขยาก.... ” (อารีย) รวมทั้ง “..... ในแงของความคิดที่มีตอปญหา
ความรุน แรงในครอบครัวชวงกอนและหลังเขารับการอบรมแตกตางกันตางมากคะ ทําใหเรารูวา
ปญหาเพียงนิดเดียว สามารถทําใหเปนปญหาใหญๆในอนาคตได ทําใหเราแยกทางกันได .....” (หนึ่ง)
เปนตน
2) การรูสึกถึงความสําคัญของปญหา
นอกจากการรับรูและเขาใจในตัวปญหาแลว ครอบครัวแกนนําหลายคน
ยังใหขอมูลที่แสดงใหเห็นวาตนเองรูสึกถึงความสําคัญของปญหา โดยความรูสึกแรกที่พบคือการมอง
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องใหญ ที่มีผลกระทบตอคนในครอบครัวที่ไมใชคูสมรสเทานั้น
หากแตมีผลกระทบไปถึงคนอื่น ๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะบุตร ดังคํากลาวของครอบครัวแกนนําบาง
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คนที่วา “….. ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาใหญกวาที่คิด มันลามไปถึงคนอื่นได....” (ยะ)
และ “....ความรุนแรงไมไดสงผลดีอะไรเลย มีแต ผลเสียใหเ กิดความแตกแยกและปญ หาตางๆ ใน
ครอบครัว ....” (วรา) หรือ “.....ทะเลาะกัน เพราะถาลูกเห็นผม เขาก็จะกลายเปนคนกาวราวขึ้นมา....” (ชล)
เปนตน
นอกจากนั้น ครอบครัวแกนนําหลายคนยังแสดงความรูสึกตอปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวในแงของการเปน ผูกอปญหา ซึ่งสวนใหญแลวเห็น วาผูที่กอใหเกิดปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวคือสามีภรรยาที่เปนคูสมรส โดยเริ่มตั้งแตการสรางความขัดแยงดวยความเห็นที่
ตางกัน และตางฝายตางไมยอมซึ่งกันและกันจึงนําไปสูการกระทํารุนแรงตามมาในที่สุด ซึ่งความรูสึก
ของครอบครัวแกนนําในเรื่องนี้ คือการเห็นวาปญหาความรุนแรงเปนสิ่งสําคัญที่ควรหลีกเลี่ยง และคู
สมรสแตละคนสามารถเปนผูยังยั้งไมใหปญหาเกิดขึ้นได โดยการไมเปนผูเริ่มกอปญหา ดังคํากลาวที่วา
“.... ผมเองเปนผูชาย ผมพยายามใหคนอื่นมองเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องที่จะไมใชความรุนแรง.....” (ชล)
และ “....คนเราเมื่อมีครอบครัวแลว เราอยากยืนในจุดของความเขาใจมากกวาความรัก เพราะบาง
ครอบครัวที่เริ่มตนจากความรัก แตพอหมดรักแลวปญหามันจึงเกิด ถ าสมาชิกของครอบครัวอยูดวย
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ปญหาตางๆนั้นก็จะคลี่คลาย....” (อารีย) หรือ “....ปญหาที่เกิดมักมาจากตัว
ของเราเองและภรรยาของเราทั้งนั้น พอฝายใดฝายหนึง่ เริ่มตน ปญหาก็เกิดขึ้นทันที หากคนสองคนไม
มีใครเริ่มตนปญหากอน ปญหาก็ไมมีหรอกครับ.....” (ยะ) เปนตน
3) การรูวิธีการปองกันปญหา
การรับรูและเขาใจในวิธีจัดการปองกันปญหาความรุน แรงในครอบครัว
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนในกลุมครอบครัวแกนนําที่ใหขอมูล โดยหลังจากเขารวมกิจกรรมแลว
ครอบครัวแกนนําแตละคนตางเรียนรูวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวไมใหเกิดขึ้นดวย
วิธีการที่แตกตางกันไป โดยวิธีการแรกที่ครอบครัวแกนนําใชคือการมีสติรูจักควบคุมอารมณ โดยการมี
สติคือการพยายามระลึกถึงสิ่งที่ดี ๆ ของคูสมรส หรือรอเวลาใหผานไปและแตละฝายอารมณเย็นลง
แลวคอยพูดจากัน สวนการรูจัก ควบคุมอารมณคือการอดทนรับ ฟงความคิดเห็น ของคนอื่น ไมใ ช
อารมณในการโตตอบ เชนคํากลาวของครอบครัวแกนนําหลายคนที่วา “.....ชวยเตือนสติ เมื่อทะเลาะกัน
การฟงเสียงกัน สะทอนความเขาใจกัน.....เราตองรูอารมณครับ เมื่อเขาแรงมาอีกคนก็จะตองเบาลง ไม
ใสอารมณ....” (ยะ) และ “.... ชอบคําที่พระวา เวลาทะเลาะกัน ใหนึกถึงวันที่รักกันใหม ๆ ....” (วรา) รวมทั้ง
“..... รูวาเมื่อทะเลาะกันตองมีคนใดคนหนึ่งเงียบครับ หรือตองเงียบทั้งคู เมื่อมีอารมณเย็นลงหรือรอ
สถานการณดีขึ้น ก็คอยมาคุย กัน ครับ ...” (ชล) สวนวิธีที่ 2 คือ การปรับ วิธีก ารสื่อสารกับ คนใน
ครอบครัวเสีย ใหม โดยการใชเหตุผลในการพูดคุย เพื่อซัก ถามถึงสาเหตุของการกระทําของคนใน
ครอบครัวโดยเฉพาะบุตรหลานแทนการใชอารมณ เพื่อที่จะทําใหคนอื่นกลาจะบอกความจริง ดังคํา
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กลาวที่วา “..... ผมกลับมาปฏิญาณตนในใจ อยางนอยวาเปนจุ ดเริ่มตนในการลดใชความรุนแรงใน
ครอบครัว ยกตัวอยางเชน ลูกกลับมาบานไมตรงเวลา เราจะโมโหกอนโดยไมไดถามเหตุผลของลูก
เราก็ไมรับรูคําตอบเลย แตพอถามหาเหตุผลจากลูก ลูกจึงตอบเรา กลาที่จะพูดความจริงกับเรา เรา
จึงเปลี่ยนพฤติกรรมในการถามเหตุผลลูกแทนการดุดาลูก….” (อารีย) สําหรับวิธีการที่ 3 คือการกลา
เผชิญกับความจริง ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง และหันหนามาพูดคุยกันแทนที่จะตั้งแงวาเปน
ความผิดของฝายใดฝายหนึ่ง ดังคํากลาวที่วา “.....รูขอผิดพลาด และรูวิธีแกไขวาตองพูดคุยกัน ไมใช
ทะเลาะกัน หันหลังเขาหากัน .....” (วรา) และ “.... เรามีเหตุผลที่ของตนเอง แตเราตองขอเหตุผลของ
กันและกัน แจงเหตุผลของเราใหเขารูดวย....” (ศิ) และสําหรับวิธีการสุดทาย คือการหลีกเลี่ยงที่จะนํา
ปญหาภายนอกที่ไมเ กี่ยวของกับ ครอบครัวเขามาเปนปญหาภายใน ในขณะเดียวกัน ก็ทําหนาที่ใ น
ครอบครัวของตนใหดีที่สุด ดังคํากลาวที่วา “.... เพราะเราทําหนาที่เรา เรามีหนาที่เลี้ยงลูก เราไมเอา
ปญหาวุนวายมาใสในบาน ....” (วรา)
กลาวโดยสรุป ความรูความเขาใจของครอบครัวแกนนําไดเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ภายหลังจากไดเขารวมในกิจ กรรมพัฒนา คือมีก ารรับ รูและเขาใจปญ หามากขึ้น ทั้ง
รูปแบบของความรุนแรงและสาเหตุของการกระทําความรุนแรง นอกจากนั้นยังมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาวาเปนเรื่องใกลตัวที่สําคัญและมีผลกระทบเปนวงกวาง โดยบุคคลที่เปนผูสราง
เงื่อนไขของการนําไปสูความรุนแรงสวนใหญแลวคือสามีภรรยาที่เปนคูสมรส อีกทั้งยังรูและเขาใจใน
วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว คือการมีสติและรูจักควบคุมอารมณ มีวิธีการสื่อสารกับ
คนในครอบครัวที่เหมาะสม กลาเผชิญความจริงและหันหนาพูดคุยกัน และหลีกเลี่ยงที่จะไมนําปญหา
ภายนอกเขามาสรางปญหาในครอบครัวของตน
1.2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นอกจากครอบครัวแกนนําจะมีการเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวตามที่ไดกลาวไปกอนหนานี้แลว จากการศึกษาเชิงลึกดวยการสังเกต
แบบมี สวนรวม รวมทั้งการสัม ภาษณครอบครั วแกนนําเพิ่มเติ มโดยผูวิ จัย และทํ าให ไ ดท ราบว า
กลุมเปาหมายของการพัฒนากลุมนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายดาน กลาวไดดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสาร
การเปลี่ยนแปลงวิธีก ารพูดคุย ระหวางคนในครอบครัว โดยเฉพาะการ
สื่อสารระหวางคูสมรสและผูปกครองกับบุตรหลาน เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน
ในหลายครอบครัวของครอบครัวแกนนําที่ไดใหขอมูล การเปลี่ยนแปลงนี้สะทอนจากการสังเกตและ
พูดคุยกับคนรอบขางของครอบครัวแกนนํา และการสัมภาษณบุคคลที่เปนครอบครัวแกนนํา ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารพูดคุยดังกลาว จะอยูในลักษณะของการลดการใชคําพูดที่มีความรุนแรง
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และกาวราวลงไป รวมทั้งมีความระมัดระวังในการใชวาจาและกิริยาทาทางที่สุภาพเรียบรอยมากขึ้น
และคําพูดที่ใชพูดคุยระหวางกันจะเนนความเปนเหตุเปนผลมากกวาอารมณความรูสึก ดังคํากลาว
ของครอบครัวแกนนําบางคนที่วา “....คนเรามีทิฐิกันทั้งสองคน อยางเราไมอยากใหเขาทําอยางนี้ เขา
ก็ไมอยากใหเราอยางนั้น แตหลังจากเขามารวมกิจกรรมแลวก็ตองถนอมน้ําใจกัน ทํากิริยาทาทาง
ถนอมน้ําใจกันและกัน ....” (วรา) “.... ตอนยังไมเขารับการอบรม ทะเลาะกันอาทิตยละครั้งสองครั้ง
แตหลังจากอบรมกลายเปนเดือนละครั้ง เพราะเราใชเหตุผลคุยกันมากกวา ....” (ชล) นอกจากนั้น บาง
ครอบครัวยังปรับรูปแบบการสื่อสารพูดคุย ดวยการหันหนามาพูดคุยกันอยางเปดเผยมากขึ้น โดยเนน
การปรึกษาหารือ และบอกกลาวสิ่งที่ตองการอยางตรง ๆ ดังคํากลาวของบางครอบครัวที่วา “....เราพูด
กันเยอะขึน้ ปรึกษากัน บอกถึงสิ่งที่ชอบ ไมชอบ บอกถึงขอไมดีแลวคุยกันวาแกไขไดหรือไม ....” (ศิ)
อยางไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารนี้ ครอบครัวแกนนําบาง
ครอบครัว ไมไดเปลี่ยนแปลงในดานคําพูดโดยตรง เนื่องจากเห็นวาเปนรูปแบบการพูดคุยที่ใชสื่อสาร
กั น มานานแล ว การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารพู ด จะดู เ หมื อ นการเสแสร ง และทํ า ได ไ ม น าน หากแต
เปลี่ยนแปลงกริยาทาทางในการโตตอบแทน เพราะรูสึกวาการพูดคุยกันดวยรูปแบบภาษาเดิม ๆ แต
ไมมีกิริยาทาทางที่แสดงความกาวราว ก็สามารถปองกันปญหาความขัดแยงและการกระทํารุนแรงได
2) การเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึก
การเปลี่ย นแปลงอารมณความรูสึก คือการรูจักระงับ อารมณที่อาจเปน
สาเหตุของการนําไปสูความขัดแยงในครอบครัว อันจะสงผลใหมีการกระทําความรุนแรงตอกันตามมา
ซึ่งครอบครัวแกนนําหลายคนไดสะทอนวาตนเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หลังจากการการได เ ขารวมใน
กิจกรรมทั้ง 2 วงรอบ เชน จากแตเดิมที่เคยใชอารมณในการตัดสินปญหา ก็หันมาใชเหตุผลมากขึ้น
โดยการพิจารณาถึงสาเหตุของปญหา และจึงตัดสินใจแกไขปญหาดวยเหตุผล คํากลาวของครอบครัว
แกนนําบางคน ที่วา “.... จากเดิมเราใชอารมณในการตัดสินปญหา จากเมื่อกอนเราคิดเองไปกอน แต
ตอนนี้เราหาสาเหตุกอนวาปญหานี้เกิดจากอะไร แลวจึงตัดสินใจแกไขปญหา....” (อารีย) หรือ “....เรา
คิดอะไรไดหลายๆอยาง ทําใหเราไดเปลี่ยน จากอารมณใจรอน ขี้โมโห มองเห็นตรงจุดๆ นี้ ทําใหเรา
ไดแกไขอะไรตางๆ ใหดีขึ้น ....” (วรา) เปนตน
นอกจากนั้น ในบางครอบครัวเมื่อมีก ารโตเถีย งกัน และมีแนวโนมที่จ ะ
กลายเปนการทะเลาะเบาะแวงที่รุนแรงขึ้น ก็จะใชวิธีการอดทนอดกลั้น รอใหสถานการณความขัดแยง
คลี่คลายเสียกอนถึงจะกลับมาพูดคุยกัน คํากลาวของครอบครัวแกนนําบางคน ที่วา “.... ก็ไดผลคะ
เวลาทะเลาะกัน เขาจะเงียบและเดินหนี เขาบอกวาใชคติประจําใจคือขันติ ….” (หนึ่ง) หรือ “..... ทุกวันนี้
เรามองเขามากขึ้น และตอนที่เรามีปญหาทะเลาะกัน เราก็จะเงียบเฉย แลวเราคอยกลับมาพูดกัน
เมื่อใจเราเย็นลง .....” (ชล) เปนตน
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กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงทางอารมณความรูสึกนี้ คือการรูจักควบคุม
อารมณโกรธและใจรอนของตนเอง ดวยการอดทนอดกลั้นและใชเหตุผลเหตุผลมากขึ้น อีกทั้งการรูจัก
ใชเ วลาในการคลี่คลายสถานการณความขัดแยง เพื่อปองกันไมใหปญหามีก ารขยายตัวเปนความ
รุนแรงในครอบครัวตามมานั่นเอง
3) การปรับรูปแบบการใชชีวิต
การปรั บ รู ป แบบการใช ชีวิ ต คื อการเปลี่ย นแปลงนิ สัย และพฤติ ก รรม
บางอยางที่เคยปฏิบัติมาและอาจมีสงผลใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวได ซึ่งครอบครัวแกนนํา
หลายครอบครัวไดปรับรูปแบบการใชชีวิตใหมดวยวิธีการที่แตกตางกัน เชนบางครอบครัวมีการปรับตัว
เขาหากันโดยการวิเคราะหขอบกพรองของตนเองและคํานึงถึงความตองการของอีกฝาย กอนที่จ ะ
หลีกเลี่ยงที่จะพุดหรือกระทําในสิ่งที่คูสมรสไมพึงพอใจ ดังคํากลาวที่วา “....เราก็ปรับตัวเขาหากัน ก็
เหมือนเขาใจกันมากขึ้น เขาใจกันวา เรามีขอดีขอเสียอยางนั้นจริง จนหลังๆ ไมมีทะเลาะกันแลว ....”
(วรา) หรือบางครอบครัวไดใชเวลาทํากิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น โดยเฉพาะการทํากิจกรรมกับลูก
เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวไดมีความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน อันจะชวยลดปญหาความ
ขัดแยงระหวางกันได ดังคํากลาว ที่วา “....เปลี่ยนทุกอยางครับ ผมใสใจลูกขึ้น กับภรรยาก็ใสใจกัน
ดีขึ้น....” (ยะ) และ “.....ปกติเขาไมคอยเลนกับลูก เขาหันมาดูแลสนใจลูกมากขึ้น ใสใจกับลูกมากขึ้น
สวนตัวหนูเอาใจใสเขาอยูแลว เปนปกติอยูแลว ไมไดเอาใจจนออกนอกหนาไปอีก .....” (วรา) เปนตน
นอกจากนั้น ครอบครัวแกนนําบางคน ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิต
โดยสิ้นเชิง จากที่มีนิสัยเปนผูนําครอบครัวแบบวัยรุนที่ชีวิตยังผูกพันอยูกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ก็หันมา
รับ ผิดชอบครอบครัว โดยการลดเวลาการใชชีวิตกับเพื่อนลงและใหเ วลากับ ครอบครัวมากขึ้น จน
บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นมาก ดังคํากลาวที่วา “..... เปลี่ยนแปลงเกือบทุกอยางคะ จากที่เคยเที่ยว
เลน ติดเพื่อน เปนอยูอยางนี้เปนสวนใหญ ซึ่งแตกอนแลวเราชอบนอนคางบานเพื่อนอยูบอยครั้ง แต
เปลี่ย นไป ปจจุบัน แมแตเขาไมอยูบาน เราก็ยังรูสึกอยากอยูบานเลย แมเ พื่อ นมาชวนก็ไมออก
อยากอยูบานมากขึ้น .....” (ศิ)
กลาวไดวา การปรับรูปแบบการใชชีวิตนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
ตนตอครอบครัวดวยการปรับตัวเขาหากัน ใชเวลาในการทํากิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลด
พฤติกรรมบางอยางที่สงผลตอปญหาความสัมพันธกับคนในครอบครัว เชน การคบหาเพื่อนหรือการ
เที่ยวเตรนอกบาน เปนตน
กลาวโดยสรุป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวแกนนํา พบวามีทั้งการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารพูดคุยกับคูสมรสและคนในครอบครัว หรืออาจมีการสื่อสารพูดคุย
แบบเดิมแตปรับเปลี่ยนกิริยาทาทางที่แสดงถึงความรักความผูกพันกันมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการ
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ปรั บ เปลี่ ย นอารมณ ค วามรู สึ ก ด ว ยการรู จั ก อดทนอดกลั้ น ใช เ หตุผ ลและเวลาในการคลี่ ค ลาย
สถานการณความขัดแยง รวมทั้งพยายามปรับตัวเขาหากันและใชเวลาในการทํากิจกรรมกับครอบครัว
มากยิ่งขึ้น หรือลดพฤติกรรมบางอยางที่สงผลตอปญหาความสัมพันธกับคนในครอบครัว
หมายเหตุ : ชื่อที่ใชเรียกขานทั้งหมด สมมุติขึ้นโดยผูวิจัย
1.3 ความเขาใจในปญหาและแนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวเสี่ยง
ความเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเพื่อปองกันปญหา เปนเปาหมายสําคัญที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนคาดหวังใหเกิดขึ้นในครอบครัวเสี่ยง
อยางไรก็ตาม ในการวัดและประเมินผลโดยตรงไมสามารถกระทําได เนื่องจากครอบครัวเสี่ยงที่เขารวม
กิจ กรรมมีเ ปน จํานวนมาก และกระจายอยูทั่วทั้งชุมชน ผูวิจัย จึง ไดใ ชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่ครอบครัวเสี่ยงเขารวม จากนั้นสังเกตตอเนื่องในชุมชนอยูระยะหนึ่ง กอนเลือกสุมสัมภาษณ
ครอบครัวเสี่ยง จํานวน 7 คน ซึ่งพบวากลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 ความเขาใจในปญหา
ความเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เปนสิ่งที่ผูวิจัยสังเกต
ในครอบครัวเสี่ยงตั้งแตเขารวมกิจกรรม โดยพบวาจากการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนํากับ
ครอบครัวแกนนํานั้น มีครอบครัวเสี่ยงหลายคนที่ไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง อันแสดงให
เห็นถึงความเขาใจในปญหา และพยายามมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อยางไรก็ตาม ความ
เขาใจในปญหาที่ปรากฏชัด คือผลที่ไดจากการที่ผูวิจัยไดเลือกสุมสัมภาษณกับ ครอบครัวเสี่ยงที่เขา
รวมกิจกรรม ซึ่งพบวาแตละคนมีความเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เขาใจถึงรูปแบบของการกระทํารุนแรง และวิธีการปองกันปญหา ดังตัวอยางครอบครัวเสี่ยงหลายคนที่
เลาวา แตกอนไมคิดวาสิ่งที่ตนเองหรือคนอื่น ๆ พบเห็นอยูเปนประจําคือปญหาความรุนแรง และคิดวา
ปญหาดังกลาวเปนเรื่องไกลตัว ดังคํากลาวที่วา “..... แตกอนคิดวาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่ อง
ไกลตัว แตตอนนี้ไมแลว และคิดวานาจะมีเยอะในสังคมไทย....” (รัตน) และ “..... แตกอนหนูเขาใจวา
ถาครอบครัวมีปญหาคือตีกันใชไหมละ แตตองคิดใหมวาการเงียบบาง ไมปรึกษาไมคุยกันก็เปนความ
รุนแรง....” (สุ) หรือบางคนที่เลาวา เมื่อกอนเมื่อสามีดื่มเหลาก็จะทะเลาะกันเปนประจํา และคิดวาการ
ทะเลาะกันเปนเรื่องธรรมดาในครอบครัว แตตอนนี้ตองปรับความคิดใหม เพราะการทะเลาะเบาะแวง
แมวาจะไมรุนแรงแตมีผลกระทบตอครอบครัวในระยะยาว โดยเฉพาะอารมณและความรูสึกของลูก ซึ่ง
การปองกันสามารถทําไดคือการลดเงื่อนไขที่จะไมใหเกิดการทะเลาะกัน คือควรจะเลิกกินเหลาหรือ
ระมัดระวังการพูดจา ดังคํากลาวที่วา “..... จากที่เรามองวาตรงนี้ (การทะเลาะกัน) ไมสําคัญ ความ
รุนแรงไมสําคัญ ก็เห็นวาเปนความสําคัญ เวลาจะคิดทําอะไรพูดอะไรก็จะตองมีเหตุผล เพื่อมันจะ
ไดไมเกิด....” (ออย) เปนตน
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1.3.2 แนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการปองกันปญหา
นอกจากความเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ ยังแสดงถึงแนวโนมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวเสี่ยงเพื่อลดเงื่อนไข
ที่จะนําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครั ว โดยพบวาผูใหขอมูลไดมีก ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน บางครอบครัวพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไมใชคําพูดที่รุนแรงหรือหยาบคาย
กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลาน เพราะคิดวาเปนสาเหตุที่ทําใหเด็ก เกิดการตอตาน ดังคํา
กลาวที่วา “.... ตั้งแตวันที่ไปอนามัยมานะ ก็วาจะไมพูดคําหยาบ ๆ ใหลูกฟงอะไรอยางนี้....” (เร) หรือ
บางครอบครัวที่สามีเปนผูเขารวมกิจกรรม มีความตั้งใจที่จะเลิกกินเหลาและมุงมั่นที่จะสรางครอบครัว
ของตนใหอบอุนและเปนแบบอยางกับครอบครัวอื่น ๆ ในฐานะที่ตนไดเคยเขารวมกิจกรรม ดังคํากลาวที่วา
“.... เราตองเปนตัวอยางใหเขากอน ถาครอบครัวไหนเขาระหองระแหงเราก็จะไปแนะนําเขาได....” (ชา)
และในบางครอบครัว พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองดวยการควบคุมอารมณของตนเองไมใหโมโห
งายและแสดงอารมณรอนกับคนในครอบครัว โดยไดพยามปรับเปลี่ยนตนเองแลวในบางสวน ดังคํา
กลาวที่วา “…. ตอนแรกขอยอมรับวาเปนคนใจรอน แตพอเขาอบรมแลวเวลาเราจะทําอะไรจะนึกไว
เสมอวาใหใจเย็นลง ใหนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาดวย ยอมรับวาตนเองดีขึ้นมาก....” (รัตน) เปนตน
กล า วโดยสรุ ป ความเข า ใจของครอบครั ว เสี่ ย งที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมในฐานะ
กลุมเปาหมายหลักนั้น ถือไดวามีมากขึ้นทั้งในแงของการเขาใจในรูปแบบของการกระทํารุนแรงและ
วิธีการปองกัน ปญหา นอกจากนั้น ครอบครัวเสี่ยงยังมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด
เงื่อนไขที่จะนําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน การปรับเปลี่ยนคําพูด การเลิกเหลา หรือความ
พยายามในการควบคุมตนเองในดานอารมณตางๆ
หมายเหตุ : ชื่อที่ใชเรียกขานทั้งหมด สมมุติขึ้นโดยผูวิจัย
1.4 ความตื่นตัวของชุมชนในการปองกันปญหา
สําหรับประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้น ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นและสังเกตเห็นไดคือการ
ที่ประชาชนบางสวนมีความตื่นตัวตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว อันเนื่องมาจากการรับรูเรื่องราว
ของกิจ กรรมพัฒ นาผา นสื่ อบุ คคล เช น อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจํา หมู บา น ผูนํ าชุ มชน และ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม รวมทั้งการรับรูจากสื่อของกิจกรรมรณรงคผานหอกระจายขาวของชุมชน
และการถายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุของชุมชนในกิจกรรมเสวนา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสื่อสาร
ไปยังประชาชนโดยตรงนั่นเอง โดยความตื่นตัวดังกลาว มีลักษณะตอไปนี้
1.4.1 การรับรูเกี่ยวกับปญหา
การรับ รูเ กี่ย วกับปญหา คือการรูและเขาใจถึงสิ่งที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนได
ดําเนิ น กิจ กรรมพัฒนาเพื่อปอ งกัน ปญ หาในชุ มชน ซึ่งพบว ามีมากขึ้น ภายหลังจากเสร็จ สิ้น การ
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ดําเนินการในวงรอบที่ 2 สิ่งนี้สะทอนไดจากการที่ผูวิจัยไดใชวิธีพบปะพูดคุยกับประชาชนในชุมชน
บางสวน และพบวามีหลายคนที่รับรูเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุ นแรงใน
ครอบครัวอยางลึกซึ้ง ทั้ง ๆ ที่บุคคลเหลานั้นไมไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมแตอยางใด นอกจากนั้น
จากการที่ผูวิจัยไดพบปะพูดคุยกับผูนําชุมชนที่เปนพยาบาลวิชาชีพ และเปนนักวิชาการสาธารณสุข
ซึ่งแตละวันจะตองพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริการดานสุขภาพเปนจํานวนมาก ก็ไดทราบวา
ประชาชนไดทราบขาวกิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวจากผูที่เขารวมกิจกรรม แลว
บอกตอ ๆ กันไปสูญาติพนี่ องจนหลายคนสนใจในปญหามากขึ้น ดังคํากลาวที่วา “.... ในชุมชนนั้นถือ
วาสําเร็จ มาก ดูจากครอบครัวตัวอยางที่เ ขารวมโครงการ เมื่อเขาไดรวมโครงการนี้ ผลสําเร็จของ
ครอบครัวเขา เขามีความภาคภูมิใจก็สามารถไปบอกตอเพื่อนหรือญาติของเขา ทีนี้จากเพื่อนไปญาติ
มองดูครอบครัวนี้ก็บอกตอ ๆ กันไปอีกมาก อันนี้ดีมากเลย ....” หรือ “.... ถาในชุมชนของเราไดผลแคนี้
ถือวาประสบผลสําเร็จมาก ... คนพูดกันมาก มันเหมือนกับวา (ชื่อชุมชน) มีโครงการดี ๆ ....” หรือ
จากการที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งถือเปนบุคคลที่ใกลชิดกับประชาชนใน
ชุมชนที่สุด ก็ไดรับทราบวามีปฏิกิริยาตอบรับจากคนชุมชนอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะความสนใจใน
ปญหาที่มีมากกวาเดิมมาก
1.4.2 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปองกันปญหา
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปองกันปญหา คือการที่ประชาชนในชุมชนบางสวน
ไดแสดงเจตจํานงที่อยากจะเขารวม หรือสนับสนุนบุคคลอื่นเขารวมกิจกรรม ในสวนนี้สะทอนไดจาก
การที่ผูวิจัยไดพูดคุย กับเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขที่เ ขาไปคัดกรองครอบครัวเสี่ย งเขารวม
กิจกรรมเสวนา และพบวาประชาชนไดใหการสนับสนุนกิจกรรมเปนอยางมาก โดยการใหความรวมมือ
เข า ร ว มกิ จ กรรมด ว ยความสมั ค รใจ รวมทั้ ง ใหข อ มู ล ครอบครั ว ที่ เ หมาะสมจะเข า ร ว มกิ จ กรรม
นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดพูดคุยกับผูนําชุมชนถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดําเนินกิจกรรมครบทั้ง 2
วงรอบ ซึ่งพบวามีหลายครอบครัวในชุมชนที่ตองการเขามามีสวนรวม หลังจากการรับฟงขาวสารจาก
แหลงตาง ๆ และการไดเห็นตัวอยางจากผูเขารวมกิจกรรมแลว ดังที่ผูใหญบานเลาวา “..... มีหลาย
ครอบครัวที่ใหความสนใจ อยางที่มีปายติดหนาบานของครอบครัวที่เขารวมกิจกรรม เขาก็ถามวาปาย
ไดมาอยางไร เขาอยากมารวมจะทํายังไง ....” ซึ่งไมแตเฉพาะหมูชุมชนที่ศึกษานี้เทานั้น ในหมูบานอื่น
ก็มีความตองการที่จะมีกิจกรรมพัฒนานี้เชนกัน ดังที่ผูใหญบานเลาเพิ่มเติมวา ... เขาจะบอกจะถาม
เวลาเจอผูใ หญวา ที่ห มูบานมีกิจ กรรม ก็มีห มู 1 หมู 2 หมู 3 ที่สนใจตรงนี้ ....” ซึ่งในประเด็น นี้
สอดคลองกับนักวิชาการสาธารณสุขที่เคยเลาใหผูวิจัยฟงวา มีอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบานอื่นที่รู
ขาวคราวเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนที่ศึกษา แลวเสนอความตองการที่จะใหศูนยแพทยชุมชนตําบลได
ขยายกิจกรรมไปทั่วทั้งตําบล โดยใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ดังคํากลาวที่วา “.... อสม.
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เขาก็อยากได ถามวาแลวทําไมไมกระจายไปยังหมูอื่น ๆ บาง รัก.. (ชื่อชุมชน)... อยางเดียวเหรอ ทําไม
ถึงไดทําแคตรงนี้ ....” เปนตน
กลาวไดวา จากการดําเนิน การพัฒนาวิธีก ารเพื่อปองกัน ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชน ผลที่เ กิดขึ้น กับชุมชน คือความตื่น ตัวของชุมชนในการปองกันปญ หา ทั้งใน
ลักษณะของการรับรูในปญหาเพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนในชุมชนบางสวนยังใหการสนับสนุนการปองกัน
ปญหา ดวยการใหขอมูลครอบครัวที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา และแสดงความตองการเขามามีสวนรวม
หรือแนะนําครอบครัวอื่นเขารวมในกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาที่จัดขึ้น อีกทั้งความตื่นตัวนี้ยังขยายวง
กวางออกไปภายนอกชุมชนดวยเชนกัน
2. รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการปองกันปญหาความรุน แรงในครอบครัว ของชุมชนที่
ศึกษา นอกจากจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมหมายแตละกลุม ดังที่ไดกลาวมาแลว ยังสามารถ
สรุปเปนรูปแบบของการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในภาพรวมไดดังนี้
2.1 รูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยกับผูนําชุมชน
การปองกัน ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน สําเร็จ ลงไดดวยเครือขาย
ความรวมมือระหวางผูวิจัยกับผูนําชุมชน ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการวิจัยที่เปนขั้นตอนของการเตรียม
คนและเครือขายนั้น ผูวิจัยในฐานะบุคคลภายนอกชุมชน เล็งเห็นถึงความสําคัญของผูนําชุมชนที่จะมี
บทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาในชุมชนของตน จึงไดพยายามสรางเครือขายผูนําขึ้นมาดวย
การชักชวนและโนมนาวใหผูนําสนใจในปญหา โดยเริ่มตนจากเจาหนาที่สาธารณสุข เนื่องจากเปน
บุคคลที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนโดยที่ไมหวังผลตอบแทน และประชาชนมีความศรัทธา จากนั้นจึง
ขยายเครือขายในลักษณะการแนะนําตอ ๆ กัน ไป (Snowball technique) จนไดเครือขายผูนําที่มา
จากทุกภาคสวนในชุมชน จํานวน 10 คน
สําหรับการยึดโยงเครือขายผูนําใหรวมกันทํางานได คือการที่เครือขายไดมี โอกาส
พบปะพูดคุยเพื่อกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน และมีกิจกรรมการเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูวิจัย นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานการดูแลปญหาความรุนแรงในครอบครัว อันเปน
กิจกรรมที่สรางพันธะความรับผิดชอบในกลุมผูนํา กอนที่จะรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และมีการประเมินผลและสะทอนผลการปฏิบัติรวมกัน ซึ่งเครือขาย
ผูนําชุมชนและบทบาทการมีสวนรวม แสดงไดดังภาพ
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เครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยกับผูนําชุมชน
จนท.สาธารณสุข
ผูใหญบาน

ผช.ผูใหญบาน

ส.อบต
เครือขาย
ผูนําชุมชน

นักวิจัย

ผูนําชุมชนยอย

อสม.

กิจกรรมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับเครือขายผูนําชุมชน
เพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(วางแผน / ปฏิบัติและสังเกต / สะทอนผลการปฏิบัต)ิ
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว
รวมกับนักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญ

2. กิ จ กรรมวิ เ คราะห
สภาพป ญ หา สาเหตุ ที่
เสี่ยงต อปญหา และสิ่ ง
สนั บ สนุ น การป อ งกั น
ป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวของชุมชน

3. กิจกรรมการปองกั น
ปญหา ความรุ นแรงใน
ครอบครั ว ทั้ ง ในระดั บ
บุคคลและชุมชน

4. กิ จกรรมสั งเกตและ
สะทอนผลการปฏิ บัติการ
เพื่อปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของกลุมเปาหมายในชุมชน

ภาพประกอบ 12 รูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยกับผูนําชุมชน
เครือขายความรวมมือในขางตน แสดงถึงการรวมตัวของผูนําชุมชนที่มีสถานะผูนํา
อยางเปนทางการที่ตองมีบทบาททํางานในชุมชน และเมื่อผานกระบวนการปฏิสัมพันธอยางเปนระบบ
และมี ขั้น ตอนที่ ตอ เนื่ องแลว ก็ก ลายเปน เครื อข ายที่มี ศัก ยภาพและมี อุ ดมการณ รว มในการทํ า
ประโยชนใหกับชุมชนของตน ดวยการพัฒนากิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน และผลที่ไดคือการมีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในชุมชนเชิงปองกันปญหาในแตละ
ระดับ
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2.2 รูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
สําหรับการพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่มีขั้นตอน
ตั้งแตการวางแผน ปฏิบัติและสังเกต และสะทอนผลการปฏิบัติ โดยผูวิจัยและเครือขายผูนําชุมชนได
รวมมือกันดําเนินการในลักษณะกิจกรรมชุมชน ที่เนนใหประชาชนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน จน
เกิด ความรู ความเขา ใจ และเกิดการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมไปในทางที่ดี ทั้ งในกลุ มผูนํ าชุ มชน
ประชาชนกลุมเปาหมาย และประชาชนทั่วไปในชุมชนนั้น ถือไดวาเปนการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งใน
ระดับตัวบุคคลและระดับชุมชน และกิจกรรมชุมชนที่ดําเนินการนี้ ถือเปนการปองกันปญหาในระดับ
ปฐมภูมิ (Primary prevention) ดวยโปรแกรมการแทรกแซงปญหา (Intervention program) ที่พัฒนาขึ้น
ดวยการมีสวนรวม และผลที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายในแตละระดับ คือการเพิ่มขึ้นของพลังอํานาจใน
ตัวบุคคล (Empowerment) ทั้งในดานความรู ความคิด และทักษะความชํานาญตางๆ จนกลายเปน
บุคคลที่มีศักยภาพในการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ดังนั้น นวัตกรรมที่เ กิดจากการวิจัย และพัฒนา (Research and development
innovation) ในครั้ งนี้ คื อ รูป แบบการวิ จัย ที่ ใ ชชุ มชนเป น ฐานในการพั ฒนา (Community-based
research) โดยกระบวนการการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ที่มีการบูรณาการทรัพยากรของ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว จนไดรูปแบบการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน ซึ่งแสดงไดดังภาพ
ทรัพยากร / ความรวมมือภายในชุมชน
กํ า หนดวิ ธี ก ารพั ฒ นาตามหลั ก การ
เพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคล
กําหนดกลุมเปาหมายการ
พัฒนาในแตละระดับ

ดําเนินการพัฒนาดวยการแทรกแซง
ในแต ล ะกลุ ม เป า หมาย เพื่ อ ให มี
ศักยภาพในการปองกันปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

ผลการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล
ด า นความรู ความ คิ ด และ
ทักษะตาง ๆ ที่ สามารถวัดและ
ประเมินผลได

ภาคีเครือขายภายนอกชุมชน

ภาพประกอบ 13 รูปแบบการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบในขางตนนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แสดงถึงกลุมเปาหมาย วิธีการพัฒนาที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายในแตละ
ระดับ ที่มีเงื่อนไขของความสําเร็จและขอพึงระวังตาง ๆ ดังภาพตอไปนี้

กลุมเปาหมาย

วิธีการพัฒนา
- แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ
พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจใน
สภาพปญหาและวิ ธีการปองกั น
ป ญ หาระ หว า ง กลุ ม ผู นํ า กั บ
ผูเชี่ยวชาญ
- พัฒนาเครือ ขายความรวมมื อ
ดวยการทํากิจกรรม PAR

แนวคิดและทฤษฎีรองรับ
- การสนับสนุนความรู (Knowledge)
- การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
และทั ก ษะปฏิ สั ม พัน ธ ข องผู นํ า ใน
การปองกันปญหา(Procedural and
interaction skill)
- การสรางเครือ ขายทางสังคมเพื่ อ
ปองกันปญหา (Social network)

ผลที่เกิดขึ้น
- เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงความ
เข า ใจ และตระหนั ก ในป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว
- มี ส ว นร ว ม ใ นการวาง แ ผน
ปฏิบัติและสังเกต และสะทอนผล
เพื่ อ ป องกั น ปญ หาความรุน แรง
ในครอบครัวของชุมชน

เงื่อนไขความสําเร็จ
- ตองผสมผสานผู นําที่เปนทางการ
และมีบทบาทรับผิดชอบงานชุมชน
กับผูนําชุมชนยอยที่มีอุดมการณ
และเขาถึงประชาชนเขาดวยกัน
- มี กิ จ กรรมที่ ส ร า งข อ ผู ก มั ด ให
ผูนําชุมชนตองปฏิบัติรวมกันจน
สําเร็จตามเปาหมาย

ขอพึงระวัง
- ระ มั ด ระ วั ง ไม ใ ห กิ จ กรรม
กระทบต อ ภาระงานและชี วิ ต
ค รอ บค รั ว ปก ติ เนื่ อ ง จา ก
กิ จ กรรมที่ ผู นํ า รั บ ผิ ด ชอบต อ ง
ตอเนื่อง และใชเวลายาวนานจึง
จะสําเร็จ

ครอบครัว
แกนนํา

- ใหความรูเ กี่ยวกับฆราวาสธรรม 4
- พัฒ นาทัก ษะการสื่ อสาร การ
ควบคุมตนเอง และการปฏิบัติตน
เพื่อลดความขัดแยงดวยกิจกรรม
ตางๆ
- มอบป ายสั ญลั กษณ ครอบครั ว
แกนนํา และติดตามผลในชุมชน

- การสนับสนุนทางสังคมดวยสถาบัน
ทางศาสนา (Social support or
culture support)
- การพัฒนาศักยภาพบุคคลในดาน
ทักษะตางๆ (Empowerment)
- การสรางบทบาท (Role model)

- เกิ ดการเปลี่ยนแปลงความคิ ด
และพฤติกรรม ที่สามารถปองกัน
ปญหาในครอบครัวของตน
- มีบทบาทในสถานะครอบครัว
แกนนํา เพื่อถายทอดประสบการณ
กับบุคคลอื่นๆ ในชุมชน

-มี วิ ท ยากรที่ ส ามารถถ า ยทอด
ความรู เ พื่ อ สร า งความรู ค วาม
เขาใจใหกับกลุมเปาหมาย
- มีกิจกรรมที่กระทํารวมกัน เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
- มี การกํ าหนดสถานะและบทบาท
ของความเปนครอบครัวแกนนํา

- ตองเปนครอบครัวเสี่ยงที่พรอม
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น ฐ า น ะ
ค ร อ บ ค รั ว ต น แ บ บ แ ล ะ มี
ความสามารถในการสื่อสารทํา
ความเขา ใ จกับ ค นอื ่น ๆ ใ น
ชุมชน

ครอบครัว
เสี่ยง

- ปรับ ความคิ ดให เปน เชิง บวก
เพื่ อ ลดพฤติ ก รรมเสี่ ย ง โด ย
ผูเชี่ยวชาญ
- ร ว มเวที เ สวนากั บ ผู นํ า และ
ครอบครัวแกนนํา

- การสนับสนุนความรู (Knowledge)
- การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ด ว ย
เครือขายชุมชน (Social support or
network support)

- มีการรับรู ในปญ หาและคิดใน
ด า นบวกต อ การป อ งกั น ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว
- มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด า นบวก เพื่ อ ป อ ง กั น ป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัว

- มี ต น แบบค วาม สํ า เร็ จ เป น
ตัวอยางใหเห็น
- มีการบูรณาการทรัพยากรในชุมชน
และสรางการมีสวนรวมในกิจกรรม
จากบุ ค คลทุ ก ระดั บ ในชุ ม ชน
ดวยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

- ต อ ง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ
ความคิ ด ในครอบครั ว เสี่ ย งให
สอดคล อ งกั น ก อ นที่ จ ะร ว ม
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ใน
กิจกรรมการเสวนา

ประชาชน
ในชุมชน

- เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อ
บุ ค คล และรณรงค ผ า นช อ ง
ทางการสื่อสารในชุมชน

- กระบวนการสื่อ สารภายในชุ มชน
(Communication)
- การสร า งความตระหนั ก ให กั บ
ชุมชน (Community awareness)

- ประชาชนรับรู เขาใจ และตื่นตัว
ในป ญ หา และให ค วามร ว มมื อ
กับ ผูนํ า ชุม ชนด ว ยการให ขอ มู ล
และเฝาระวัง ปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวตอเนื่องไป

- มี สื่ อ บุ ค คลและสื่ อ อื่ น ๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
-มีชองทางการสื่อสารที่สามารถ
เขาถึงประชาชนในวงกวาง เชน
หอกระจายขาย หรือวิทยุชุมชน

- ต อ งเลื อ กใช วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่
เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดแรงตาน
จากประชาชน อั น เนื่ อ งมาจาก
ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งกั น ต อ
เนื้อหาที่สอื่ ออกไป

ผูนํา
ชุมชน

ภาพประกอบ 14 รายละเอียดของรูปแบบการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเพื่อปองกัน ปญ หาความรุนแรงในครอบครัว โดยกระบวนการการมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชนแหง หนึ่งในจังหวั ดปทุมธานี 2) เพื่ อพัฒนารูป แบบการป องกัน ปญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวของชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวม และ 3) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการปองกัน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมตามที่ไดพัฒนาขึ้น
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเปนพื้นที่ที่ศึกษา สําหรับ
ขั้นตอนการวิจัย มี 2 ระยะ ไดแก ระยะกอนการวิจัย (Pre-research phase) ซึ่งผูวิจัยไดบูรณาการ
ตัวเองเขากับ ชุมชนเพื่อศึก ษาความเปน ไปไดใ นการทําวิจัย โดยในระยะนี้ผูวิจัย เนน ศึก ษาขอมูล
เบื้องตนของชุมชน เผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับผูนําชุมชน เตรียม
คนและเครือขายการทําวิจัยใหพรอม มีระยะเวลาดําเนินการระหวาง ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
สําหรับ ระยะที่สอง คือ ระยะทําวิจัย (Research phase) ซึ่งเปน ระยะที่ใชรูป แบบของการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนอยาง
ลึกซึ้ง และไดรวมมือกับผูนําชุมชนในพื้น ที่ จํานวน 10 คน ที่ไดสมัครใจเขามาเปนผูมีสวนรวมวิจัย
(Research participants) กับผูวิจัย ในกระบวนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน
และสังเกตผลที่เกิดขึ้น และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกลาว ดําเนินการ 2 วงรอบ
ในระหวาง ตุลาคม 2552 – พฤษภาคม 2553
ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบสวนรวม
การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และการวิพากษรวมกัน โดยผู มีสวนรวมกับการวิจัยทั้งหมด
แบ งเปน 2 กลุ ม คือ กลุ มผู มี สว นร วมวิจั ย (Participants) ได แก ผู นํ าชุ มชน จํา นวน 10 คน และ
ครอบครัวเสี่ยง จํานวน 60 ครอบครัว และกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ไดแก กลุมผูใหขอมูล
เกีย่ วกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
จํานวน 18 คน และกลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนา ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 14 คน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลที่ไดจากเอกสาร การสนทนากลุม การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกต และการวิพากษรวมกัน โดยนําขอมูลมาจัดกระทําเปนหมวดหมูและเขียน
ในลักษณะการพรรณนาความ (Description) ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อมุงอธิบาย
ขอมูลทั่วไปของชุมชน รวมทั้งสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน และการวิเคราะหขอมูล
เพื่ออธิบายผลการดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในขั้นตอนการ
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วางแผน การปฏิบัติและสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติ ตามวงรอบการวิจัยนั้น ผูวิจัยใชการ
บรรยายเหตุการณ แลวเปรียบเทียบขอมูล กอนจะสรางเปนขอสรุป

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
1.1 รูปแบบความรุนแรงในครอบครัว
รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน มี 4 รูปแบบ คือ ความรุนแรงทาง
วาจา ซึ่งมีมากที่สุด ไดแก การโตเถียง ใชวาจาขมขู ประชดประชัน ดุดาและใชวาจาไมสุภาพหรือไมให
เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมาคือ ความรุนแรงทางรางกาย ไดแก การทํารายรางกายดวยมือเปลา
อาวุธ หรือการขวางปาอาวุธหรือสิ่งของเขาใสกัน ความรุนแรงทางจิตใจ ไดแก การนอกใจคูสมรส การ
ทําลายขาวของภายในบานเพื่อประชดหรือขมขูใ หหวาดกลัว และการใชอํานาจบังคับ หรือควบคุม
คาใชจาย และความรุนแรงทางเพศ ที่พบวามีเด็กผูหญิงที่ มีความจําเปนตองพัก อยูอาศัย กับ ญาติ
ผูใหญที่ไมใชพอแมของตนเอง และอาจมีความเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศได
1.2 สถานการณความรุนแรงในครอบครัวในภาพรวม
สถานการณความรุนแรงในครอบครัว มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับที่ครอบครัวเผชิญกับ
สภาพเสี่ยง คือ การมีฐานะยากจน มีภาระหนี้สิน สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันนอย มีรูปแบบการ
สื่อสารในครอบครัวที่เสี่ยงตอการเกิดความขัดแยง บานเรือนอยูในสภาพแวดลอมทีแ่ ออัดไมเปนสวนตัว
หรือมีเพื่อนบานจับกลุมดื่มสุราเปนประจํา ปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 2) ระดับที่เปนความขัดแยง
คือ การทีค่ รอบครัวไดมีการกระทํารุนแรงตอกันทางวาจาหรือจิตใจแตไมปรากฏผลออกมาใหคนอื่นได
รับรูม ากนัก คาดวานาจะมีสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของครอบครัวทั้งหมด และ 3)ระดับที่เปนความ
รุนแรง คือ มีการกระทํารุนแรงอยางชัดเจนจนเปนที่รับรูของคนอื่น และเหตุการณเกิดขึ้นหลายครั้งหรือ
ตอเนื่องยาวนาน จนมีผลตอการบาดเจ็บทางรางกาย การบอบช้ําทางจิตใจ หรือการสั่นคลอนในชีวิต
ครอบครัว ปจจุบันมีประมาณ 20 ครอบครัว
1.3 สถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนยอย
สถานการณ ความรุ น แรงในครอบครัว ของ 4 ชุ มชนย อย พบว า ชุ มชนย อยที่ มี
ลักษณะเปนพื้นที่จํากัด แออัด และมีสภาพทางเศรษฐกิจไมดี จะมีปญ
 หาความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้ง
ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางกาย ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงทางเพศ สําหรับ
ชุมชนที่มีพื้นที่กวางขวางกวาชุมชนแรกแตสภาพทางเศรษฐกิจไมดีนัก ก็พบวามีปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวทั้งทางวาจา ทางรางกาย และทางจิตใจ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไมตางจากชุมชนแรกมากนัก สําหรับชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา
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2 ชุมชนแรก มีปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏออกมาใหคนอื่นไดรับรูมีไมมากนัก แตก็พบวา
มีความรุนแรงในระดับที่เปนความขัดแยงในบางครอบครัว โดยเฉพาะความรุนแรงระหวางผูปกครอง
กับบุตรหลาน สวนชุมชนที่มีสภาพบานเรือนเปนแหลงคาขาย มีปญหาความรุนแรงทั้งในกรณีความ
ขัดแยงระหวางคูสมรส และกระทํารุนแรงของผูปกครองตอบุตรหลานอยูบางประปราย
1.4 สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว
1.4.1 สภาพภายในตัวบุคคล
สิ่งที่เกี่ยวของระหวางสภาพภายในตัวบุคคลกับความรุนแรงในครอบครัว คือ
การมีประสบการณความรุนแรงในครอบครัวในวัยเด็ก นิสัยสวนตัวที่เปนคนดื้อรั้นไมยอมใคร ใจรอน
ขีโ้ มโห ไมสามารถควบคุมความโกรธของตนเองได หวาดระแวงและพูดจาไมไพเราะหรือไมใหเกียรติ
คนอื่น มีความวิตกกังวลสูง ชอบเก็บตัว เปนคนเครงครัดไมยอมผอนปรน เชื่อคนงายโดยไมไตรตรอง
ใหรอบคอบ และชอบดื่มสุราจนติดเปนนิสัย
1.4.2 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคม
สิ่งที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม คือ การมีรายไดต่ํา
และมีภาระหนี้สิน การอยูในครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่แออัดและเสี่ยง การมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน
จํานวนมาก รวมทั้งการตองอาศัยพึ่งพิงญาติผูใหญที่ไมใชบิดามารดา การมีเวลาในการทํากิจกรรม
รวมกับครอบครัวนอยเพราะตองดิ้นรนทํามาหาเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะครอบครัวหนุมสาวที่เพิ่งเริ่มตนชีวิต
ครอบครัว
2. วิธีการพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
การพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนการปฏิบัติการรวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ใน 2 วงรอบ ดังนี้
2.1 การดําเนินการรอบที่ 1
2.1.1 การวางแผน
การวางแผน มีเปาหมายพัฒนาในบุคคล 2 กลุม กลุมแรกคือ ผูนําชุมชนที่มี
สวนรวมวิจัย ที่ตองการจะพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้ง
การมีทัก ษะวิเ คราะห สภาพที่เ สี่ ย งตอการเกิดปญ หา และสิ่งสนับ สนุน การปองกัน ป ญ หา โดยมี
กิจ กรรมการพัฒนาคือ กิจ กรรมการแลกเปลี่ย นเรียนรู และกิจ กรรมคิดวิเคราะหปญหาและสิ่ง
สนับ สนุน การปองกัน ปญ หา และกลุมที่ สองคือครอบครัวตัวอยางหรือครอบครัวแกนนํา ซึ่งเปน
ครอบครัวที่เผชิญกับสภาพเสี่ยง ที่ตองการจะพัฒนาความรูและทักษะในการใชชีวิตครอบครัวเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในเชิงปองกันปญหา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคือ กิจกรรมปวารณาตน
กิจกรรมสานสัมพันธ กิจกรรมพัฒนาจิตใจ และกิจกรรมมอบแผนปายครอบครัวตัวอยาง
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2.1.2 การปฏิบัติตามแผนและผลที่สังเกตได
1) การพัฒนาในกลุมผูนําชุมชน
กิจกรรมนี้ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ และกิจกรรมวิเคราะหปญหาและสิ่งสนับสนุนการปองกั นปญหา โดย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น ผูนําชุมชนไดพัฒนาตนเองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งในดานรูปแบบของความรุนแรง บทบาท
ของชุมชนในการแทรกแซงปญหา และแนวทางการปองกันปญหาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนในชุมชน ซึ่ง ผลที่สังเกตได คือ มีก ารแลกเปลี่ย นเรียนรูระหวางผูนําชุมชนกับผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการสรางความรูความเขาใจในขอบเขตของปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวใหเ ห็น ตรงกันในกลุมผูนําชุมชน รวมทั้งบทบาทของชุมชนในการปองกัน ปญ หา และ
แนวทางการปองกันปญหาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน สวนกิจกรรมวิเ คราะห
ปญหาและสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา ผูนําชุมชนไดมีการวิเคราะหความรุนแรงในครอบครัวของ
ชุมชน รวมกับผูท รงคุณวุฒิและผูเ ชี่ยวชาญ ซึ่งผลที่สังเกตได คือ ผูนําชุมชนไดมีโอกาสแลกเปลี่ย น
ขอมูลขาวสารและมีการรับ ฟงความคิดเห็นคนอื่น ๆ รวมทั้งมีก ารโตแยงในสิ่งที่ตนเห็น วามีความ
แตกต า งหรื อ กล า วสนั บ สนุ น ในสิ่ ง ที่ ต นเองเห็ น คล อ ยตาม อั น ถื อ เปน การเรี ย นรูป ญ หาร ว มกั น
นอกจากนั้น ผูนําชุมชนยังไดมีโอกาสวิเคราะหสภาพปญหาที่เสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงทั้งจากตัว
ของบุคคลและสภาพแวดลอมของชุมชน และการวิเคราะหสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา ซึ่งจากการ
สังเกตของผูวิจัย พบวา การรวมกันวิเคราะหนเี้ ปนการพัฒนาทักษะความสามารถในการวิเคราะหถึง
สาเหตุหรือสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหา ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของผูนํา
ชุมชน และการรูจัก นําทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน มาสนับสนุน การปองกัน ปญ หาความ
รุนแรงในครอบครัวของชุมชน
2) การพัฒนาในกลุมครอบครัวแกนนํา
กิจกรรมนี้ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ไดแก การปวารณาตนตอพระสงฆ
และรับฟงฆราวาสธรรม 4 การสานความสัมพันธดวยเกม การพัฒนาจิตใจโดยการรวมฟงสื่อ และการ
สงเสริมสถานะครอบครัวแกนนํา ซึ่งผลที่สังเกตไดใน 4 กิจกรรมยอย คือ ครอบครัวแกนนําไดเรียนรูแง
คิดเกี่ยวกับการครองเรือนที่เ ปน ประโยชนสําหรับ ครอบครัว ไดมีโอกาสทํากิจกรรมกับคูสมรสของ
ตนเองและครอบครัวคนอื่นๆ ในชุมชนมากขึ้น ไดมีโอกาสไดเปดเผยความรูสึกตอคูสมรสอันจะนําไปสู
ความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ไดเรียนรูปญหาของครอบครัวอื่นๆ มากขึ้น รวมทั้งมีการสรางพันธะ
สัญญาที่จะไมใชความรุนแรงตอกัน และการไดรับสถานะเปนครอบครัวแกนนําที่จะไมใชความรุนแรง

189
2.1.3 การสะทอนผลการปฏิบัติ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในวงรอบนี้ พบวา เกิดการมีสวนรวมของชุมชนใน
การปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในระดับบุคคล ประกอบดวย ความรวมมือของผูนําชุมชน
ในการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อชวยเหลือคนในชุมชน และความรวมมือของภาคีเครือขายจาก
ภายนอกชุมชน คือ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ องคกรทางศาสนา และองคการดานสาธารณสุขเขามา
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา จนสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ คือ ผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจ
ในปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีทักษะในการคิดวิ เคราะห และมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังเกิดความรวมมือระหวางผูวิจัยและผูนําชุมชน ในการรวมกันพัฒนาครอบครัว
แกนนํา จนกลุมเปาหมายดังกลาวเมื่อกลับไปสูชุมชนแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก
เชน การรูจักควบคุมอารมณ หรือการเลิกเที่ยวเตรนอกบาน เปนตน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติในวงรอบ
นี้ยังมีขอจํากัดเพียงบุคคลเฉพาะกลุม จึงมีขอเสนอที่จะใหขยายผลเพิ่มเติมไปยังครอบครัวเสี่ยงอื่น ๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชน
2.2 การดําเนินการรอบที่ 2
2.2.1 การวางแผน
การวางแผน มีเ ปาหมายพัฒนาใน 2 ระดับ คือ ระดับ ครอบครัว เปน การ
พัฒนาในครอบครัวเสี่ยง ใหมีเขาใจและตระหนักในปญหาความรุนแรงในครอบครัว และในระดับ
ชุมชน เปนการสื่อสารไปถึงประชาชนในชุมชนเพื่อใหรับรูในปญหา เกิดความตระหนักและใหความ
รวมมือในการปองกันปญหา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคือ การณรงคในชุมชน กิจกรรมเผยแพรแนวคิด
สูอาสาสมัครประจําหมูบาน และกิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง
2.2.2 การปฏิบัติตามแผนและผลที่สังเกตได
1) การรณรงคในชุมชน
กิจกรรมรณรงคในชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นผลิต
สื่อ โดยผูวิจัย และนัก จัดรายการวิทยุ ใ นชุ มชนไดรวมกัน ผลิตสื่อ ประกอบดวยสปอตรณรงค และ
บทความเกี่ย วกับการสงเสริมความรักความผูกพัน ในครอบครัว ซึ่งเปนการนําสารคดีประกอบดนตรี
บางสวนของพระอาจารยชาญชัย อธิปฺโญ มาใช สวนขั้นการเผยแพร ผูนําชุมชนไดเผยแพรสอื่ รณรงค
ดังกลาวผานทางหอกระจายขาวของชุมชนจํานวน 3 จุด ซึ่งผลที่สังเกตได คือ กิจกรรมนี้สามารถสราง
ความตื่นตัวใหกับประชาชนในชุมชน โดยการหันมารับรูและเขาใจในปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมการปองกันปญหา แตตองมีสื่อบุคคลมาชวยชี้แจงทําความ
เขาใจดวย
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2) การเผยแพรแนวคิดสูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
กิจกรรมนี้ดําเนินการโดยผูนําชุมชนที่ทําการพบปะพูดคุยกับ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํ าหมูบา น เพื่อเผยแพรแนวความคิ ดเกี่ย วกั บ การปอ งกัน ปญ หาความรุ นแรงใน
ครอบครัวของชุมชน ที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนไดรวมกันปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 ใหทราบ และขอใหเผยแพร
แนวคิดตอไปยังประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังขอความรวมมือในการคัดกรองครอบครัวเสี่ย งเขารวม
กิจกรรมพัฒนา ซึ่งผลที่สังเกตไดคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดใหความรวมมือกับผูนํา
ชุมชนในการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน และคัดกรองครอบครัวเสี่ยงเขารวมกิจกรรมไดอยางพรอมเพรียง
ถึง 50 ครอบครัว ซึ่งเปนปริมาณที่มากและกระจายอยางครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน
3) กิจกรรมพัฒนาครอบครัวเสี่ยง
กิจกรรมนี้ดําเนินการในลักษณะการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเวที
สาธารณะ เปน การสื่ อสารร วมกัน 3 ฝ าย คื อตัว แทนผู นํา ชุม ชน ตั วแทนครอบครัว แกนนํ า และ
ครอบครัวเสี่ย ง จํานวน 50 คน มี 2 กิจ กรรมยอย คือ กิจ กรรมการปรับ ความรูความเขาใจ โดยมี
วิทยากรจากภายนอกเขามาเปนวิทยากรกระบวนการ และกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
ถายทอดเสียงการเสวนาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของทองถิ่น ซึ่งผลจากการสังเกตไดคือ
ครอบครัวเสี่ยงมีแนวโนมที่จะเปดรับกับการเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้น และกิจกรรมการเสวนานั้น ถือ
วาเปนการสื่อสารระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง เพื่อแสดงใหครอบครัวเสี่ยงและคนในชุมชนรูวาผูนํา
ชุมชนไดรับรูในปญหา และเห็นวาปญหาดังกลาวสามารถปองกันไดดวยการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยมี
ตัวอยางที่เปนครอบครัวแกนนําไดมาถายทอดประสบการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว กอนที่จะเชิญชวน
ใหครอบครัวเสี่ยงไดเห็นปญหาและคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
2.2.3 การสะทอนผลการปฏิบัติ
ผลที่เกิดขึ้นในวงรอบนี้ พบวา เกิดความรวมมือในระดับชุมชน อันประกอบดวย
ผูนําชุมชน และภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดาน
งานชุมชน เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นักจัดรายการวิทยุของทองถิ่น วิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่มารวมสังเกตการณและใหคําแนะนํา
ตางๆ ซึ่งถือไดวาเปนการระดมเครือขายทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการกับปญหาของชุมชนในลักษณะบูรณาการ และสามารถขยายขอบเขตการพัฒนาไปทั่วทั้งชุมชน
ดวยกิจกรรมรณรงคในวงกวาง อีกทั้งทุกกิจกรรมยังบรรลุเปาหมาย คือ สามารถสรางการรับรูในปญหา
และเกิดความตื่นตัวใหกลุมประชาชนของชุมชน มีสื่อบุคคลเชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในการสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสรางการมีสวนรวมจากประชาชนดวยการเชิญ
ชวนครอบครัวเสี่ยงใหเขารวมกิจกรรมอยางไดผล และสามารถปรับความคิดความเชื่อของประชาชน
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กลุมเปาหมายใหตระหนัก ในปญหาและมีแนวโนมที่จ ะเกิดการปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมการใชชีวิต
ครอบครัวเพื่อประโยชนในเชิงปองกันได
3. ผลการพัฒนารูปแบบการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
3.1 ผลของการดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
3.1.1 ผู นํา ชุม ชนไดเ ปลี่ย นแปลงความรู ความเขา ใจในป ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวของชุมชน จนนําไปสูการตระหนักในปญหาและมีความตองการที่จะรวมกันปองกันปญหา
อีกทั้งยังมีการการเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองในชุมชน ดวยการรวมกันคิดวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการปองกันปญหาโดยการนําภาคีเครือขายจากภายนอกชุมชนเขามารวม รวมทั้งมีบทบาทใน
การแทรกแซงปญหาในชุมชนรวมกับผูวิจัย ตั้งแตการรวมวางแผน ปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการสะทอนผลการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเปนวงรอบ จํานวน 2 วงรอบ
3.1.2 ครอบครัวแกนนํา ไดมีก ารเปลี่ย นแปลงความรูความเขาใจ โดยการรับรูใ น
ปญหา เห็นความสําคัญของปญหา และรูจักวิธีการปองกันปญหาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
การสื่อสารกับคนในครอบครัว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึก และปรับรูปแบบการใชชีวิต
เพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว และบางสวนไดมีบทบาทในการถายทอด
ประสบการณใหกับคนอื่น ๆ ในชุมชน
3.1.3 ครอบครัวเสี่ยงมีความรูความเขาใจและแนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยมีบางสวนที่เขาใจในปญหา และพยายามปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการปองกัน
ปญหา เชน การปรับเปลี่ยนคําพูด การเลิกเหลา หรือความพยายามในการควบคุมตนเองในดาน
อารมณตางๆ
3.1.4 ประชาชนในชุมชนบางสวนมีความตื่นตัวในปญหาดวยการรับรูปญหาและให
การสนับสนุนการปองกันปญหา ดวยการแสดงความตองการเขามามีสวนรวมหรือแนะนําครอบครัวอื่น
เขารวมในกิจกรรมเพื่อปองกันปญหาที่จัดขึ้น
3.2 รูปแบบที่ไดจากกิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
3.2.1 ไดรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางนักวิจัยจากภายนอกกับผูนําชุมชน
และภาคีเ ครือขาย ประกอบดวย ผูวิจั ย ผูใ หญบาน ผูชว ยผูใ หญบาน ผูนําชุ มชนยอย เจาหน า ที่
สาธารณสุข สมาชิก องค ก ารบริห ารสวนตําบล ที่ ร วมตัว กัน ป องกัน ปญ หาของชุมชนในรู ป แบบ
เครือขายความรวมมือ โดยมีกิจกรรมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับเครือขายผูนําชุมชนเพื่อปองกัน
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ ใน 4 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวรวมกับนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ กิจกรรม
วิเคราะหสภาพปญหา หาสาเหตุที่เสี่ยงตอปญหา และหาสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหาความรุนแรง
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ในครอบครัวของชุมชน กิจกรรมการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน และกิจกรรมสังเกตและสะทอนผลการปฏิบัติการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ของชุมชน
3.2.2 ไดรูปแบบการใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาเพื่อปองกันปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย วิธีการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุน
ผลที่เ กิดขึ้ น จากการพัฒนา เงื่ อนไขของความสํา เร็จ และขอพึ งระวัง ตา งๆ ซึ่ง รู ป แบบนี้ แสดงถึ ง
นวัตกรรมของการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ในการบูรณาการทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนเขามาสนับสนุน โดยมีกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน และมีกิจ กรรมที่มุงแทรกแซงปญ หาดวยสื่อสารเพื่อสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก ในปญหา
รวมทั้งการพัฒนาทักษะความชํานาญตาง ๆ เพื่อใหเกิดพลังอํานาจกับกลุมเปาหมายแตละระดับใน
ชุมชน

อภิปรายผล
จากการผลการวิจัยที่พบ ผูวิจัยจะนํามาอภิปรายผลในประเด็นที่เห็นวาสําคัญและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ศึกษา ดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่ศึกษา มีปญหาความรุนแรง
ทางวาจามากที่สุด รองลงมาคือทางจิตใจ รางกาย และทางเพศ โดยระดับที่ครอบครัวเผชิญกับสภาพ
เสี่ยงมีแนวโนมสูงขึ้น และชุมชนยอยที่มีลักษณะเปนพื้นที่จํากัด แออัด และมีสภาพทางเศรษฐกิจไมดี
จะมีปญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่สูงกวาชุมชนอื่น ๆ ขอคนพบนี้อภิปราย
ไดวา จากขอสรุปที่วาชุมชนแหงนี้มีปญหาความรุนแรงใน 4 ลักษณะนั้น อาจเปนเพราะชุมชนแหงนี้
เปนประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดในทุก
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบของการกระทํารุนแรงในครอบครัวของชุมชนแหงนี้ มีความสอดคลองกับขอบขาย
ของการกระทํารุนแรงในครอบครัว ที่องคการอนามัยโลก ไดระบุไววา ความรุนแรงในครอบครัวมีทั้ง
การทํารายรางกาย จิตใจ การบีบคั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และทางเพศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2547)
และตามที่ รณชัย คงสกนธ (2549) ไดอธิบายไววา ความรุนแรงในครอบครัว คือลักษณะการทําราย
รางกาย การลวงละเมิดทางเพศ และทํารายจิตใจ ระหวางสมาชิกที่มีความสัมพันธฉันครอบครัวเดียวกัน
สวนขอสรุปที่วา ความรุนแรงในครอบครัวที่มสี ภาพเสี่ยงตอการเกิดปญหา ซึ่งอยูในระดับปฐมภูมิ เชน
มีฐานะยากจน มีภาระหนี้สิน สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันนอย และมีรูปแบบการสื่อสารใน
ครอบครัวที่เสี่ยงตอการเกิดความขัดแยง รวมทั้งบานเรือนอยูในสภาพแวดลอมที่แออัด ไมเปนสวนตัว
หรือมีเพื่อนบานจับกลุมดื่มสุราเปนประจําที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นนั้น อาจเปนเพราะชุมชนแหงนี้ เปน
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ชุมชนที่มีคนจากตางถิ่นอพยพเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ
30 ป ที่แลว ซึ่งครอบครัวที่อพยพมาในชวงนั้น ปจจุบันยอมมีทายาทที่อยูในวัยเริ่มตนมีครอบครัว และ
ใชชีวิตเปนครอบครัวที่แยกออกมาจากครอบครัวดั้งเดิม ซึ่งสมาชิกในครอบครัวกลุมนี้ปจจุบันคือคน
สวนใหญของชุมชน และการที่มีครอบครัวอยูในวัยหนุมสาวเปนจํานวนมาก ในขณะที่ชุมชนมีพื้นที่
จํากัดนี้ ก็เ ปนธรรมดาที่ครอบครัวเหลานี้จะตองเผชิญกับ สภาพที่เสี่ย งจากภายนอกเชน การอยู ใ น
สังคมที่แออัด ไมเปนสวนตัว และตองเผชิญกับเพื่อนบานที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม นอกจากนั้น การ
ที่ครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตนดังกลาวนี้ ตองเผชิญ กับ ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ และการที่ตองมีภาระ
รับผิดชอบมากขึ้น เชน การมีลูกที่ยังเล็ก ในขณะที่ฐานะทางครอบครัวก็ยั งไมมั่นคงเพียงพอ เพราะ
สวนใหญแลวคนสวนใหญของชุมชนจะทํางานรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีคาตอบแทนไมไดสูง
มากนัก ก็ยอมที่จะทําใหครอบครัวกลุมดังกลาวมีความเครียด วิตกกังวล และตกอยูในสภาพที่เสี่ยงตอ
การเกิด ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และเปนสาเหตุสําคัญที่ ทําใหสถานการณความรุนแรงใน
ระดับปฐมภูมิมีแนวโนมขยายตัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กฤตยา อาชวนิจกูล และคณะ (2546)
ที่กลาวไววา บริบททางสังคม เชน การอยูในแหลงเสื่อมโทรม สงผลใหมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงสูง
กวาในชุมชนที่ปราศจากปญหาเหลานี้ และสําหรับขอสรุปที่วา ชุมชนยอยที่มีลักษณะเปนพื้นที่จํากัด
แออัด และมีสภาพทางเศรษฐกิจไมดี จะมีปญ
 หาความรุนแรงในทุกรูปแบบและมีระดับความรุนแรงที่
สูงกวาชุมชนอื่น ๆ นั้น อาจเปนเพราะชุมชนที่มีลักษณะดังกลาว มีสภาพที่เสี่ย งตอการเกิดปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวสูงนั่นเอง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
ยอยแหงนั้นจะสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤตยา อาชวนิจกูล และคณะ (2546)
ที่ระบุพบวา สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวคือความสัมพันธของสภาพที่มีความเสี่ยงทั้งในระดับ
โครงสรางทางสังคมโดยรวม และระดับบริบทของสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว รวมทั้ง วีรพล ใหญอรุณ
(2542) ที่ระบุวา อิทธิพลของสภาพแวดลอมมีผลตอการเกิดความรุนแรง เพราะสภาพแวดลอมจะเปน
ตัวสรางความกดดัน และความเครีย ด และ ศิริเ พชร ศิริวัฒนา (2538) ที่ระบุวา สถานการณและ
สิ่งแวดลอมเชน การศึกษานอย มีรายไดต่ํา สภาพสังคมเศรษฐกิจระดับต่ํา ปญหารายไดไมเพียงพอ
เปนเหตุผลที่นําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว
2. จากผลการวิจัยที่พบวา ความรุนแรงในครอบครัว มีความเกี่ยวของกับสภาพภายในตัว
บุคคล ไดแก ประสบการณความรุนแรงในวัยเด็ก การมีนิสัยเชิงลบของผูที่กระทํารุนแรง เชน การเปน
คนใจรอน พูดจาไมสุภาพ รวมทั้งการชอบดื่มสุราจนติดเปนนิสัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
ปญชลี โชติคุต (2541) กฤตยา แสวงเจริญ (2545) และ บุศรินทร คลองพยาบาล (2542) ที่พบวา
บุคลิกภาพ การเคยมีสวนรวมหรือมีประสบการณความรุนแรงในอดีต และการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของสามีและภรรยา ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกระทํารุนแรงในครอบครัว ขอคนพบ
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นี้อภิป รายไดวา นิสัยสวนตัวที่เ ปนพฤติก รรมในเชิงลบนี้มีความเกี่ย วของกับการกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวในลักษณะที่เ ปน สาเหตุโดยตรงและโดยออม สาเหตุโดยตรงคือนิสัย เชิงลบจะเปน สิ่งที่
กระตุนใหความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นและขยายตัวไดงาย เชน การใจรอน ไมยอมคนอื่น จะสราง
ความไมพอใจใหอีก ฝาย จนนําไปสูค วามขัดแยง และการกระทํารุน แรง สวนสาเหตุ โดยออม คื อ
ประสบการณความรุนแรงที่บุคคลเคยรับรูมาในอดีต จะทําใหบุคคลนั้นเผลอที่จะกระทําความรุนแรง
ออกมาโดยไมรูตัว หรือยอมรับวาความรุนแรงเปนวิธีการแกไขปญหาของครอบครัว ทั้งนี้ เพราะสภาพ
ภายในตัวบุคคลอาจเกิดจากกระบวนการเรียนรูและซึมซับตัวอยางความรุนแรงหรือตัวอยางพฤติกรรม
ทางอารมณและสังคมในเชิงลบจากบุคคลใกลชิดตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งเปนระบบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่อยูใกลตัว จนกลายเปนลักษณะนิสัยในเชิงลบตามตัวแบบ เชน บุคคลนั้นมีพอแมหรือญาติผูใหญที่
อารมณหุนหันพลันแลน ใชอารมณมากกวาในการตัดสินใจ มีการทําความรุนแรงตอคนในครอบครัว
หรือมีพฤติกรรมดื่มสุรา ก็จะเกิดการรับรูและซึมซับพฤติกรรมนั้นแบบไมรูตัวจนกลายเปนนิสัยที่ซอนอยู
ภายใน เมื่อเติบใหญมีครอบครัวแลวก็เผลอที่จะแสดงพฤติกรรมในลักษณะเชิงลบดังกลาวออกมา และ
นําไปสูความรุนแรงในครอบครัวตอเนื่องไปอีก สภาพความรุนแรงในครอบครัวที่สัมพันธกั บสภาพ
ภายในตัวบุคคลนี้ มีความสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977) ที่กลาวถึงพฤติกรรม
การเรียนรูของมนุษยผานทางตัวแบบในหลายลักษณะ เชน บุคคลจะมีพฤติกรรมกาวราวเมื่อดูตัวแบบ
ของความกาวราวรุนแรง หรือมีพฤติกรรมดานศีลธรรม และจิตสํานึกดานศีลธรรม หากไดรับอิทธิพล
จากการสังเกตและการเปนแบบอยางที่ดี โดยพฤติกรรมของบุคคลจะตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกหรือ
เรียนรูผานการเลียนแบบ นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สเตราส เจลเลส และสเต็นเม็ทซ
(Straus; Gelles; & Steinmetz. 2006: 97) ที่ไดก ลาวถึงพฤติก รรมการเลีย นแบบจากการเปน
ผูถูก กระทําโดยตรงหรือเห็นตัวอยางอันเปนการเห็นประสบการณโดยออม จากตนแบบของคนใน
ครอบครัว แลวเกิดการเรียนรูท ี่นําไปสูความรุนแรงได เชน เมื่อเมื่อถูกพอแมทําโทษดวยความรัก ก็จะ
เรียนรูและเชื่อมโยงระหวางความรักกับความรุนแรง หรือแมแตก ารลงโทษของบิดามารดาเพื่ออบรม
สั่งสอน ก็จะเกิดการเรียนรูสิทธิในการใชกับความรุนแรงกับสมาชิกคนอื่น ๆ จนกลายเปนความรูสึก
ชอบธรรมในการใชความรุนแรงตอคนในครอบครัว และมีพฤติกรรมการใชความรุนแรงตอบุคคลอื่น
ตอเนื่องไป
3. จากผลการวิจัยที่พบวา ความรุนแรงในครอบครัว มีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจสังคม ไดแก การมีฐานะครอบครัวต่ํา หรือครอบครัวอยูใ นสภาพแวดลอมที่ไมดี ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัย ของ ศิริเ พชร ศิริวัฒนา (2538) ที่พบวา การมีรายไดต่ํา สภาพสังคม
เศรษฐกิจระดับต่ํา ปญหารายไดไมเพียงพอ เปนเหตุผลที่นําไปสูปญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
วี ร พล ใหญ อ รุ ณ (2542) ที่ พ บว า อิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล อ มมี ต อ การเกิ ด ความรุ น แรง โดย
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สภาพแวดลอมจะเปนตัวสรางความกดดันและความเครียด ซึ่งขอคนพบเหลานี้อภิปรายไดวา เงื่อนไข
ที่ครอบครัวตองเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ขัดสน รายไดไมพอกับคาใชจาย และมีภาระหนี้สิน ทําให
ตองดิ้นรนทํามาหาเลี้ยงชีพ และไมสามารถมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายได อาจนําไปสูการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวได เพราะสภาพทางเศรษฐกิจที่ไมดีของครอบครัวนั้น จะสงผลตอสภาพจิตใจ
และชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัว ทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล อารมณหงุดหงิด และถา
หากคนในครอบครัวตองเรงหารายไดจนไมมีเวลาวางทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวดวยแลว ก็อาจมี
ผลใหความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวไมแนนแฟนเทาที่ควร เชน บุตรหลานอาจไมไดรับการเอา
ใจใส หรือคนในครอบครัวไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางเพียงพอ ผลที่ตามมาคือการเกิดความเหินหาง
ของสมาชิกในครอบครัว และความไมเขาใจซึ่งกั นและกัน และหากเกิดกรณีเชนนี้แลว เมื่อความไม
เขาใจกันในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็อาจกลายเปนความขัดแยงและพัฒนาไปสูการกระทํารุนแรงตอกันได
โดยงาย นอกจากนั้น การที่ครอบครัวอยูในสภาพแวดลอมรอบขางที่ไมดี เชน สกปรก แออัด ไมเปน
สวนตัว หรือมีเพื่อนบานดื่มสุรา ก็จะยิ่งเปนแรงผลักดันใหความเครียด วิตกกังวล และอารมณหงุดหงิด
เกิดขึ้นได เนื่องจากมีสงิ่ รบกวนจากภายนอกครอบครัวเขามาเกี่ยวของในฐานะสิ่งเรา ซึ่งก็จะยิ่งทําให
ความขัดแยงกลายเปนความรุนแรงไดอยางรวดเร็ว สําหรับความรุนแรงในครอบครัวที่มีความเกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสังคมนี้ สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบทางสังคมของครอบครัว
ของ สเตราส (Straus. 1980 : 23 - 36) ที่กลาวไววา ครอบครัวมีลักษณะเปนระบบหนึ่งเชนเดียวกับ
สังคม คือมีระบบยอยตาง ๆ เชน ระบบคูสมรส ระบบญาติพี่นอง และมีปจจัยนําเขาเปนทรัพยากรจาก
ภายนอกเขาสูระบบ เชน เงิน ขอมูลขาวสาร การศึกษา และมีปฏิสัมพันธของสมาชิกในระบบที่ตอง
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งความขัดแยงและใชความรุนแรงระหวางสมาชิกจะ
เกิดขึ้น เมื่อมีความเสี่ยงจากทรัพยากรจนมีผลตอการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ของคนในครอบครัว
และเกิดการบมเพาะความรูสึกขัดแยงหรือไมพึงพอใจในครอบครัว จนกลายเปนการกระทํารุนแรงใน
ที่สุดเมื่อเผชิญวิกฤตการณที่มีความเครียดสูง รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ เบอร เดย และบาห
(Burr; Day; & Bahr. 1993: 37) ที่กลาวถึงระบบทางครอบครัวที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจสังคม จะทําใหเกิดผลผลิตของระบบครอบครัวในดานบวก เชน ความรัก ความปลอดภัย การ
เรียนรูและความผูกพัน ในขณะเดียวกันก็เกิดผลผลิตในเชิงลบ เชน ความขัดแยง เกลียดชัง และการใช
ความรุนแรงได เมื่อระบบดังกลาวไมมีความสมดุล
4. จากผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ที่ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไปที่ตัวผูนําชุมชน และ
ครอบครัวตัวอยางหรือครอบครัวแกนนํา ในฐานะที่เ ปนกลุมปฐมภูมิห รือกลุมที่ตองการพัฒนาเพื่อ
นํา ไปสู ก ารป อ งกั น ปญ หาตามจุด มุ ง หมายของการวิจั ย โดยได พั ฒ นาผู นํา ชุ ม ชนด วยกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และกิจกรรมวิเคราะหปญ หา และพัฒนาครอบครัวแกนนําดวยกิจกรรมพัฒนา
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ความรูและทักษะในการใชชีวิตครอบครัว ซึ่งการสังเกตและสะทอนผล พบวา เกิดความรวมมือของ
หลายฝายในชุมชนจนทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมาย คือผูนําชุมชนมีความรู เขาใจ และมีทักษะในการ
คิดวิเคราะหปญหา และครอบครัวแกนนํามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกนั้น วิธีการพัฒนา
ในลักษณะนี้อภิปรายไดวา การพัฒนาในกลุมผูนําชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญ ถือเปนการสงเสริมความสามารถใหกับผูนําชุมชนใหมีความรูและเกิดความเขาใจในปญหา
ความรุ น แรงในครอบครั วเพิ่ มมากขึ้ น เพราะการพูด คุย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กับ ผู เ ชี่ ย วชาญที่เ ป น
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานปญหาความรุนแรงโดยตรง จะทําใหผูนําชุมชนไดขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน จนเกิดเปน ความรูเ พิ่มเติมขึ้น มาในสิ่งที่ตนเองยังไมท ราบ รวมทั้งจะเกิดความเขาใจใน
ปญหาอยางลึกซึ้ง ทั้งดานลักษณะของปญหา และสถานการณของปญหา นอกจากนั้น การมีผูนํา
ชุมชนไดมีกิจกรรมวิเ คราะหปญ หารวมกับ นักวิชาการและผูเชี่ ยวชาญ ทําให ผูนําชุมชนไดมีโอกาส
วิเคราะหถึงสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่เปน สถานการณจริง ทั้งสภาพปญหา
สภาพที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา และสิ่งที่จะมาสนับสนุนการปองกันปญหา ซึ่งจะทําใหผูนําชุมชนได
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหปญหา เพื่อจะนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกัน
ปญหาตอไป ดังนั้น ผลการสังเกตและสะทอนผลจึงพบวาการพัฒนาในวงรอบนี้ไดเกิดความรวมมือ
ของหลายฝายในชุมชน เชน ผูวิจัย ผูนําชุมชน นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากภายนอก และคนชุมชน
บางสวน จนทําใหกิจกรรมบรรลุเปาหมาย สําหรับครอบครัวแกนนํานั้น การพัฒนาดวยกิจกรรมที่สราง
ความรูและและทัก ษะในการใชชีวิตครอบครัว เชน การปลูก ฝงธรรมะสําหรับ การครองเรือนอยาง
ฆราวาสธรรม 4 ที่มีพระสงฆเปนวิทยากรกระบวนการ และมีกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งในรูปเกม และ
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ ดีระหวางคูสมรสและคูสมรสกับ ครอบครัว อื่น รวมทั้งการสงเสริม
สถานภาพใหเปนครอบครัวตัวอยางที่จะไมใ ชความรุน แรงในครอบครัวดวยการมอบแผน โปสเตอร
สําหรับไปปดประกาศที่ห นาบานใหคนในชุมชนไดรับ รู กิจ กรรมเหลานี้ทําให ครอบครัวแกนนําได
พัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาหาความรุนแรงในครอบครัวดวยการเรียนรูจากกิจกรรม จนมี
ความเขาใจและมีทักษะในการใชชีวิตคูมากขึ้น และการไดรับการยกสถานะใหเปนครอบครัวแกนนํา ก็
ยิ่งทําใหครอบครัวแกนนําเหลานี้มุงที่จะปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางกับครอบครัวอื่น ๆ มากขึ้นตามไป
ดวย ดังนั้น ผลการสังเกตและสะทอนผลจึงพบวา ครอบครัวแกนนํามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทางบวก คือการไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูความขัดแยง
ในครอบครัว เช น การปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารพูด จากับ คูส มรส การงดเที่ ย วนอกบา น หรือ การใสใ จกั บ
ครอบครัวมากขึ้น เปนตน ซึ่งวิธกี ารพัฒนาในกลุมเปาหมายที่เปนผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา
จนบรรลุเปาหมายดังที่กลาวมาในขางตนนี้ สอดคลองกับหลักการแทรกแซงดวยการเพิ่มพลังอํานาจใน
ระดับบุคคล ของ แอล’ อะเบต (L’ Abate. 1990: 89) ที่กลาวไววา เมื่อชุมชนหรือบุคคลเสี่ยงที่จะ
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เผชิญกับปญหา จะตองแทรกแซงตั้งแตในระดับปฐมภูมิ โดยการเพิ่มศักยภาพใหกับบุคคลใหสามารถ
เผชิญกับปญหาได เชน การใหกลุมสนับสนุน การเพิ่มพลังอํานาจ และการใหบุคคลเห็นคุณคา ของ
ตนเอง อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ เลวิส และคณะ (Lewis; et al. 1998: 10) เกี่ย วกับ
กระบวนการเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคล ดวยการพัฒนาทักษะ การไดรับบทเรียน รวมทั้งการไดรับ
การฝกหัดจากที่นอกเหนือจากเขาเคยไดรับ และยังสอดคลองกับสิ่งที่องคการยูเนสโก (UNESCO.
1998: 12-13) ไดระบุไววา การเพิ่มพลังอํานาจ ถือเปนการสรางความเขมแข็งภายในและความเชื่อมั่น
ในการกลาที่จะใชชีวิตอยางมีทางเลือก รวมทั้งมีความสามารถในอันที่จะมีอิทธิพลตอกระบวนการทาง
สังคมที่จะมีผลตอชีวิต เนื่องจากวิธีการพัฒนาในวงรอบนี้ไดทําใหผูนําชุมชนมีความเชื่อมั่นและกลาคิด
ที่จ ะรวมปองกันปญ หาในชุมชน สวนครอบครัวแกนนํานั้น ก็กลาที่จ ะเปลี่ย นแปลงตนเองเพื่อชีวิต
ครอบครัวที่ดีขึ้นนั่นเอง
5. จากผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ที่ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาไปที่ครอบครัวเสี่ยง ใน
ฐานะที่เ ปน กลุม ปฐมภู มิ ที่เ ผชิญ กั บ ความเสี่ ย งต อการเกิดป ญ หาความรุน แรงในครอบครัว และ
ประชาชนในชุมชน โดยไดพัฒนาครอบครัวเสี่ยงดวยกิจกรรมปรับความเขาใจ และการเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา สําหรับประชาชนในชุมชน ไดสื่อสารดวย
กิจกรรมรณรงคผานหอกระจายขาว และการใชสื่อบุคคลที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ซึ่งการสังเกตและสะทอนผล พบวา เกิดความรวมมือในระดับชุมชนจนบรรลุเปาหมายที่สามารถสราง
การรับรูและตื่นตัวในชุมชน และครอบครัวเสี่ยงบางสวนเขาใจในปญหาและมีแนวโนมปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมไปในทางปองกันปญหานั้น วิธีการพัฒนาในลักษณะนี้อภิปรายไดวา การพัฒนาครอบครัว
เสี่ยงดวยการปรับความเขาใจจากผูเชี่ยวชาญ เปนการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และชักจูงใจใหหันมาปรับเปลี่ยนสภาพภายในตนเองและสภาพแวดลอมของ
ครอบครัวตนเองเทาที่จะทําได เพื่อลดเงื่อนไขที่อาจนําไปสูการเกิดปญหา หรือเปนการปองกันไมให
ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น กั บ ครอบครัว ของตนเอง การให ความรู แ ละสร า งความเข า ใจรวมทั้ง ชั ก จูง ใจให
ปรับเปลี่ยนตนเองนี้ ถือเปนการใหขอมูลสารสนเทศที่เป นประโยชนในลักษณะการสรางทางเลือกที่
ครอบครัวเสี่ยงสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ เพื่อใหครอบครัวตนเองมีความเขมแข็ง และ
ปราศจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะการเกิดมุมมองใหม ๆ ที่วาปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวสามารถปองกันไดโดยการลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูการเกิดปญหา สวนกิจกรรมการเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํานั้น ถือวาเปนการสรางความรูความเขาใจ
รวมกันอีกครั้ง ภายหลังจากที่ครอบครัวเสี่ยงไดปรับความรูจากผูเชี่ยวชาญแลว ซึ่งจะเปนการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับครอบครัวเสี่ยงไดมากขึ้น เนื่องจากการรวมเสวนากับผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา
นี้เ ปน การพบปะพูด คุย กั บ คนในชุม ชนด วยกั น เอง ดัง นั้น ผลการสั งเกตและสะท อนผลจึง พบว า

198
ครอบครัวเสี่ยงบางสวนเขาใจในปญหาและมีแนวโนมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางปองกันปญหา
สําหรับกลุมเปาหมายที่เปนประชาชนในชุมชน ที่ไดใชวิธีการรณรงคดวยสื่อผานหอกระจายขาว และ
การใชสื่อบุคคลที่เ ปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านทําการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้น ถือวาเปนวิธีการสรางการรับรูในวงกวางและการสื่อสารถึง
ประชาชนในชุมชนไดทั่วถึงทั้งชุมชนดวยสื่อที่หลากหลาย ทําใหสาระที่ผูวิจัยและผูนําชุมชนตองการจะ
สื่อ ไดแก สภาพการณความรุนแรงในครอบครัวที่ควรจะหันมารวมกันปองกัน รวมทั้งสิ่งที่ผูวิจัยและ
ผูนําชุมชนไดรวมกันดําเนินการชวงที่ผานมา และการขอใหการสนับสนุนการปองกันปญหา สามารถ
เขาไปสูก ารรับรูของประชาชนไดโดยงาย ดังนั้น ผลการสังเกตและสะทอนผลจึง พบวา เกิดความ
รวมมือในระดับชุมชนจนบรรลุเปาหมายที่สามารถสรางการรับรูและตื่นตัวในชุมชน ซึ่งวิธีการพัฒนาใน
กลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวเสี่ยงและประชาชนในชุมชนจนบรรลุเปาหมายดังที่กลาวมาในขางตน
โดยเฉพาะการวิธีการดวยการปรับความเขาใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนดวยเวที
เสวนา และถายทอดผานทางสถานีวิทยุของทองถิ่นนั้น ถือวามีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปองกัน ปญหาในเชิงจิตวิทยา ดวยการเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลกลุมเสี่ย ง โดยคนในชุมชนได
รวมกันดําเนินการและนําผูเชี่ยวชาญหรือภาคีเครือขายจากภายนอกเขามาชวยสนับสนุน ตามแนวคิด
ของ แรพพาพอรท (Rappaport. 1981) ที่ ไ ด ก ลา วถึ ง การเสริ มสร า งเข ม แข็ ง และสมรรถนะใน
กลุมเปาหมายดวยการพัฒนาความคิดความเขาใจในดานบวก และการมีระบบการชวยเหลือตาม
ธรรมชาติจากคนในชุมชน นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมพลังอํานาจทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยในทางตรงนั้น ทอมสัน (มะลิ วิมาโน. 2547: 46; อางอิงจาก Thompson.
2000. Theory and Practice in Human service. p. 112) ไดกลาวถึงการถายทอดความรูดวยการ
อบรม ซึ่งเปนการวิธีการเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคลดวยการปรับความเขาใจหรือการถายทอดความรู
อยางเปนระบบจากผูรูหรือผูที่เห็นวาสามารถจะทําได สูผูไมรูหรือผูที่เห็นวาไมสามารถทําได และใน
ทางออมนั้น เบอรเรรา (Berrera. 1982: 70) ไดกลาวถึงวิธีการปองกันปญหาในชุมชนดวยการใชกลไก
การสนับสนุนตามธรรมชาติจากทรัพยากรในชุมชน เชน การแลกเปลี่ยนดวยการเสวนาที่ถือวาเปนการ
สนับสนุนทางสังคมในดานความสัมพันธใกลชิดเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ทางสังคมของกลุมเปาหมาย สวนวิธีการสื่อสารรณรงคในชุมชนนั้น สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การเพิ่มพลังอํานาจในระดับชุมชนเพื่อสรางความเขาใจและการตระหนักในปญหาจนนําไปสู ความ
รวมมือในการปองกันปญหา ตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1956: 89) ที่กลาวไววา การสื่อสารดวย
การรณรงค ผูรับขาวสารจะเกิดความรูจากการณรงคดวยสื่อจนจดจําและระลึกได และนําไปสูความ
เข า ใจคื อ การสามารถจับ ใจความสํ า คั ญ การแปลความและการตี ค วามหมาย และ โวล แ มน
(Wolman. 1973: 32) ที่ก ลาวไววา ความตระหนัก จะเกิ ดขึ้น จากภาวะที่เ ข าใจและมีสํานึก อั น
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เนื่องมาจากประสบการณที่ไดรับ ซึ่งในกรณีนี้ คือการที่ป ระชาชนไดรับ รูจ ากสื่อรณรงคที่ผานหอ
กระจายขาว และตอกย้ําดวยสื่อบุคคลที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข จนทําใหเกิดการรับรู เขาใจ และ
ตระหนักในปญหา จนมีความตื่นตัวในชุมชนอยางสังเกตได
6. จากผลการพัฒนาวิธีการปองกัน หาซึ่งพบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูนํา
ชุมชน ครอบครัวแกนนํา ครอบครัวเสี่ยง และประชาชนในชุมชนบางสวน โดยผูนําชุมชนไดเกิดความรู
เขาใจ และตระหนักในปญหา อีกทั้งยังตองการรวมปองกันปญหา และเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง
ในชุมชนดวยการรวมกันทํางานเชิงรุกเพื่อปองกันปญหา สวนครอบครัวแกนนํา ไดมีการรับรูและเห็น
ความสําคัญของปญหา และรูจักวิธีการปองกันปญหาดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการสื่ อสาร
การเปลี่ยนแปลงอารมณความรูสึก และปรับรูปแบบการใชชีวิต เพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และบางสวนไดมีบทบาทในการถายทอดประสบการณใหกับคนอื่น ๆ ในชุมชน
สําหรับครอบครัวเสี่ยงนั้นก็มีความเขาใจในปญหามากขึ้นและแนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น เชน การปรับเปลี่ยนคําพูด การเลิกเหลา หรือความพยายามในการควบคุมตนเองในดาน
อารมณตางๆ รวมทั้งประชาชนในชุมชนบางสวนก็มคี วามตื่นตัวและใหการสนับสนุนการปองกันปญหา
ดวยการแสดงความตองการเขามามีสวนรวมหรือแนะนําครอบครัวอื่นเขารวมในกิจกรรมเพื่อปองกัน
ปญหาที่จัดขึ้น ขอคนพบนี้อภิปรายไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดจากการ
ดําเนินการเพื่อหาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนในลักษณะปฐมภูมิ คือเปน
ผลที่เ กิดจากการบรรลุเ ปาหมายของการปฏิบัติก ารวิ จัย แบบมีส วนรวมใน 2 วงรอบ ที่ไดพัฒนา
กลุมเปาหมาย 3 กลุม โดยกลุมแรกคือผูนําชุมชน ที่ตองการใหมีความรูและเขาใจในปญ หาความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีทักษะในการคิดวิเคราะหปญหาตาง ๆ เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญรวมกับ
ผูวิจัย ในการพัฒนาวิธีก ารปอ งกัน ปญ หาในสว นอื่น ๆ ตอ ไป กลุมที่ 2 คื อครอบครัว แกนนํ าและ
ครอบครัวเสี่ยง ซึ่งเปนครอบครัวในชุมชนที่มีสภาพเสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่
ตองการใหเกิดการพัฒนาในดานความรู ความคิดเกี่ยวกับปญหาความรุนแรง และการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมในเชิงปองกันหา และกลุมที่ 3 คือประชาชนทั่วไปในชุมชน ที่ตองการใหเกิดการรับรู และ
ตื่นตัวตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว และใหความรวมมือในการปองกันปญหา ซึ่งการพัฒนา
กลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดมกี ระบวนการ พัฒนาตามวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่
ผูวิจัยและผูนําชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนหลัก และมีการนําทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนเขามา
สนับสนุน โดยเริ่มตนจากการรวมกันคิดวางแผน จากนั้นจึงนําแผนที่กําหนดไวไปปฏิบัติและสังเกตผล
ที่เกิดขึ้น และสะทอนผลการปฏิบัติดวยการวิพากษรวมกันในขั้นตอนสุดทายของแตละวงรอบ เพื่อให
ไดวิธี ก ารที่เ หมาะสมสําหรับ การปองกัน ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวที่เ กิดขึ้น กับ ชุมชน ทั้ง นี้
ภายหลังจากกระบวนการพัฒนาใน 2 วงรอบแลว ผูวิจัยไดมีการประเมินผลจากกลุมเปาหมายแตละ
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กลุมอีกครั้ง เพื่อดูผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ และพบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมเปาหมาย
แตละกลุมดังที่กลาวไปในขางตน ผลการประเมินที่พบเชนนี้แสดงใหเห็นวา วิธีการพัฒนาเพื่อปองกัน
ปญหาความรุน แรงในครอบครัวของชุมชน ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เปนความ
รวมมือ ระหว างผูวิ จัย กับ ผู นําชุม ชน และมีบุ คคลทั้ง ภายในและภายนอกชุ มชนเขา มามีส วนรว ม
ดําเนินการ รวมทั้งมีกิจ กรรมยอยสําหรับ กลุมเปาหมายเฉพาะกลุม มีป ระสิท ธิภาพในแงของการ
ปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนได เนื่องจากกลุมเปาหมายไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตนเองในเชิงปองกันปญหามากขึ้น ขอสรุปนีส้ อดคลองกับแนวคิดของ แอล’ อะเบต (L’ Abate.
1990: 7) ที่กลาวถึงวิธจี ัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ภายหลังจากมีขอมูลของสภาพปญหาแลว
คือการแทรกแซงในแตล ะระดับ ของชุ มชน ดวยการออกแบบวิ ธีก ารแทรกแซง แลวนํ าไปพัฒนา
กลุมเปาหมายโดยเนนไปที่การสงเสริม ความสามารถระหวางบุคคล และสงเสริมกลไกตาง ๆ ทั้งใน
ระดับบุคคลและผูเกี่ยวของทั้งหมด และสอดคลองกับแนวคิดของ เมเดรอส (Mederos. 1999: 140141) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมแทรกแซงในชุมชนที่มีลักษณะผสมผสานจนเกิดความเหมาะสมใน
พื้น ที่ และผลสําเร็จ เกิด ขึ้น มาจากการดํ าเนิน การในระยะเวลานาน กิจ กรรมที่ แทรกแซงมีความ
เหมาะสม คนในชุมชนใหความรวมมือในการจัดการกับปญหา รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลในแต
ละระดับ
7. จากผลการพัฒนาวิธีการปองกัน หาที่ไดรูปแบบของความสัมพันธระหวางนักวิจัยจาก
ภายนอกกับผูนําชุมชนและภาคีเครือขาย ในลักษณะเครือขายความรวมมือเพื่อปองกันปญหานั้น ถือ
วาเปนผลผลิต (Output) ของการวิจัย ที่เกิดขึ้นจากจุดมุงหมายเพื่อตองการไดรูปแบบวิธีการที่สามารถ
นําไปใชสูก ารปองกัน ปญ หาความรุน แรงในครอบครัวของชุม ชนไดอยางเหมาะสม โดยรูป แบบ
ความสัมพันธนี้อภิปรายไดวา เปรียบเสมือนภาพจําลองความสัมพันธระหวางผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวไปสูความสําเร็จ ในลักษณะการรวมตัวกัน
เปนเครือขายความรวมมือที่มีกิจกรรมตองปฏิบัติรวมกัน และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติรวมกันนี้จะเปนตัว
สรางพันธะความรับผิดชอบและดํารงเครือขายความรวมมือนี้เ อาไว รูป แบบความสัมพัน ธเ ชน นี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัลเล็น (Allen. 2005: 49-63) ที่ไดสรุปถึงบทบาทของคณะกรรมการใน
ชุมชนมารวมสงเสริมสุขภาพชุมชน และการปองกันความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนในรูป
เครือขายความรวมมือ และสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายของ โวลฟ (Woolf. 2007:
215- 231) เกี่ยวกับการปองกันในระดับปฐมภูมิของชุมชนที่คนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกัน
ปญหา และมีวิธีการดําเนินการคือการพัฒนาหนทางที่จะชวยเหลือ ครอบครัวที่เปนปญหา โดยการ
รวมมือของชุมชนเปนกลุมหรือเครือขาย
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8. จากผลการพัฒนาที่ไดรูปแบบการใชชุมชนเปน ฐานในการพัฒนาเพื่อปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ในกลุมเปาหมายแตละระดับของชุมชน ประกอบดวย ระดับบุคคลที่มุงเนนไป
ที่ผูนําชุมชนและครอบครัวแกนนํา ระดับครอบครัวที่มุงเนนไปที่ครอบครัวเสี่ยงอันเปนเปาหมายหลัก
ของการพัฒนา และระดับชุมชนที่มุงเนนไปที่ประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่มุงแทรกแซงปญหา ดวย
สื่อสารเพื่อสรางการรับ รู เขาใจ ตระหนัก ในปญหา รวมทั้งการพัฒนาทัก ษะความชํานาญตาง ๆ
เพื่อใหเ กิดพลังอํานาจกั บ กลุมเปาหมายแตละระดับ ในชุมชนนั้น ถือวา เปน ผลผลิต ของการวิจั ย
เชน เดีย วกับ รูป แบบเครือขาย ความสัมพัน ธระหวางนัก วิจัย จากภายนอกกับผูนําชุมชนและภาคี
เครือขายที่ไดอภิปรายไปกอนหนานี้ และรูปแบบวิธีการปองกันปญหาในกลุมเปาหมายแตละระดับของ
ชุมชนนี้อภิปรายไดวา เปรียบเสมือนภาพจําลองความสัมพัน ธระหวางกลุมเปาหมายในการพัฒนา
วิธีการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีที่รองรับ ผลที่เกิดขึ้น เงื่อนไขของความสําเร็จ และขอพึงระวัง อันเกิด
จากการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ 2 วงรอบ โดยที่ภาพจําลองนี้ไดจําแนกให
เห็นถึงกลุมเปาหมายในชุมชนจํานวน 4 กลุม ใน 2 ระดับ ซึ่งแตละกลุมก็มีวิธีการพัฒนาและผลการ
พัฒนาที่แตกตางกัน ไป แตก ลุมเปาหมายทั้งหมดมีความเกี่ยวของกัน ในฐานะที่อยูรวมในบริบ ท
เดียวกัน หรือการดํารงอยูในความสัมพัน ธเ ชิงโครงสรางทางสังคมเดีย วกัน ทั้งดานสภาพของพื้น ที่
สภาพของปญหา และการมีสวนรวมในการปองกันปญหา ดังนั้นรูปแบบนี้จึงแสดงถึงวิธีการปองกัน
ปญหาในลักษณะองครวมทั่วทั้งชุมชน โดยการบูรณาการทุกภาคสวนในชุมชนเขามารวมกันปองกัน
ปญหา รูปแบบความสัมพันธเชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดของเคอรี่ (Kerry. 2003) ที่กลาวถึง รูปแบบ
การวิจัยที่ใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนา คือการผสมผสานระหวางองคความรูใ นเชิงหลักการหรือ
ทฤษฎีจากผูวิจัย ผสมผสานกับแนวคิดและวิธีการของคนในชุมชนที่เขามามีสวนรวม จนสามารถสราง
เปนขอสรุปในลักษณะของวิธีการที่จะนําไปใชในการปองกันปญหาของชุมชน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว
1.1 รัฐควรมีนโยบายเกี่ยวกับการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนที่เผชิญ
สภาพเสี่ ย งให มากขึ้น ดว ยการส งเสริมป จ จัย ดานบวกใหกั บ บุค คลและชุมชน เชน การสงเสริ ม
สัมพันธภาพในครอบครัวหรือการพัฒนาทัก ษะในตัวบุคคลเพื่อการปองกัน ปญ หา เพื่อเปนการลด
สภาพที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา อันถือวาเปนการแกไขที่ตนเหตุของปญหาโดยตรง
1.2 รัฐควรจะตองมีนโยบายดานการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เอื้อให
เกิดการบูรณาการบุคลากรฝายตาง ๆ ของสังคมและชุมชนใหเขามาชวยปองกันปญหา โดยเฉพาะการ
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สรางความรวมมือระหวางบุคลากรของรัฐและผูน ําทองถิ่น และการสรางเครือขายขององคกรหรือกลุม
ที่มีอิทธิพลทางสังคม
1.3 รัฐ ควรมีน โยบายและยุท ธศาสตร ใ นการปองกัน ปญหาความรุน แรงในครอบครัว
ระดับประเทศ ที่ใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชนในการรวมปองกันปญหา โดยมีกลไกที่สามารถ
ผลักดันใหชุมชนมีพลังในการปองกันปญหาของตนเอง เชน การสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน
ปญหา การสงเสริมการจัดการความรูเพื่อปองกันปญหา เปนตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
2.1 การปฏิบัติการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัว สามารถดําเนินการไดโดย
การสรางเครือขายความรวมมือจากผูเกี่ยวของกับปญหา และดํารงสถานะและบทบาทของเครือขายไว
ดว ยกิ จ กรรมที่ ต องปฏิ บั ติ รว มกั น จนบรรลุ ผ ล โดยเครื อ ข า ยดั ง กล า วจะต อ งเน น ความสมั ค รใจ
กระบวนการมีสวนรวม และความตองการที่จะทําประโยชนใหแกสังคม
2.2 การปองกันปญหาความรุนแรงในระดับชุมชน ควรจําแนกกลุมเปาหมายใหชัดเจน
เชน กลุมผูนําชุมชนและภาคีเครือขาย กลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนา กลุมประชาชนที่ตองการใหการ
สนับสนุน ฯลฯ ซึ่งแตละกลุมเปาหมายจะใชวิธีการพัฒนาที่แตกตางกัน และวิธีการพัฒนาจะขึ้นอยูกับ
สิ่งที่จะมาสนับสนุนการปองกันปญหา ทั้งทรัพยากรที่มีอยูภายในและภายนอกชุมชน
2.3 วิธีการพัฒนาเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวในแตละกลุมเปาหมายใน
ชุมชน สามารถดําเนินการในรูปแบบกิจกรรมของชุมชนที่สามารถเพิ่มพลังอํานาจใหกับบุคคล เชน การ
ให ความรูและปรับ ความเขาใจ การพัฒนาทักษะในการคิดวิเ คราะห และการสงเสริมทัก ษะความ
ชํานาญใหสามารถเผชิญกับปญหาได เปนตน
2.4 ในการพัฒนากลุมเปาหมายเพื่อใหลดพฤติก รรมที่เ สี่ย งตอการเกิดปญ หาความ
รุนแรงในครอบครัว และใหปฏิบัติตนดวยพฤติกรรมดานบวกเพื่อปองกันปญหาดังกลาว อาจเริ่มตน
พัฒนาจากครอบครัวกลุมเล็ก ๆ ดวยวิธีการตาม ขอ 2.3 แลวสงเสริมบทบาทใหเปนครอบครัวแกนนํา
หรือครอบครัวตัวอยาง กอนที่จะขยายผลไปสูครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชน ดวยกระบวนการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เชน การณรงคผานชองทางการสื่อสารของชุมชน และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับครอบครัวอื่น ๆ
2.5 การดําเนินการเพื่อปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน ควรมีกระบวนการ
ที่บุคคลหลายฝายสามารถเขามารวมดําเนินการได เชนการนําวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
มาใช เนื่องจากเปนกระบวนการที่คนในชุมชนสามารถรวมกันคิดวางแผนการพัฒนา รวมทั้งการรวม
ปฏิบัติและสังเกตผล และสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาใหเหมาะสม หรืออาจใช
วิธีการที่เห็นวาเหมาะสมอื่นๆ เชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชน เปนตน
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3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
3.1 ควรนํารูปแบบการปองกันปญหาที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปปรับใชกับชุมชนอื่นๆ
ที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อใหมีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ
ตอไป
3.2 ควรศึกษาวิจัยในชุมชนดวยการขยายผลการพัฒนาใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่
เปนเด็ก คนชรา หรือคนที่ตองพึ่งพิงคนอื่นใหมากขึ้น
3.3 ควรศึกษาวิจัย ในชุมชนดวยการขยายผลการพัฒนาไปยังครอบครัวที่เ ผชิญ กับ
ปญหาความรุนแรงในระดับที่เปนความขัดแยงหรือรุนแรงมากขึ้น เพื่อใหผลการพัฒนาสามารถแกไข
ปญหาหรือฟนฟูใหบุคคลกลุมดังกลาวสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางปกติสุข
3.4 ควรศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่นที่มีบริบทแตกตางจากพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทดังที่ไดศึกษา
ในครั้งนี้ เชน การศึกษาในชุมชนชนบท หรือชุมชนเมือง เปนตน เพื่อจะไดรูปแบบการปองกันปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมในแตละสภาพชุมชนใหมากขึ้น
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
เกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
(สําหรับประชาชนในชุมชนทีเ่ ปนผูใหขอมูล)
1. ระดับปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
- การรับรูตอปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนอยาไร
- ลักษณะของปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีอะไรบาง
- ความถี่ของการเกิดปญหาความรุนแรงในแตละประเภทเปนอยางไร
- ระดับของการกระทํารุนแรงในครอบครัวเปนอยางไร
2. สาเหตุของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
- ความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดขึ้นกับครอบครัวลักษณะใด
- มีนิสัยสวนตัวอะไรบางที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในครอบครัว
- สภาพบานเรือนและสังคม มีสวนทําใหเกิดปญหาความรุนแรงหรือไม อยางไร
- ทานพบเห็นวาความรุนแรงในครอบครัว มักเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบาง เพราะอะไร
3. แนวโนมของปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
- มีจํานวนครอบครัวที่มีความรุนแรงมากนอยเพียงใด
- ทานคิดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีมากขึ้นในดานใดบาง
- ทานคิดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวมีนอยลงในดานใดบาง
- ทานคิดวาคิดวาปญหาความรุนแรงมีการขยายตัวหรือลดนอยลงไป ทําไมถึงเปนเชนนั้น
- ทานคิดวาการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของปญหาความรุนแรงในครอบครัว เกิดจากสิ่งใด
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
เกี่ยวกับปรากฏการณความรุนแรงในครอบครัว
(สําหรับบุคคลที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนผูใหขอมูล)
1. ถามขอมูลสวนตัว ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธระหวางคูสมรส และความสัมพันธกับชุมชน
- ประวัติสวนตัว - ถามเปนคําถามสุดทาย
(ขอใหเลาประวัติความเปน มาของตัวเอง - ผูใ หขอมูลมีอายุกี่ป จบการศึก ษาชั้นใด ประกอบ
อาชีพอะไร รายไดเดือนละเทาไหร มีบุตรกี่คน แตงงานเมื่อไหร สามีทํางานอะไร รายไดเพียงพอแคไหน มี
คาใชจายในบานมีอะไรบาง)
- เรื่องราวการใชชีวิตคูกับสามี / สภาพครอบครัวและชุมชน
(ขอใหเลาเรื่องราวการใชชีวิตคูกับสามี รวมทั้งสภาพครอบครัวและชุมชนตั้งแต อดีตถึงปจจุบัน
การพบกับ สามีค รั้ง แรก นิสัย ใจคอของตนเองและสามี ความสัม พั น ธใ นชวงแรก ๆ ที่คบหากัน
การตัด สินใจแตงงาน ชีวิตหลังแตงงาน ญาติพี่นองที่เราเกี่ย วของกับครอบครัว คนในชุมชนที่เรา
เกี่ยวของกับครอบครัว)
- ความสัมพันธในครอบครัว
(ลักษณะความสัมพันธของคนในครอบครัว โดยเฉพาะระหวางตนเองกับสามีเปนอยางไร - นิสัย
เปนยังไง เขากันไดไหม มีความขัดแยงกันบางหรือเปลา เมื่อขัดแยงแกปญหากันยังไง มีญาติพี่นองมา
ชวยไกลเกลี่ยอยางไร)
2. ถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการกระทํารุนแรงของคูสมรส
- การกระทํารุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งแรก
(การกระทํารุนแรงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไร มีความขัดแยงหรือโตเถียงกันอยางไร หรือไม - ใครเปนผู
เริ่มทุบตี เริ่มดวยการกระทําอยางไร มีคนอยูในเหตุการณหรือไม ผูเห็นเหตุการณทําอยางไรบาง คิดวา
ผูเห็นเหตุการณรูสึกยังไง)
- ลักษณะของความรุนแรงที่สามีกระทําตอตนเอง
(เหตุการณที่เคยถูกกระทํารุนแรงมีอะไรบาง บอยครั้งแคไหน อยางไร - รูปแบบการกระทําทางกาย
ทางจิตใจ ทางเพศ เปน อยา งไร ความหนัก เบามีแค ไหน การยุติ ทําอยา งไร ความถี่ข นาดไหน
สถานการณที่เริ่มจะกระทํารุนแรงเกิดขึ้นเมื่อใด มีเงื่อนไขอะไรที่ทําใหเกิดความรุนแรงขึ้น)
- วงจรแหงการกระทํารุนแรง
(เมื่อมีการกระทํารุนแรงกันขึ้นในครั้งแรกแลว ชวยเลาใหฟงไดไหมวามันมีความตอเนื่องไปยังไง
- หลังจากสามีทุบตีแลว เขาสํานึกผิดหรือไม อยางไร ใชเวลานานแคไหนถึงจะพูดคุยกันเหมือนเดิม มี
การขอโทษหรือสัญญาหรือไมอยางไร ถามีภรรยาคิดยังไงกับคําขอโทษหรือคําสัญญา การทุบตีครั้ง
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ตอไปหางจากครั้งแรกนานแคไหน ความรุนแรงตางกันอยางไร ในระยะหลัง ๆ การทุบตีในแตละครั้ง
สามีมีทาทีอยางไร ภรรยามีความรูสึกอยางไรกับการที่ถูกกระทําอยางตอเนื่อง)
3. ถามเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการกระทํารุนแรงของคูสมรส
(อยากใหเลาความรูสึกเมื่อตนเองหรือผูหญิงถูกผูชายกระทํารุนแรง - ความรูสึกที่ไดรับเปนอยางไร
ความรู สึกต อคนอื่น ที่ไดรั บเหมือนกัน เป นอย างไร ความรูสึ กต อผูช ายที่ก ระทํ าต อเราเปน อยา งไร
ความรู สึ ก ต อ ชี วิ ต ตนเอง ครอบครั ว สั ง คม เป น อย า งไร ความรู สึ ก หลั ง จากถู ก ทํ า ร า ยไปแล ว
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร)
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เกี่ยวกับผลการพัฒนาครอบครัวแกนนําและครอบครัวเสี่ยง
(สําหรับครอบครัวแกนนําและครอบครัวเสี่ยงเปนผูใหขอมูล)
1. ความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนา
- ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบของกิจกรรรมเปนอยางไร
- ทานมีบทบาทในการรวมกิจกรรมอยางไรบาง
- ความคิดเห็นในแงประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมเปนอยางไร
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังเขารวมกิจกรรม
- ทานไดรับความรูอ ะไรเพิ่มขึ้นบาง
- ความรูท ี่เพิ่มขึ้นเปนประโยชนตอทานอยางไร
- ทานมีความคิดเห็นตอปญหาความรุนแรงในครอบครัวแตกตางจากเดิมอยางไร
- ครอบครัวทานมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนตอกันเพื่อปองกันไมใหมีปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวอยางไร
3. สิ่งที่ตองการใหดําเนินการตอไป
- ทานคิดวาจะตองมีก ารดําเนิน การตอเนื่องในเรื่องนี้อยางไร ถึงจะเปน การปองกัน ปญ หาที่
สมบูรณ
- บทบาทของทานและครอบครัว จะชวยอยางไรใหการดําเนินการตอเนื่องในชุมชนจนเกิดความ
สมบูรณไดอยางไร
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ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุม
เกี่ยวกับสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
(สําหรับผูนําชุมชน)
1. สถานการณความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนเปนอยางไร
- ปริมาณครอบครัวที่ประสบปญหา
- ระดับของปญหา
- แนวโนมของปญหา
2. วิธีการกระทํารุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนมีอะไรบาง และในลักษณะใด
- ความรุนแรงทางกาย
- ความรุนแรงทางวาจา / จิตใจ
- ความรุนแรงทางเพศ
3. บุคคลที่เปนผูกระทําความรุนแรง และผูถูกกระทํารุนแรงคือใครบาง
- ความรุนแรงระหวางคูสมรส
- ความรุนแรงระหวางบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว
4. สิ่งที่คิดวาจะเปนสาเหตุที่นําไปสูการกระทํารุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนคืออะไรบาง
- ปจจัยภายในตัวบุคคล
- ปจจัยสภาพแวดลอม
5. ทรัพยากรในชุมชนที่คิดวาจะสามารถนํามาปองกันหรือยับยั้งความรุนแรงในครอบครัวไดคืออะไร
- บุคลากรในชุมชน
- ทรัพยากรอื่น ๆ
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ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุม
เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางการปองกันปญหา
(สําหรับผูนําชุมชนและผูเชี่ยวชาญจากภายนอก)
1. การวิเคราะหสภาพปญหาและศักยภาพของชุมชน
1.1 การหาสาเหตุที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา (Risk factor)
1) ทานคิดวาชุมชน มีสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมเปนอยางไร
- ลักษณะทางกายภาพ ความแออัดของพื้นที่เปนอยางไร
- สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางไร
- ลักษณะนิสัยของคนในชุมชนเปนอยางไร
- ความสัมพันธของคนในชุมชนเปนอยางไร
2) ทานคิดวาสภาพชุมชน มีปจจัยอะไรที่เอื้อตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
- ลักษณะทางกายภาพ ความแออัดของพื้นที่
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ลักษณะนิสัยของคนในครอบครัว
- ความสัมพันธของคนในครอบครัว
3) ทานคิดวากลุมบุคคลใด ที่ถือเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
ระยะเริ่มตน และควรจะไดรับการปองกันปญหาเปนอันดับแรก
- คูสมรสที่อยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยง
- ลูกที่อยูในครอบครัวมีปญหา
- คนชราที่อยูในครอบครัวมีปญหา
- อื่น ๆ
1.2 การหาสิ่งสนับสนุนการปองกันปญหา (Proactive factor)
1) ทานคิดชุมชน มีทรัพยากรภายในชุมชนอะไรบางที่จะมาชวยปองกันปญหาความรุนแรง
ไมใหเกิดขึ้นกับครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยง
- บทบาทของครอบครัว
- บทบาทของเพื่อนบาน / ผูอาวุโส
- สถาบันทางสังคม เชน วัด โรงเรียน อนามัย
- ผูนําชุมชน
2) ทานคิดชุมชนมีสิ่งสนับสนุนจากภายนอกอะไรบาง ที่จะมาชวยปองกันปญหาความรุนแรง
ไมใหเกิดขึ้นกับครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยง
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- ภาครัฐ
- องคกรทางสังคมอื่น ๆ
2. การพัฒนาวิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน
2.1 มุมมองของผูท รงคุณวุฒิ ที่เปนนักวิชาการตอกรณีการปองกันปญหาความรุนแรงในกลุมปฐม
ภูมิของชุมชนนี้เปนอยางไร
- เปาหมายที่ดําเนินการ ควรจะเนนอะไรบาง
- แนวทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ควรจะทําอยางไร
2.2 มุมมองของตัวแทนภาครัฐในจังหวัด ที่ทํางานเกี่ยวของกับปญหาความรุนแรงเปนอยางไร
- เปาหมายที่ดําเนินการ ควรจะเนนอะไรบาง
- แนวทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ควรจะทําอยางไร
- มีปจจัยภายนอก (ของจังหวัด) อะไรบาง ที่จะมาชวยสนับสนุนใหการดําเนินการสําเร็จ
2.3 ผูรวมวิจัยเห็นวา วิธีการปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เปนกลุมเสี่ยง จะทําดวยวิธีใด
- วิธีการคัดเลือกกลุมเสี่ยงเขารวมโครงการ
- กิจกรรม (รณรงค, อบรม, สรางทักษะดวยวิธีการตางๆ)
- ระยะเวลาดําเนินการ
- การวัดและประเมินผล
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

จาเอก ยงยุทธ แสนประสิทธิ์
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เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
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พ.ศ.2539
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พ.ศ.2554
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