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กิตติกรรมประกาศ 

 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปภายใต้กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้สามารถเชื่อมข้อมูลข่าวสาร และผู้คนบนโลกเข้าด้วยกันท าให้ 3 เสา
หลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา หรือเรียกโดยย่อว่า บ้าน วัด โรงเรียน 
หรือ “บวร” ซึ่งเคยมีบทบาทส าคัญเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยมีการวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
จึงกลายเป็นที่มาของชุดโครงการ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งได้จัดท าขึ้น
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ทั้งนี้เพื่อประมวลข้อมูล
ทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ 
“บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ “บวร” รวมทั้งค้นพบ
ประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 แม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชิงสังคมศาสตร์ซึ่งท าให้
คณะผู้วิจัยต้องเผชิญกับข้อจ ากัดนานับประการแต่ก็ท าให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และค้นพบ
ข้อเท็จจริงหลายประการเกี่ยวกับบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา
บางประการเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต คณะผู้วิจัย
ต้องขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอกราบ
ขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้และแนะน า
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพ่ือให้งานวิจัยน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได ้
 สุดท้ายคณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถสร้างคุณูปการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางการสร้างคนไทย 4.0 ในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญและจ าเป็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน 
การที่ประเทศจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพดีได้หรือไม่นั้นจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว เพราะ
ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่มีหน้าที่อบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้
เหมาะสมกับวัย การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงท าให้
กลายเป็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของปัญหาความรุนแรงซึ่งมี
รากฐานมาจากปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนท าให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย
อ่อนแอลง จึงกลายเป็นที่มาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของบ้าน ครอบครัว และ
ชุมชนในสังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 โดยเฉพาะในด้านปัญหาความรุนแรง 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย 
กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง และ 2) จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงที่จะมีผลต่อ
การสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนจากฐานข้อมูลงานวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและอธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชน
ในสังคมไทย รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นหลักเพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคม
และความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 
4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องปรากฏค าส าคัญคือปัญหาความรุนแรงเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัว และชุมชน เมื่อพบประเด็นหลักจึงจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย  3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, 
Facebook และTwitter เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาโดยใชโ้ปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการเขียน 
Code เพื่อรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 
6,527 รายการ แล้วจึงเขียน Code ตามค าส าคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรม Orange 

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงระหว่างบุคคลหรือการท าร้ายบุคคล
อื่น (Interpersonal Violence/ Homicide) โดยเกิดจากคนรู้จัก (Acquaintance) ร้อยละ 40.06 รองลงมา
เป็นความรุนแรงในครอบครัวและคู่ครอง (Family and Intimate Partner Violence) ร้อยละ 37.24 และ
การท าร้ายตนเอง (Self-inflicted Injury) ร้อยละ 15.91 ตามล าดับ ลักษณะของการกระท าความรุนแรง
พบว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจมากที่สุดร้อยละ 41.78 รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายร้อยละ 39.46 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับลักษณะของการกระท าความรุนแรงกรณีความรุนแรงระหว่าง
บุคคลที่เกิดจากคนรู้จักพบว่าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจิตใจ ขณะที่ความรุนแรงต่อตนเองและความ
รุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางร่างกาย 



ปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.05 เป็นไปโดยตั้งใจ และยังพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 74.28 ของ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนรู้จัก 
ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครอง และความรุนแรงต่อตนเอง อีกทั้งความรุนแรงที่ก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงจากการละเลย การท าลายข้าวของ และความรุนแรงทาง
ร่างกายส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ความรุนแรงส่วนมากเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัว รองลงมาเป็นสถานศึกษา สถานที่สาธารณะ ที่ท างาน 
และบนโลกออนไลน์ตามล าดับ ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนรู้จักเกิดในสถานศึกษามากที่สุด 
ตามมาด้วยที่ท างาน ในครอบครัว และบนโลกออนไลน์ตามล าดับ ความรุนแรงต่อตนเองส่วนใหญ่เกิดในบ้าน
ในครอบครัว และความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้าส่วนใหญ่เกิดในสถานที่สาธารณะ  

ส าหรับช่วงเวลาที่เกิดความรุนแรงพบว่าช่วงเย็นถึงดึกไปจนเช้ามีโอกาสเกิดความรุนแรงมากที่สุด
ส่วนมากเป็นช่วงเวลาดึก (22.00-03.59) ดังนั้นแต่ละครอบครัวจึงต้องเอาใจใส่และระมัดระวังในช่วงเวลานี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรง 

ปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุ
จากความรัก การทะเลาะ โมโห และการถูกแกล้งตามล าดับ ปัญหาความรุนแรงร้อยละ 73.79 เกิดกับเพศ
หญิง ด้านวัยพบว่าปัญหาความรุนแรงเกิดกับวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นเด็ก และวัยท างานตามล าดับ 
บุคคลที่ถูกกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่
เป็นแฟนหรือคนรัก รองลงมาเป็นแม่ ตามมาด้วยเพื่อน คนรู้จัก สามี พ่อ สมาชิกในครอบครัว สะท้อนให้เห็น
ว่าโดยแท้จริงแล้วคนใกล้ชิดกลับเป็นสาเหตุท าให้เกิดความรุนแรงเสียเอง 

วิธีการกระท าความรุนแรงส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอ รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย ตามมาด้วย
การกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ การละเลย ตี กรีดแขน ล่วงละเมิดทางเพศ และท าร้ายตัวเองตามล าดับ ความ
รุนแรงส่วนใหญ่ร้อยละ 70.27 ส่งผลต่อจิตใจโดยเฉพาะความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนรู้จักซึ่งแม้อาจ
รู้สึกไม่ร้ายแรงแต่การต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสามารถส่งผลอย่างต่อเนื่องในการด าเนินชีวิต  รองลงมาเป็น
บาดเจ็บเล็กน้อย และความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้าเป็นเหตุให้เสียชีวิตและบาดเจ็บมาก
มากที่สุดในบรรดาประเภทของความรุนแรงทั้งหมด 

การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังนี้ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาความรุนแรงกระจายให้ทั่ วถึงทั้ง

ประเทศ รวมทั้งช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการค าปรึกษาปัญหาความรุนแรงแก่บุคลทั่วไป ขณะเดียวกัน
โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ก็จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลแก้ไขปัญหาความรุนแรงเช่นกัน โดยครู
อาจารย์ควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องหากพบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนก็ต้องรีบแก้ไข หรือ
หากเป็นความรุนแรงในครอบครัวต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ส่งกรณีศึกษาต่อให้ศูนย์
ให้บริการปรึกษาปัญหาความรุนแรงด าเนินการ นอกจากนี้โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ควรจัดให้มีศูนย์
ให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิต โดยผู้ให้บริการในศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาความรุนแรงต้องมีความรู้ด้าน
จิตวิทยา และกฎหมาย เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อ
ไม่ให้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนบ่ันทอนร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
 2. กรณีที่พบปัญหาความรุนแรงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหา และหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก รวมทั้งติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น และความต่อเนื่องของการเกิดปัญหาความ
รุนแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดให้มีพื้นที่รองรับและดูแลผู้ถูกกระท าความรุนแรงชั่วคราว และส่ง



ผู้ถูกกระท าความรุนแรงกลับสู่ครอบครัวเมื่อมั่นใจว่าจะไม่เกิดการถูกกระท าความรุนแรงซ้ าอีก และควรมี
มาตรการลงโทษผู้กระท าความรุนแรงกับบุคคลอื่นที่ชัดเจนเพื่อป้องปรามไม่ให้กระท าความรุนแรงซ้ า  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเปิดให้บริการท าหมันชั่วคราวโดยเฉพาะส าหรับวัยรุ่นหรือผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีเพื่อป้องกันการมีบุตรไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นเหยื่อของผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุมสื่อต่างๆ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่สะท้อนความรุนแรงโดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่พบว่าสื่อต่างๆ ไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาความรุนแรงท าให้ผู้คนเห็นว่าความรุนแรงกลายเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้แม้กระทั่งผู้ถูกกระท าความรุนแรงก็ไม่รักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากความ
รุนแรง รวมทั้งดูแลจัดการแหล่งมั่วสุมและแหล่งอบายมุขที่อาจเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง 
 5. ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อเนื่องไปอีกโดยเฉพาะหลังการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพื่อให้เห็นแนวโน้มบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหา
ความรุนแรงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากที่คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อนให้เห็นว่า
บ้าน ครอบครัวและชุมชน ยังคงสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อสร้างความหวังในการด าเนินชีวิตของคนไทยอยู่
อย่างต่อเนื่องหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษา
ปัญหาความรุนแรง เพื่อจัดท าและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงที่จะมีผลต่อการสร้าง
คนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยส าหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Pantip จ านวน 
90,209 รายการ Facebook จ านวน 11,593 รายการ และTwitter จ านวน 14,868 รายการเพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษา หลังจากตัดข้อมูลซ้ าและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือข้อมูล
รวมทั้งหมด 6,527 รายการ 
 ผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเภทระหว่างบุคคลหรือการท าร้ายบุคคลอื่น 
(Interpersonal Violence/ Homicide) โดยเกิดจากคนรู้จัก (Acquaintance) คนรอบข้างใกล้ตัว รองลงมา
เป็นความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence) ลักษณะการกระท าความรุนแรงเป็นทางจิตใจมากที่สุด 
รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางเพศตามล าดับ ปัญหาความรุนแรงเกิดกับเพศหญิง
มากกว่าเพศชายถึงสามเท่า และเกิดกับวัยรุ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นเด็ก ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับสถิติความ
รุนแรง นอกจากนี้ยังพบว่าการกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไปโดยตั้งใจโดยพบข้อมูลจ านวน 6 ,437 
รายการ และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรุนแรงต่อเพศหญิงโดยการท าร้ายร่างกายเป็นแบบต่อเนื่อง และ
ตั้งใจ ความรุนแรงส่วนมากเกิดขึ้นในครอบครัว รองลงมาเป็นสถานศึกษา ส่วนมากความรุนแรงเกิดใน
ช่วงเวลาดึก สาเหตุของความรุนแรงส่วนมากเกิดจากปัญหาครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุจากความรัก 
บุคคลที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนรัก รองลงมาเป็นแม่ วิธีการกระท าความรุนแรง
ส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอ รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย ตามมาด้วยการกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ ส่วน
ใหญ่ความรุนแรงส่งผลต่อจิตใจ รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ความรุนแรงที่เกิดจากคนแปลกหน้าเป็น
สาเหตุหลักท าให้เสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Roles of Home, Temple, School (Boworn) in Enhancing Thai People 4.0: The Roles of 
Home, Family and Community in Enhancing Thai People 4.0 “A Case Study of Violence 
Problem” 
Rapeepathana Bhasabutra and Napaporn Treammeerit 

Abstract 

This study aims to explore the roles of home, family, and community in Thai society. 
It presents a case study of the problems of violence. In order to prepare and compile 
information on social attitudes and knowledge from Big Data on homes, families and 
communities on issues related to the problems of violence that will affect the future of the 
Thai people, social media data were collected from 90,209 Pantip, 11,593 Facebook and 
14,868 Twitter items for this study. After removing duplicates and suspicious data, 6,527 
records were left. 

Results of the study showed that most of the violence is interpersonal violence 
enacted by an acquaintance, followed by family violence. The nature of most of the 
violence is psychological, followed by physical and sexual violence, respectively. Violence is 
experienced three times more commonly in females than males, and victims of violence are 
overall, teenagers and children. This data is consistent with violence statistics. In addition, 
most of the violence is intentional, with 6,437 records showing this. Violence against women 
by physical assault can occur on a continuous and intentional basis. Most of the violence 
takes place in the family, followed by educational institutions. The violence usually 
happens late at night. Most of the causes of the violence are family problems, followed by 
emotional problems. The people who are causing the violence are mostly lovers, followed 
by mothers. Most of the acts of violence are gossip, followed by physical harm, pressure, 
coercive behavior and intimidation. Results of violence results are mostly psychological 
harm followed by minor injuries. However, violence inflicted by strangers is the leading 
cause of death. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา  

 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากในอดีตที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ มาสู่ปัจจุบันท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน อย่างไรก็ตามไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวหน้าเพียงใดก็คงไม่อาจปฏิเสธได้
ว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ดังน้ันหาก
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศขาดคุณภาพ ไม่ว่าประเทศน้ันจะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์หรือมี
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเพียงใด ก็คงไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมท้ังวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันการให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเง่ือนไขสําคัญและจําเป็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้ย่ังยืน 

 การท่ีประเทศจะมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพดีได้หรือไม่น้ันจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากสถาบันครอบครัว 
เพราะครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่มีหน้าท่ีอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้
เหมาะสมกับวัย หลังจากน้ันบุคคลจึงถูกหล่อหลอมและพัฒนาต่อจากสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีอาศัย ลักษณะ
และวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดกันมาแต่บรรพบุรุษก็สามารถช่วยให้สมาชิก
ในครอบครัวท่ีอาศัยในชุมชนน้ันได้รับการถ่ายวิชาความรู้ในการหาเลี้ยงชีพ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมตาม
ความเช่ือและความประพฤติตามวัฒนธรรมของชุนชนน้ัน ดังน้ันถ้าครอบครัวมีสุขภาวะท่ีดีก็จะเป็นรากฐาน
สําคัญนําไปสู่การพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เข้มแข็ง ท้ังครอบครัวและชุมชนจึงสามารถเป็นแรงผลักดันท่ีสําคัญใน
การนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืน 
 สําหรับประเทศไทยครอบครัวไทยในอดีตมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีการใช้ชีวิตแบบพ่ึงพา
ธรรมชาติ สมาชิกในชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ใช้ชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน อย่างไรก็ตามเม่ือเข้าสู่สมัย
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันท่ีทําให้ประเทศไทยมีการเปิดประเทศเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยจึง
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาเกษตรกรรมเข้าสู่การพ่ึงพาอุตสาหกรรมมากข้ึน เง่ือนไขดังกล่าว
เป็นเหตุให้วิถีครอบครัวไทยเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ 1) รูปแบบครอบครัวมีความ
หลากหลายมากข้ึน โดยมีท้ังครอบครัวเด่ียว ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกคนเดียว ครอบครัวเพศเดียวกัน 
ครอบครัวแหว่งกลาง และการอยู่คนเดียว 2) ขนาดครอบครัวเล็กลง และ 3) การดําเนินชีวิตมีลักษณะเป็น
ปัจเจกบุคคลมากข้ึน เป็นต้น โดยลักษณะการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ครอบครัวมี
ภาระพ่ึงพิงสูงข้ึนจากสังคมวัยแรงงานกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีค่านิยมท่ีเน้นทางวัตถุมากข้ึน ส่งผลให้ต้องการ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน จึงทําให้มีการแก่งแย่งแข่งขันจนเกิดความเครียดและต้องหาสิ่งคลายเครียดจน
กลายเป็นท่ีมาของแหล่งอบายมุข รวมถึงเกมส์ออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีสามารถเข้าถึงง่ายจากทุกหนทุกแห่ง 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

1-2 

โดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ ถ้าติดเกมส์ออนไลน์จะมีผลเสียด้านการศึกษา จนมีผลถึงอาชีพใน
อนาคต และถ้าเรียนไม่จบก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมในท่ีสุด การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองของ
สถาบันครอบครัวเหล่าน้ีส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน เพราะทุกครอบครัวต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการหารายได้เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน จึงไม่มีเวลาทํากิจกรรมใน
ชุมชนร่วมกันเหมือนในอดีต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนน้อยลง ต่างคนต่าง
เพิกเฉยต่อปัญหาในชุมชน จนในท่ีสุดความถดถอยของสถาบันครอบครัวและชุมชนก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายใน
สังคมเป็นวงกว้างและกระทบต่อการพัฒนาประเทศในท่ีสุด 

การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาท่ีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงทําให้กลายเป็น
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของปัญหาความรุนแรงซ่ึงมีรากฐานมาจาก
ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนทําให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยอ่อนแอลง ส่งผล
ต่อให้กลายเป็นปัญหาสังคม และปัญหาระดับประเทศท่ีเกิดข้ึนมากมายหลากหลายรูปแบบ และการท่ีครอบครัว
ไม่สามารถแสดงบทบาทและหน้าที่ได้สมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต ขณะเดียวกันชุมชนก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปจึงกลายเป็นท่ีมาของข้อสงสัยถึงบทบาท และทิศทางต่อไปในอนาคตของบ้าน 
ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทยในการสร้างคนไทย 4.0 โดยเฉพาะในด้านปัญหาความรุนแรง  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง  
2) เพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 
และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 

1.3 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

  ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความผูกพันและแสดงบทบาทหน้าท่ีเพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกัน 
  ชุมชน หมายถึง สถาบันสังคมขนาดเล็กสถาบันหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ่มคนมาอยู่รวมกัน 
อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
   ปัญหาครอบครัว (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.15, https://thaihealthlife 
.com/) หมายถึง ปัญหาหรือความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยู่
ร่วมกัน ซ่ึงอาจเกิดได้จากความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
            ความรุนแรง (พันธมิตรป้องกันความรุนแรง (Violence Prevention Alliance) ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)) ได้ให้ความหมายว่า “การใช้อํานาจหรือกําลังทางกายอย่างจงใจข่มขู่หรือการ
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กระทําต่อตนเอง บุคคลอ่ืน หรือชุมชน ท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย จิตใจ เสียชีวิต และการละเลย
ทอดท้ิง” 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัว ชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง 
มีขอบเขตการทําวิจัยโดยเป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของ "บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ในส่วนของบ้าน 
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง ดังน้ี 

- บทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง โดยเก็บข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)       2) ฐานข้อมูลไทย
ลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO)  

- จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัวและชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง ท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อ
วิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้อง 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, Facebook 
และTwitter โดยจํากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทย 
1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความ
รุนแรงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 
4.0 ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีหลากหลายในเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสําหรับงานวิจัยใน
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา แหล่งของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ และการ
เผยแพร่งานวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย (ภาพท่ี 1.1) ซ่ึงประกอบด้วย 

 - สถิติเบ้ืองต้น  
 - การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
  - เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 - การทําเหมืองข้อความ (Text Mining)  
 - การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 

1.6 ข้อจํากัดของการศึกษา 

 แม้ว่าการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้าง
คนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรงจะสามารถสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยู่ใต้ภูเขานํ้าแข็งหรือ
สิ่งท่ีซุกอยู่ใต้พรมบางส่วนซ่ึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ัวไปไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ข้อมูลในส่วนน้ีได้เน่ืองจากประเด็นการศึกษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมายได้จํานวนมากเท่าการเต็มใจแสดงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายท่ีกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย แต่การศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาท
ของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้าง
คนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรงก็ยังคงมีข้อจํากัดบางประการทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ได้อย่างลึกซ้ึงครบถ้วนตามท่ีผู้ศึกษาต้องการค้นพบเท่าท่ีควรท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 
 1. ข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมีลักษณะเป็นข้อมูลท่ีไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ทําให้ไม่
สามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ได้ทันทีจึงต้องมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure 
Data) เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีปรากฏบนโซเชียลมีเดียท้ัง 3 แหล่ง 
ได้แก่ Pantip, Facebook และTwitter มิได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบหากแต่เปิด
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของตนได้อย่างอิสระ ดังน้ันแม้จะนําข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่าไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ี
กําหนดจึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบ
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สัมภาษณ์ท่ีมีการกําหนดประเด็นข้อมูลท่ีต้องการจากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 
1.2 

 

ภาพท่ี 1.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ีกําหนด 

 2. เน่ืองจากการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจํากัดเฉพาะข้อมูลภาษาไทยซ่ึงมี
ลักษณะเป็นภาษาท่ีไม่มีการตัดคํา (Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของคําท่ีปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังน้ันถึงแม้จะกําหนดคําสําคัญ (Keyword) เพ่ือใช้ในการสกัดข้อมูลให้อยู่ในรูปโครงสร้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
สกัดข้อมูลท่ีต้องการผ่านการกําหนดคําสําคัญ (Keyword) ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ท้ังหมดเพราะข้อมูลภาษาไทย
มีลักษณะของคําท่ีไม่รู้จักและคํากํากวมปรากฏอยู่จํานวนมาก ดังน้ันจึงยังคงต้องใช้นักวิจัยในการสกัดข้อมูลและ
จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ซ่ึงบางคร้ังข้อมูลท่ีปรากฏบางส่วนอาจไม่
สามารถจําแนกตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัย
ประกอบเพ่ือให้สามารถสกัดข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุดท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ข้อมูลท่ีปรากฏบนโซเชียลมีเดียที่ ใช้ในการศึกษาน้ีมีลักษณะเป็นข้อความและเป็นข้อมูลเชิง
สังคมศาสตร์ ดังน้ันเม่ือมีการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) จึงพบว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดีท่ีสุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่า
ท่ีจะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้แม้จะมีการสกัดข้อมูลและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมี
โครงสร้าง (Structure Data) แล้วก็ตามก็ไม่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้เหมือนข้อมูลทาง
ธุรกิจจึงกลายเป็นข้อจํากัดในการพยากรณ์ตามลําดับ ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 1.3 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 

 แม้ว่าการศึกษาน้ีจะมีข้อจํากัดในด้านข้อมูลตามท่ีอธิบายมาข้างต้น แต่อย่างน้อยการศึกษาน้ีก็สามารถ
สกัดข้อมูลที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการ
สร้างคนไทย 4.0 ในด้านบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความ
รุนแรงซ่ึงเปรียบเสมือนปัญหาท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขานํ้าแข็งเพ่ือสะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการท่ีไม่ได้มีการ
ต้ังสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของ
บ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการกําหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
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1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. เข้าใจทัศนคติของสังคมและได้ความรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัดและ
โรงเรียน กับบทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทย 

2. สามารถระบุแนวโน้มความสัมพันธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในสังคมไทย 
3. ได้ประเด็นสําคัญท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กับนักวิจัยโครงการอ่ืนในแผนงานคน

ไทย 4.0 และผู้สนใจ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

แม้ว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมท่ีถือเป็นหน่วยย่อยท่ีสุด แต่ก็มีความสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ท้ังน้ีเพราะครอบครัวเป็นแหล่งแรกท่ีให้การอบรม สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งต่างๆ ให้กับ
มนุษย์ ท้ังในเรื่องนิสัย การศึกษา อาชีพ รวมถึงวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ครอบครัวท่ี
มีความอบอุ่น ม่ันคงและเข้มแข็งจึงสามารถส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนท่ีมีคุณภาพ ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า
สถาบันครอบครัวถือเป็นทุนทางสังคมหลักท่ีนําไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ือความย่ังยืน  

การท่ีสถาบันครอบครัวจะมีความอบอุ่น ม่ันคงและเข้มแข็งได้น้ัน แต่ละครอบครัวควรแสดงบทบาท
และหน้าท่ีในครอบครัวอย่างเหมาะสม กล่าวคือ 1) ให้กําเนิดสมาชิกใหม่ท่ีมีคุณภาพ 2) ให้การอบรมเล้ียงดูและ
ดูแลสมาชิกด้วยความรัก ความอบอุ่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมท้ังให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว 3) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีชีวิต ค่านิยม หลักคิด และระเบียบแบบแผน วิธีปฏิบัติของสังคม รวมท้ังถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงามให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้มีการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมท่ีดี 4) ให้ความรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสม และ 5) เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ครอบครัวกับชุมชน 
และครอบครัวกับสังคมภายนอก (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.7, วงเพชร คงจันทร์, 2558, 
น.17-18, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.34-35) 

สําหรับแนวคิดและงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ดังน้ี 

2.1 วิวัฒนาการบ้านและสถาบันครอบครัวในบริบทของสังคมไทย 
2.2 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
2.3 ปัญหาของสถาบันครอบครัว 
2.4 แนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.5 วิวัฒนาการชุมชนในบริบทของสังคมไทย 
2.6 บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.7 เทคโนโลยีกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน 
2.8 สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน กรณีความรุนแรง 

 

2.1 วิวัฒนาการบ้านและสถาบันครอบครัวในบริบทของสังคมไทย 
ต้ังแต่อดีตจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์รูปแบบครอบครัวในสังคมไทยสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่            

1) ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันสูง มีรูปแบบเป็นครอบครัวเชิงซ้อน กล่าวคือเป็นครอบครัวท่ีผู้ชายมีภรรยาได้
หลายคนและอาศัยอยู่ในเรือนเดียวกัน สาเหตุท่ีผู้ชายไทยในตระกูลช้ันสูงมีค่านิยมในการมีภรรยาได้หลายคน
เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงฐานะ ความม่ังคั่งและเสริมบารมีของครอบครัว รวมถึงเหตุผลทางการเมือง ดังน้ัน
ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันสูงจึงมีลักษณะท่ีเป็นครอบครัวขยายท่ีมีสมาชิกจํานวนมาก บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว 
ผู้ชายจะเป็นผู้นําครอบครัว เป็นผู้หาเล้ียงครอบครัว ส่วนผู้หญิงทํางานบ้านและเล้ียงลูก โดยไม่ได้รับการส่งเสริม
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ให้ได้ร่ําเรียนเขียนอ่านเหมือนผู้ชาย แต่ต้องเรียนการบ้านการเรือน และ 2) ครอบครัวของกลุ่มชนช้ันล่าง มี
รูปแบบเป็นครอบครัวขยาย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และเครือญาติ และรูปแบบครอบครัว
เดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก กล่าวคือมีค่านิยมให้ฝ่ายชายแต่งเข้าเรือนฝ่ายหญิง และมีการแยก
ครอบครัวไปต้ังบ้านเรือนต่างหากกลายเป็นครอบครัวเด่ียว แต่หากฝ่ายชายแต่งงานกับฝ่ายหญิงท่ีเป็นลูกสาวคน
เล็กก็จะมิได้แยกครอบครัว เน่ืองจากเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะถูกยกให้กับลูกสาวคนเล็ก โดยคาดหวังให้ลูก
สาวคนเล็กจะเป็นผู้ดูแลยามชรา จึงมีรูปแบบของครอบครัวขยายท่ีมีจํานวนสมาชิกไม่มากเท่ารูปแบบครอบครัว
ของกลุ่มชนช้ันสูง ในอดีตท่ีผู้ชายมีอํานาจเหนือผู้หญิงมาก มีกฎหมายให้สามีสามารถขายภรรยาและลูกได้จึงทํา
ให้ภรรยาและลูกต้องยอมอยู่ใต้อํานาจสามี (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.107-112) 

หลังจากช่วงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเปล่ียนแปลง
ระบบเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม การรับอิทธิพลค่านิยมชาวตะวันตกมากข้ึน ทําให้
รูปแบบของครอบครัวไทยมีความหลากหลายมากข้ึน ได้แก่ 1) ครอบครัวเด่ียว 2) ครอบครัวขยาย 3) ครอบครัว
ข้ามรุ่น ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา หรือยายเล้ียงหลาน หรือท่ีเรียกว่า ครอบครัวแหว่งกลาง 4) ครอบครัวเพศ
เดียวกัน 5) ครอบครัวท่ีอยู่กับคนท่ีไม่ใช่ญาติ 6) ครอบครัวอยู่คนเดียว (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.113-118, 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.38-45, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.32) ดัง
รายละเอียดแสดงในภาพท่ี 2.1 ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2530-2556 (คาส
ปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.45) พบว่าลักษณะของครอบครัวเด่ียวท่ี
เป็นครอบครัวในอุดมคติดังเช่นอดีต ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 
2530 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 ตามลําดับ ส่วนครอบครัวเด่ียวท่ีอยู่กันแค่สามีและภรรยามีอัตราการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 2530 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2556 ตามลําดับ ขณะท่ีครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียวมี
อัตราค่อนข้างคงท่ี ส่วนครอบครัวขยายแบบครอบครัวสามวัยมีการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย การท่ีครอบครัวขยายแบบ
ครอบครัวสามวัยมีอัตราการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพ่อแม่ท่ีเป็นวัยแรงงานไม่มีเวลาให้กับลูกจึงให้ปู่ ย่า ตา หรือยาย
มาอยู่ด้วยเพ่ือเลี้ยงหลาน แต่ขนาดของครอบครัวขยายในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่า (จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกัน
ภายในครอบครัวมีน้อย) ครอบครัวขยายในอดีตท่ีมีขนาดใหญ่ (จํานวนสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวมี
มาก) เห็นได้จากผลสํารวจสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 และข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.
2557 พบว่าจํานวนสมาชิกภายในครอบครัวไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในพ.ศ. 2523 มีจํานวน
สมาชิกเฉลี่ย 5.2 คนต่อครอบครัว ในพ.ศ. 2533 มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.4 คนต่อครอบครัว พ.ศ. 2543 มี
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 3.1 คนต่อครอบครัว และพ.ศ. 2557 มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 2.7 คนต่อ
ครอบครัว (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.23) ส่วนครอบครัวขยายแบบ
ครอบครัวข้ามรุ่นก็เริ่มปรากฏข้ึนในสังคมไทยและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วงพ.ศ. 2530-2556 นอกจากน้ี
ยังพบว่าครัวเรือนคนเดียวมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงพ.ศ. 2530-2556 เช่นกัน  
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ภาพท่ี 2.1 ร้อยละของประเภทครัวเรือนจําแนกตามรูปแบบครัวเรือน พ.ศ.2530-2556 
ท่ีมา: คาสปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.44 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
(1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร  
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าจํานวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีจํานวนประชากร

สูงอายุกลับเพ่ิมข้ึน ตามรายงานสํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2523-2553 และ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2556 (คาสปาร์ พีส, วาสนา อิ่มเอม และรัตนา
ภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558, น.24-25) ดังปรากฏในภาพท่ี 2-2 พบว่าประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0-14 ปี
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่พ.ศ. 2523 จนถึงในอนาคตพ.ศ. 2583 ประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 
15-59 ปีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในช่วง 2523 ถึง 2543 และเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในพ.ศ. 2553 ท้ังน้ีเป็นผลมาจากประชากร
วัยเด็กท่ีมีในปีก่อน 2523 เติบโตมาเป็นวัยแรงงาน แต่จากจํานวนประชากรวัยเด็กท่ีปรากฏในภาพท่ี 2.2 ทําให้
คาดการณ์ได้ว่าในพ.ศ. 2583 ประชากรวัยแรงงานจะลดลงอย่างมาก ส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ข้ึนไปมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากพ.ศ. 2523 จนถึงในอนาคตพ.ศ. 2583 สาเหตุท่ีทําให้โครงสร้าง
ประชากรเปลี่ยนเน่ืองจาก 1) อัตราการเกิดท่ีลดต่ําลง จากค่านิยมการดําเนินชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไป 
ครอบครัวสามีภรรยาท่ีไม่ต้องการมีบุตรเห็นว่าการมีบุตรเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสในหน้าท่ีการงาน การเลี้ยงดู
บุตรกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงและผูกพันระยะยาว ผู้หญิงท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนจึงแต่งงานช้าลง เป็นโสดมาก
ข้ึน ให้ความสําคัญกับเป้าหมายในชีวิตและเศรษฐกิจมากข้ึน และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ยอมรับ
การรักร่วมเพศมีมากข้ึน และ  

2) อายุเฉล่ียของประชากรไทยท้ังเพศชายและเพศหญิงสูงข้ึน จากพ.ศ. 2518 ท่ีคนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่
เกิน 60 ปี ในพ.ศ. 2558 คนไทยมีอายุเฉลี่ยเกิน 70 ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ย 71.6 ปี เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 
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78.4 ปี และคาดว่าในพ.ศ. 2583 เพศชายจะมีอายุเฉลี่ย 75.3 ปี เพศหญิงจะมีอายุเฉลี่ย 81.9 ปี (กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.24-25, วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.115-117) 
นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีทันสมัยและคนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มาก
ข้ึน จากกฎหมายประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน และนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท     (บัตรทอง) ของรัฐ 

 
ภาพท่ี 2.2 ร้อยละของประชากรจําแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2523-2583 
ท่ีมา: คาสปาร์ พีส, วาสนา อ่ิมเอม และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์. 2558, น.25 

 (2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางประชากรท่ีเห็นชัดเจนมากข้ึนเม่ือเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ

ห้าปี ต้ังแต่พ.ศ.2504 ทําให้ประเทศไทยท่ีเคยเป็นสังคมเกษตรกรรมก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมในชนบทไปสู่ในเมืองท่ีมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ทําให้วิถีชีวิตของ
แต่ละครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายผู้หญิงวัยแรงงานมีการย้ายถ่ินฐานเพ่ือหารายได้และมีชีวิตท่ีได้รับความ
สะดวกสบายมากข้ึน (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.27) ทําให้พ่อแม่ท่ีเป็น
ผู้สูงอายุต้องอยู่กันท่ีชนบทตามลําพัง บางคร้ังผู้ชายผู้หญิงวัยแรงงานเดินทางไปทํางานในเมืองก็นําลูกมาฝากปู่ 
ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู ทําให้เด็กขาดความอบอุ่น เกิดความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับพ่อแม่จนทําให้ครอบครัวเปราะบาง 
ประกอบกับพ.ศ. 2558 มีการเปิดการค้าเสรีของอาเซียนทําให้ครอบครัวของคนไทยต้องเตรียมความพร้อมหลาย
ด้าน ท้ังการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาด้านภาษา และฝีมือแรงงาน การหางานทํายากข้ึน ท้ังท่ีประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากคนท่ีมีความสามารถก็กําลังก้าวสู่วัยสูงอายุ ค่านิยมทางการศึกษา
ของเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป และคุณภาพการศึกษาก็ตํ่ากว่ามาตรฐาน ทําให้ขาดทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะสามารถ
ตอบสนองความต้องของตลาดแรงงาน และขาดความสามารถในการแข่งขันกันในตลาดแรงงานในประเทศกลุ่ม
อาเซียน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.9) ส่งผลให้การดํารงชีวิตมีการแข่งขันกันมากข้ึน และพ่อ
แม่ไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว 
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(3) การเปล่ียนแปลงในค่านิยมการดําเนินชีวิต 
ค่านิยมในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องได้แก่ 1) ค่านิยมท่ีผู้หญิงต้องแต่งงานออกเรือน

และพ่ึงพาผู้ชาย ปัจจุบันเม่ือผู้หญิงได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาเทียบเท่าผู้ชาย ค่านิยมของพ่อแม่ท่ี
ต้องให้ผู้หญิงต้องแต่งงานเพ่ือพ่ึงพิงผู้ชายจึงลดน้อยลง 2) ค่านิยมท่ีเม่ือแต่งงานแล้วต้องมีลูก แต่ปัจจุบันบางคู่
ต้องการเวลาให้กันและกันมากข้ึนและทุ่มเทกับงาน ให้ความสําคัญกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้บางคู่ไม่
ต้องการมีลูก และ 3) ค่านิยมของการที่ผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วต้องจดทะเบียนสมรสลดน้อยลง บางคู่อยู่
ด้วยกันแบบไม่มีการจดทะเบียนสมรส การเลิกรากันก็ทําได้ง่าย ซ่ึงค่านิยมท้ัง 3 ข้อน้ีทําให้ขนาดครอบครัวเล็ก
ลง และมีรูปแบบท่ีหลายหลายมากข้ึน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว เป็นต้น (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
,2559, น.14-15, และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2558, น.30-32) 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยทําให้รูปแบบครอบครัวไทยเปล่ียนไปส่งผลให้ครอบครัวไทยในปัจจุบัน
ไม่สามารถทําบทบาทและหน้าท่ีของสถาบันครอบครัวได้อย่างเหมาะสม จนทําให้ครอบครัวไม่เข้มแข็งและ
อบอุ่นเหมือนในอดีต ทําให้ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดข้ึนมากมายในสังคม 

 
2.2 บทบาทของสถาบันครอบครัว 

สถาบันครอบครัวเป็นสังคมขนาดเล็กสังคมแรกที่มนุษย์ทุกคนได้สัมผัส แต่สังคมขนาดเล็กก็ไม่สามารถท่ีจะ
อยู่รอดได้เพียงลําพัง สถาบันครอบครัวจะสามารถอยู่รอดได้ยังต้องอาศัยความสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะ
วัดท่ีมีคําสอนและความเช่ือในเรื่องของความดีและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และโรงเรียนท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาเพ่ือ
ใช้ในการดํารงชีพของสมาชิกในครอบครัว บ้าน วัด และโรงเรียนจึงต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน สําหรับในส่วนน้ีจะ
กล่าวถึงบทบาทความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับวัด และโรงเรียน ดังน้ี  

2.2.1 ความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับวัดและศาสนา 
บทบาทและหน้าท่ีของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างหน่ึง คือการอบรมเล้ียงดูและดูแลสมาชิก

ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม โดยครอบครัวได้นําหลักศาสนาท่ีแต่ละครอบครัวยึดถือมาอบรมส่ัง
สอนสมาชิกในครอบครัว ทําให้สมาชิกมีศาสนาประจําตัว วิธีการนําหลักศาสนาเข้ามาในชีวิตของสมาชิกกระทํา
ผ่านประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม จารีตต่างๆ จนทําให้เกิดความเช่ือทางศาสนา และศาสนาก็มีผลช่วย
ให้การอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.12) 

ในสังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกสมัยและหน่วยของรัฐให้
การสนับสนุนทุกศาสนา ทําให้สังคมไทยไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกศาสนา ทุกคนในสังคมไทยไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความเช่ือว่าเป้าหมายของทุกศาสนา คือต้องการ
ให้คนเป็นคนดี ซ่ึงสามารถสรุปเปรียบเทียบคําสอนแต่ละศาสนา (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-19 ถึง 7-20) 
ให้เห็นได้ดังตารางท่ี 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคําสอนแต่ละศาสนา 
คําสอน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 

การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สอนให้รู้จักเสียสละ ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 

สอนให้คนทําความดีด้วย
ความเต็มใจ 

สอนให้มีหน้าท่ีเสียสละ
และบริจาคให้กับคนจน 

การมีความรัก 
ความเมตตา 

สอนใ ห้ รู้ จั ก คว ามรั ก
ความเมตตา ตามหลัก
พรหมวิหาร 4 

สอนว่าความรักเป็นสิ่งท่ี
ย่ิงใหญ่ 

สอนเรื่องความรักและ
เมตตาแก่เพ่ือนมนุษย์ 

ความอดทน สอนให้รู้ จักอดทน ท้ัง
กาย วาจา และใจ ตาม
คําว่า “ขันติ” 

สอนให้ยินดีในความทุกข์
ยากของตน เพราะความ
ทุ ก ข์ ย า ก ทํ า ใ ห้ เ ร า มี
ความอดทน 

การถือศีลอด ฝึกความ
อดทนทางกายและจิตใจ 

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก  วรรณภา  โพ ธ์ิ น้อย . (2561) .  การศึกษาชี วิตครอบครัวและชุมชน  หน่วยท่ี  7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ถึงแม้ประเทศไทยจะให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา แต่ประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงนับถือ
ศาสนาพุทธ และนับถือมาเป็นพันปี เพราะคนไทยถือว่าพุทธศาสนาเป็นประทีปส่องทางสู่ความดีงามในการ
ดําเนินชีวิต และมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว โดยแก่นของพระพุทธศาสนา คือ พระธรรม
วินัย ซ่ึงคําว่า “ธรรม” ท่ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีได้เคยแสดงธรรมไว้น้ันมีมากมาย (สุขภาพคนไทย, 2561, 
น.93, 96) และคําสอนสําหรับการมีครอบครัวน้ันก็มีมากเช่นกัน เน่ืองจากพระพุทธศาสนามีมุมมองว่าการครอง
เรือนเป็นเรื่องยาก (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, บทคัดย่อ) 

หลักธรรมสําหรับครอบครัว มีดังน้ี 
(1) หลักธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว และสอนให้แสดงบทบาทของตนใน

ครอบครัวอย่างเหมาะสม ทําให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่น ไม่แตกแยก ได้แก่ 
- สมชีวิธรรม 4 ประการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วย 1) สมสัทธา 

คือ มีศรัทธาหรือความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม เหมาะสมกัน 2) สมสีลา คือ มีศีลสมกัน 3) สมจาคา คือ มีความ
เสียสละสมกัน และ 4) สมปัญญา คือ มีปัญญาสมกัน (จิระศักด์ิ สังเมฆ, 2561, น.101-102, พระครูสมุห์นภดล 
ปิยธมฺโม, 2560, น.4, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.74) 

- ทิศ 6 หลักธรรม ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวเพียงหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในฐานะท่ี
แตกต่างกันในครอบครัว เพียงแค่ 2 เรื่องคือ 1) ปุรัตถิมทิศ หรือทิศเบ้ืองหน้า คือ บทบาทของมารดาบิดาต้อง
อนุเคราะห์ต่อบุตรธิดา และบทบาทที่บุตรธิดาควรบํารุงมารดาบิดา และ 2) ปัจฉิมทิศ หรือ ทิศเบ้ืองหลัง 
บทบาทของสามีท่ีต้องบํารุงภรรยา และบทบาทของภรรยาท่ีต้องอนุเคราะห์สามี (ดิเรก นุ่นกล่ํา, 2559, น.269-
270, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.63-72, พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.73-75) 

- พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมท่ีต้องรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักต่อสมาชิก 
ประกอบด้วย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขา (วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.60) 

- ฆราวาสธรรม คือ ธรรมสําหรับการประคับประคองชีวิตสมรสให้ดําเนินไปอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย 1) สัจจะ คือ ความจริง ความซ่ือตรง 2) ทมะ คือ ความฝึกตนในการควบคุมจิตใจและการกระทํา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-7 

3) ขันติ คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น และ 4) จาคะ คือ การมีนํ้าใจ เสียสละ (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.73, 
พระครูสมุห์นภดล ปิยธมฺโม, 2560, น.23-27) 

- สังคหวัตถุธรรม คือ ธรรมท่ีทําให้ชีวิตคู่รักกันอย่างเหน่ียวแน่นยืดยาว ซ่ึงประกอบด้วย 1) ทาน คือ 
การให้ 2) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นท่ีรัก 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ และ 4) สมานัตตตา คือ การมี
ตนเสมอ (พระครูสมุห์นภดล ปิยธมฺโม, 2560, น.64) 

(2)  หลักธรรมส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 
- อิทธิบาท 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งท่ีกระทํา 2) วิริยะ คือ ความเพียร

พยายาม 3) จิตตะ คือ ความคิดฝักใฝ่และเอาใจใส่งานท่ีทํา และ 4) วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง และใช้ปัญญา
พิจารณาบนหลักของเหตุและผล (พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร, 2559, น.67) 
 (3) หลักธรรมส่งเสริมด้านความม่ังคงในเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่  

 - ทิฎิฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) อุฎฐานสัมปทา คือ ขยันหา (มีความ
ขยันหม่ันเพียร) 2) อารักขสัมปทา คือ รู้จักเก็บ (มีความประหยัดอดออม) 3) กัลป์ยาณมิตตา คือ คบคนดี  
(มีกัลยาณมิตรท่ีดี) และ 4) สมชีวิตตา คือ มีชีวิตพอเพียง (การดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม) (พระอธิการทัศเทพ 
ฐานกโร, 2559, น.67, วงเพชร คงจันทร์, 2558, น.85-91 พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.73,  จิระศักด์ิ 
สังเมฆ, 2561, น.107-108) 

- กุลจิรัฎฐิติธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย 1) นัฎฐคเวสนา คือ การู้จักแสวงหาสิ่งของท่ีหายคืนมา 2) 
ชิณณปฏิสังขรณา คือ การรู้จักบูรณะซ่อมแซมของเก่าของชํารุด 3) ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการ
กินการใช้ และ 4) อธิปัจจสีลวันตสถาปนา คือ การต้ังให้คนมีศีลธรรมเป็นใหญ่ในครัวเรือน (จิระศักด์ิ สังเมฆ, 
2561, น.108-109, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.74) 

(4) หลักธรรมท่ีลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ได้แก่ 
- พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา และ 4) อุเบกขา (พระธนกฤต กลยาณธม

โม, 2560, น.9-10, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.82-83) 
- ศีล 5 ประกอบด้วย 1) ปาณาติปาตาเวรณี คือ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2) อทินนาทานาเวรมณี คือ 

การละเว้นจากการลักทรัพย์ 3) การเมสุมิสฉาจาราเวรมณี คือ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  4) มุสาวา
ทาเวรมณี คือ การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ และ 5) สุราเมรยมัฒชปะมาทัตถานาเวรมณี คือ การละเว้นจาก
การด่ืมสุขาเมรัย (พระธนกฤต กลยาณธมโม, 2560, น.11, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.84-86 ) 

- อริยสัจ 4 ประกอบด้วย 1) ทุกข์ คือ สิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา 2) สมุทัย คือ มูลเหตุแห่งทุกข์ 3) นิโรธ คือ 
สิ่งท่ีใช้ดับทุกข์ และ 4) มรรค คือ แนวทางการดับทุกข์ (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.78-81) 

ตามหลักคําสอนในศาสนาพุทธท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัวดังท่ีอธิบายมาข้างต้นหากครอบครัวท่ีเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธย่อมช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง ดังน้ันครอบครัวจึงควรมี
หน้าท่ีรักษาและทะนุบํารุงศาสนาให้คงอยู่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและเคียงคู่กับครอบครัวไทยต่อไป โดย
ครอบครัวชาวพุทธควรแสดงบทบาทและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับวัดและศาสนาในด้านต่างๆ คือ 1) 
ประพฤติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 2) เป็นต้นแบบและแนะนําให้สมาชิกในครอบครัวประพฤติตามหลักศาสนา
ท่ีตนนับถือ 3) ศึกษา สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาและทําความเข้าใจคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างท่องแท้ เช่น หม่ันพาลูกหลานไปวัดและฟังเทศน์ในเทศกาลต่างๆ และวันสําคัญทางศาสนา เป็นต้น        4
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) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัดและศาสนา เช่น สนับสนุนงานการกุศลท่ีวัดจัดข้ึนตามประเพณี
ประจําปี เป็นต้น 5) ทะนุบํารุงและสืบทอดศาสนาเพ่ือให้ศาสนาที่ตนนับถือดํารงอยู่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวคนใน
ครอบครัวและชุมชน เช่น ส่งเสริมให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม เป็นต้น และ 
6) ทะนุบํารุงศาสนาตามกําลังกายและกําลังทรัพย์ของฐานะตน เช่น การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงวัดและ
สถานท่ีภายในวัดด้วยการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน เป็นต้น (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-19) 

2.2.2 ความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวกับโรงเรียนและสถานศึกษา  
 ในอดีตครอบครัวและชุมชนมีบทบาทด้านการศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรก
ท่ีให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้ภาษา การดํารงชีวิตในชุมชน การเข้าร่วมสังคม รวมถึงความรู้
ด้านวิชาชีพที่จําเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิต เป็นต้น สําหรับบทบาทของชุมชนด้านการศึกษา พบว่าชุมชนมีส่วน
ร่วมอย่างมากในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิชาชีพต่างๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัว ทําให้ชุมชนและ
ครอบครัวมีความผูกพันและมีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดี ทักษะบางอย่างท่ีครอบครัวไม่สามารถสอนได้ ก็จะส่งบุตร
หลานไปเรียนในวัง วัด ผู้รู้ในชุมชนท่ีสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้มีทักษะทางอาชีพ กฎเกณฑ์และ
ระเบียบของสังคม (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-6) 

แต่เม่ือมีการจัดการศึกษาตามรูปแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกน้อยลง ประกอบกับในปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจทําให้ทุกคนใน
ครอบครัวมีความจําเป็นท่ีต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้มาให้เพียงพอกับการเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัว จึง
ทําให้บทบาทของครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาน้อยลงไปอย่างต่อเน่ือง (วรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, น.7-6) 
และโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าถึง
บริเวณหรืออาคารท่ีเป็นสถานท่ีทําการเรียนการสอน ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองจะได้พบครูก็ต่อเม่ือนักเรียนมีปัญหาในโรงเรียน (บงกช เศวตามร์, 2558, น.23, สุดา ทัพสุวรรณ, 
2545, น.19-20) ทําให้ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวลดลง นอกจากน้ียังพบปัญหาด้าน
การศึกษาในโรงเรียนและด้านอ่ืนๆ ตามมาในสังคม เช่น ปัญหาความรุนแรง ยาเสพติดในโรงเรียน ครูไม่ได้
คุณภาพ เป็นต้น  
 ภายหลังจากมีการปฏิรูปด้านการศึกษา ประเทศไทยได้พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับประชาชนทุก
คน โดยกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ต้ังแต่พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ให้รัฐต้องจัด
การศึกษาให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี จนถึงปัจจุบัน
รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้กับโรงเรียนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิด้านการศึกษาเสมอกัน แต่ก็ยังพบความเหล่ือมล้ําด้านการศึกษาท่ีเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น รายได้ อาชีพ ท่ีพักอาศัย และความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว ซ่ึงส่งผลต่อ
ระดับการศึกษาของเด็ก (แบ๊งค์ งามอนุณโชติ และถิรภาพ ฟังทอง, 2556 อ้างถึง ในวรรณภา โพธ์ิน้อย, 2561, 
น.7-9) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องบ้านกับโรงเรียน (สุดา ทัพสุวรรณ, 2545, น.19) ซ่ึงพบว่าพ่อแม่ท่ีต้องการ
ให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆ มีหลักวิชาการดีๆ พ่อแม่ต้องไปจองสถานท่ีเรียนไว้ท่ีโรงเรียนต้ังแต่ต้ังครรภ์ ทําให้
ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยคงไม่มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนดีๆ  
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แม้ว่าการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 6 แต่ผลสํารวจของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ด้านเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย พ.ศ. 2554 พบว่าเด็กไทยมีระดับเชาวน์ปัญญา 98.59 ซ่ึงตํ่ากว่าค่ามัธยฐานของ
เชาว์ปัญญาท้ังโลกท่ีระดับ 100 (การศึกษาในประเทศไทย, https://th.wikipedia.org/wiki/การศึกษาใน
ประเทศไทย) และผลการสอบด้านสาระความรู้ของนักเรียนไทย (O-NET) มีคะแนนค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าความคาดหวัง 
(บงกช เศวตามร์, 2558, น.2) ผล GAT PAT เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาตํ่ากว่า
ร้อยละ 50 (Unigang, 2559 อ้างถึงในบงกช เศวตามร์, 2558, น.23) ทําให้การศึกษาของประเทศไทยยังถูกมอง
ว่าล้าหลังและล้มเหลว และระบบการจัดการศึกษาในประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้ตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ 

สภาพปัญหาสังคมและการจัดการศึกษาในระบบของเมืองไทยที่ถูกมองว่าล้มเหลว รวมถึงปัญหาสังคมท่ี
เกิดข้ึนอย่างมากมายในปัจจุบัน ทําให้ครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน เริ่มให้
ความสนใจและให้ความสําคัญกับเน้ือหาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมข้ึนในประเด็นท่ีว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ท่ีได้ระบุไว้ในมาตรา 8 (2) มาตรา 9 (6) มาตรา 12 และมาตรา 29 และได้
ระบุบทบาทของครอบครัวในการจัดการศึกษาของบุตรหลานไว้โดยสรุป ดังน้ี 1) ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรหลาน 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 3) ร่วมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา 4) 
ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา และ  5) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา อีกท้ังมาตรา 13 ระบุว่า รัฐจะต้อง
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับครอบครัว ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ มาตรการท่ีรัฐใช้
สนับสนุน เช่น การจัดงบประมาณอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตร และมีการให้สิทธิค่าลดหย่อนทางภาษี
ด้านการศึกษาของบุตร    เป็นต้น ในพ.ศ. 2562 มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐให้สามารถใช้สิทธิ
ลดหย่อนด้านค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี  

รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงภายใต้กฎหมายฉบับน้ีสนับสนุนให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมได้ ท้ัง 3 รูปแบบ ไม่เฉพาะเจาะจงท่ีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง นอกจากน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.2551 ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข้อมูลให้แก่กันและกัน 

เม่ือกฎหมายและภาครัฐมีการออกนโยบายหลายอย่างมาสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการศึกษา
จึงทําให้ครอบครัวเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับในสมาชิกครอบครัวมากย่ิงข้ึน เช่น การท่ี
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนสําหรับครอบครัวท่ียังเลือกให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
ระบบ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเอง (Home School) สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ ดังน้ี 
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 (1) การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนของครอบครัว 
 บทบาทและกรอบการทํางานของโรงเรียนและครูทําให้ต้องเน้นความสําคัญด้านวิชาการและวิชาชีพตาม
ระบบการศึกษา ขณะท่ีครอบครัวและผู้ปกครองให้ความสําคัญกับการเรียนอย่างมีความสุขและการมีอนาคตท่ีดี 
(Keyes, 2000 อ้างถึงใน บงกช เสวตามร์, 2558 น.17) ความแตกต่างน้ีทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
และโรงเรียนเหมือนจะเดินเป็นคู่ขนานกัน นอกจากน้ีผู้ปกครองจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียนก็ต่อเม่ือเด็กมี
ปัญหาในโรงเรียน หรือโรงเรียนต้องการเงินสนับสนุนหรือทรัพยากรด้านต่างๆ จึงย่ิงตอกยํ้าให้เกิดความสัมพันธ์
ท่ีไม่ดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ทําให้ไม่เกิดการร่วมมือกัน แต่ปัจจุบันโรงเรียนก็เริ่มเปิดโอกาสให้
ครอบครัวเข้ามามีบทบาทและทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนมากข้ึน ส่วนครอบครัวก็เริ่มตระหนักว่าหน้าท่ีใน
การอบรมและให้การศึกษาแก่เด็กมิใช่เป็นหน้าท่ีโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ท้ังโรงเรียนและครอบครัวต่างฝ่ายต่าง
ต้องพ่ึงพากัน ตามคําเปรียบเทียบท่ีว่า “โรงเรียนเปรียบเสมือนต้นไม้ ชุมชนเปรียบเสมือนพ้ืนดิน” ซ่ึงครอบครัว
ก็ถือเป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีสําคัญของชุมชน หากพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ ก็ย่อมทําให้ต้นไม้เติบโตเร็วและแข็งแรง เม่ือ
กิ่งก้าน ใบ ผล ร่วงหล่นลงมาพ้ืนดินก็จะย่ิงมีคุณภาพมากข้ึน และกลับไปเลี้ยงต้นไม้ให้มีอายุยืนนานข้ึนเช่นกัน 
(สุภา ทัพสุวรรณ, น.23) ซ่ึงการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนนอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน
แล้วยังทําให้ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจนเป็นเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 
ครูและผู้ปกครองก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ดังน้ันการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทํา
ให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ผู้ปกครองและคุณครูและบุคคลากรใน
โรงเรียนดีข้ึน จนสามารถพัฒนาการศึกษาของเด็กให้ดีข้ึนและเหมาะสมตามวัย 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนปฏิรูป
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ยุวรัตน์ จงใจรักษ์, 2547, น.83-117) แบ่งการศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่าง
บ้านกับโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการติดต่อส่ือสาร ส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลภาคเหนือมี
การแจกเอกสารให้ผู้ปกครองทุกวันศุกร์ โดยสื่อสาร 3 เรื่อง คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหน่ึง
สัปดาห์ 2) ความรู้ทางจิตวิทยาและพัฒนาการเด็กและ 3) แบบเสริมทักษะท่ีมีลักษณะเป็นแบบฝึก ในตอนท้าย
ของเอกสารจะให้ผู้ปกครองบันทึกคําพูดและพฤติกรรมของลูกขณะท่ีกําลังทําแบบเสริมทักษะหรือขณะท่ีทํา
กิจกรรมกับผู้ปกครอง และต้องนําส่งคืนโรงเรียนภายในวันจันทร์ มีการแจกหนังสือนิทานให้เด็กกลับไปอ่านท่ี
บ้านสัปดาห์ละ 1 เล่ม และแจกแบบสอบถามให้ผู้ปกครองตอบตามความเป็นจริง มีการจัดทําแบบแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกของผู้ปกครองในการปฏิบัติหน้าท่ีของคุณครูประจําช้ัน รวมถึงข้อเสนอแนะ เป็นต้น        
2) ด้านการเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ส่วนใหญ่จะเป็นการประสานกับครอบครัวและชุมชน 
รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรด้านการศึกษาและมีการจัดสรรทรัพยากรให้
ครอบครัวและชุมชนได้ใช้บริการ เช่น โรงเรียนบ้านอิฐ ส่วนใหญ่จะประสานงานขอเงินอุดหนุนจากเทศบาล และ
เงินบริจาคหรือแรงกายจากผู้ปกครองเพ่ือมาสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้ดีข้ึน และโรงเรียนมีการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3) ด้านอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้ปกครอง
สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางรายวิชาท่ีโรงเรียนขาดบุคลลากรท่ีมีองค์ความรู้ ด้วยเหตุผลท่ีว่า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผู้ปกครองบางคนมีความรู้และประสบการณ์จริงและการใช้ชีวิตในสังคมมากกว่าครูในโรงเรียนที่เช่ียวชาญแต่
หลักวิชาการ (บงกช เศวตามร์, 2558, น.17) และใช้หลักวิชาการท่ีได้รับจากหลักสูตรการศึกษาแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ของผู้ปกครอง ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวด้านอาสาสมัครเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภาคเหนือ คือให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้บางรายวิชาท่ีขาดแคลนครู 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการสอนให้กับผู้ปกครองท่ีเป็น
อาสาสมัครก่อน เป็นต้น และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน คือการให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การกําหนดทิศทางของโรงเรียน รวมถึงบางแห่งให้ร่วมในการ
คัดเลือกบุคลากร  

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมท้ัง 4 วิธี พบว่าส่วนใหญ่โรงเรียนและบ้านมีการทํางานร่วมกันในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน ในระดับ
ท่ีค่อนข้างมาก กล่าวคือเกินร้อยละ 60 แต่ด้านอาสาสมัครเพ่ือการศึกษายังมีการทํางานมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน
และโรงเรียนในระดับค่อนข้างน้อย และการมีส่วนร่วมท่ีทําน้อยที่สุดคือโรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ให้กับการดําเนินการด้านการอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาการศึกษา จัดทําเพียงร้อยละ 37.7  

นอกจากน้ียังพบเรื่องราวเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ว่าโรงเรียนมีการนํา
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชนนอกร้ัวโรงเรียน วิทยากรอาสาก็จะเป็นคนในครอบครัวของนักเรียน 
และให้ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียน มีการแบ่งหน้าท่ีระหว่างบทบาทของ
โรงเรียนในการกําหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยคนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด และครอบครัวเป็นผู้ประเมินผล
การศึกษาให้กับลูกหลาน โดยเป็นการเรียนรู้หลักสูตรท่ีประกอบด้วย 4 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต 2) วิชาชีพ 3) 
วิชาชุมชน และ 4) วิชาการ ผลของการทํากิจกรรมร่วมกันทําให้ครอบครัวมีความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวมากข้ึน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีดีข้ึน และครอบครัวกล้าท่ีจะพูดคุยกับโรงเรียนมากข้ึน จากการ
ท่ีโรงเรียนได้แสดงว่ามีการเปิดโอกาสและทําลายรั้วโรงเรียนท่ีปิดกันระหว่างโรงเรียนกับบ้านแล้ว เป็นต้น 
(“โรงเรียนครอบครัว พ้ืนท่ีเรียนรู้แบบไม่วันปิดเทอม”, http//moe.go.th/moe/th/news/) 

ท้ังน้ีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของแต่ละครอบครัวจะมีมากน้อยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กับ 1) ภูมิหลังของครอบครัว คือในวัยเรียนของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 2) 
ความคาดหวังท่ีเกี่ยวกับบทบาทหญิงและชายท่ีสังคมไทยมักคิดว่าเป็นหน้าท่ีของฝ่ายหญิงท่ีต้องดูแลลูก 3) การ
ตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดข้ึนกับลูก เช่น ลูกมีภาวะเป็นเด็กพิเศษ 4) ประเภทของอาชีพ และ 5) วัฒนธรรมหรือ
ชนช้ันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผู้บริหารของโรงเรียนจะต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสมในการดึงดูดให้ผู้ปกครองแต่
ละครอบครัวท่ีมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละ
ครอบครัว  
 (2) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน 

การเรียนในระบบโรงเรียนท่ีเน้นการให้สาระความรู้มากกว่าเป้าหมายด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต และวุฒิภาวะที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย เพราะการศึกษาในระบบเน้น
การจดจํา การแข่งขัน ทําให้สร้างความเห็นแก่ตัวมากกว่าความเมตตาอาทร (รุจนี เอ้งฉ้วน เอกรินทร์ สังข์ทอง 
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และธีร หฤทัยธนาสันต์, 2558, น.105) จึงไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเยาวชน และ
นักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 ขาดความพร้อมสําหรับการรับมือกับอนาคต และ
การเรียนในระบบไม่สามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามความต้องการและจําเป็นรายบุคคลตามหลักการ
ทางการศึกษาในปัจจุบันท่ีระบุว่า “เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” โดยเฉพาะเด็กที่มีลักษณะพิเศษ มีปัญหาความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากน้ียังพบแรงผลักดันท่ีทําให้ความสนใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใน
ประเทศไทยมีมากข้ึน ได้แก่ 1) ครอบครัวไม่ม่ันใจในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูสอนไม่ดี ไม่มี
คุณภาพ 2) ครอบครัวต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในโรงเรียน เช่น ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงในโรงเรียน หลีกเลี่ยง
การได้รับอิทธิพลทางลบจากกลุ่มเพื่อน หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในโรงเรียน (ทัศนา แสวง
ศักด์ิ, 2545, น.28, สมจิตร อุดม, 2548, น.80, บงกช เศวตามร์, 2558, น.122-137) บางครอบครัวเด็กต้องการ
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็กอัจฉริยะ เด็กมีพัฒนาการช้า เด็กมีปัญหาบกพร่องทางร่างกาย หรือด้าน
อารมณ์ เป็นต้น รวมถึง 3) นโยบายและผู้บริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซ่ึงสอดคล้อง
กับบทความเรื่องบ้านกับโรงเรียน (สุดา ทัพสุวรรณ, 2545, น.21-22) ท่ีอธิบายจากประสบการณ์ตนเองในช่วงท่ี
นําลูกท่ีศึกษาอยู่ในต่างประเทศกลับเข้ามาในเมืองไทยและโรงเรียนท่ีเมืองไทยไม่ยอมให้ลูกเข้าศึกษาต่อจาก
ระดับการศึกษาท่ีได้รับจากต่างประเทศ โดยสรุปว่าเด็กใช้ภาษาไทยไม่คล่อง คณิตศาสตร์ไม่ดี โดยให้ลดช้ันปีท่ี
เรียน ท้ังๆ ท่ียังไม่ได้มีการทดสอบคณิตศาสตร์ แม้ผู้ปกครองจะร้องขอให้มีการทดสอบคณิตศาสตร์ก่อน 
ผู้บริหารก็ไม่ยินยอม สะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยืดหยุ่นของหลักสูตร ไม่มีลักษณะของความเป็นครูท่ีควรให้โอกาส
กับเด็ก และแนวคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองก็ไม่เหมาะสม ทําให้
ผู้ปกครองบางส่วนเริ่มให้ความสําคัญกับการศึกษาทางเลือกที่เน้นการเรียนรู้ตามธรรมชาติและตามศักยภาพของ
เด็ก การวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยการนํานักเรียนออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียน และมา
จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานด้วยตัวเอง ท่ีเรียกว่า “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว”  

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมาสนับสนุนให้ครอบครัวมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีดังต่อไปน้ี 
1. ศักยภาพของครอบครัว ปัจจุบันครอบครัวมีความสามารถหลากหลายในทางปฏิบัติ เช่น มีความรู้

ความสามารถ มีฐานะทางเศรษฐกิจ (สมจิตร อุดม, 2548, น.78) 
2. เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ในปัจจุบันที่สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ง่าย และมีการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวผ่านทางเว็บไซต์ อย่างเช่น เว็บไซต์โฮม สคูล
เน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี พบว่าผู้เข้าไปใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีการนําเสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
โฮมสคูลให้กับบุตรหลาน มีรูปภาพประกอบ วิดีโอ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวโฮมสคูลของตน (วีระพล บุญเพ็ชร, 2555, น.49-50)  

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไทยท่ีให้ความคุ้มครองแก่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นรูปแบบ
การจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และการยอมรับทางสังคมมากข้ึนกว่าใน
อดีต (จันทร์กฤษณา ผลวิวัฒน์, 2547, น.24-25, บงกช เศวตามร์, 2558, น.25) 
 อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีคิดจะนําบุตรหลานออกนอกระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาจัดการศึกษา
โดยครอบครัวควรศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และหาวิธีป้องกันและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับบุตรหลาน      
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จากรายงานการวิจัยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พบว่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2543, น.17-21 และสมจิตร อุดม, 2548, น.80 และ น.83) สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 2.2  
ตารางท่ี 2.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกเต็มท่ี ทําให้มีความผูกพัน
และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

1. ปิดกั้นเด็กจากประสบการณ์ทางสังคม และสังคม
ในวัยเดียวกัน เด็กจะมีอัตตาสูง 

2. พ่อแม่มีโอกาสเลือกและปรับแนวทางการจัด
หลักสูตรและการสอนให้เหมาะกับแบบแผนชีวิต 
และความเช่ือของครอบครัวได้ 

2.เด็กอาจไม่ได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ ท่ีมีอยู่ใน
หลักสูตรท่ัวไป 

3. เด็กได้รับสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน 3. ผู้สอนอาจไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นครู 
4. การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนได้ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
ไม่มีปิดเทอม 

4. การประเมินผลทางการเรียนเป็นไปค่อนข้าง
ลําบาก 

5. เด็กมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แทนท่ี
การจํากัดท่ีเรียนแค่ในตํารา 

5. ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาเฉพาะอย่าง 
เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามพบว่าจุดอ่อนบางข้อครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงลงได้ เช่น จุดอ่อนเรื่องประสบการณ์
ในการเข้าสังคม การมีอัตตาสูง จะไม่มีจุดอ่อนน้ีเกิดข้ึนกับเด็กถ้าครอบครัวมีการจัดการศึกษาโดยมีการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม อย่างเช่น ครอบครัวของ น.พ. โชติช่วง ชุตินธร ท่ีมีการจัดการศึกษาใน
ครอบครัวเป็นรุ่นแรกของไทย (รุ่นแรกพันธ์ุ “HOME SCHOLL,https://mgronline.com/live/detail/9490000129 

870) น.พ.โชติช่วง ชุตินธร เป็นครอบครัวรุ่นแรกๆ ในประเทศไทยที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับลูกทุกคนโดย
ครอบครัวเอง โดยให้ลูกได้เรียนรู้จากชีวิตประจําวัน เช่น ติดตามพ่อแม่ไปทําธุระ ไปเท่ียว ไปจ่ายตลาด ไปทัศน
ศึกษาในสถานท่ีต่างๆ ด้วยกัน ซ่ึงเม่ือผ่านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการเรียนท่ีบ้านแล้ว ก็ส่งลูกเข้ารับการศึกษา
ต่อในระบบโรงเรียน ไม่มีลูกคนใดของ น.พ.โชติช่วง ชุตินธร มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม และทุกวันน้ีก็มีเพ่ือน
มากมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้รายบุคคลเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโฮมสคูล (บงกช เศวตามร์, 2558, น.41) กลุ่ม
ครอบครัวโฮมสคูลมีความเห็นในเรื่องน้ีว่า ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารและการรวมกลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ของกลุ่ม
ครอบครัวโฮมสคูล เด็กโฮมสคูลจะได้พบกัน และมีการจัดการเรียนร่วมกันในศูนย์เรียนรู้ เด็กๆ จะไม่มีปัญหาใน
การเข้าสังคม ท้ังยังช่วยให้ผู้ปกครองและครอบครัวได้ขยายความสัมพันธ์ ได้เพ่ือนใหม่ท่ีมีความหลากหลายแต่พ่ึงพา
กันได้ เป็นการเติมเต็มซ่ึงกันและกันอย่างสมบูรณ์  

2.3 ปัญหาของสถาบันครอบครัว 
 ผลของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเทคโนโลยี ทําให้

กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมมากข้ึน การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตากรุณาท่ีสถาบัน
ครอบครัวเคยมีให้แก่กันเปลี่ยนแปลงไปเป็นการแข่งขัน เพ่ือให้อยู่รอดจนไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว 
รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาแทนท่ีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแบบเดิม วัยแรงงานใน
ครอบครัวต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-14 

เหมือนในอดีต สัมพันธภาพของครอบครัวในปัจจุบันจึงถดถอยลง (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 2560, น.362)          
จนก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวที่ทุกคนคิดว่าเป็นเพียงปัญหาส่วนตัว แต่ปัจจุบันปัญหาครอบครัวท่ีเคยเป็นแค่
ปัญหาส่วนตัวของครอบครัวน้ันได้ขยายตัวกลายมาเป็นปัญหาสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไขกันอย่างจริงจัง  

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีมากมาย เช่น ปัญหาการทะเลาะกันภายในครอบครัว
เล็กๆ น้อยๆ ปัญหากระทบกระท่ังกันนิดหน่อย และค่อยๆ เพ่ิมระดับเป็นปัญหาครอบครัวท่ีรุนแรง เช่น การข่มขืน
สมาชิกในครอบครัว การลงโทษเด็กอย่างหนัก การทําร้ายร่างกายและกดข่ีภรรยา การทุบตี ด่าทอผู้สูงอายุ เป็นต้น  

ปัญหาสถาบันครอบครัวมีรูปแบบท่ีแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ 
(1) ปัญหาสัมพันธภาพและการส่ือสารในครอบครัว  
หน้าท่ีสําคัญของครอบครัวท่ีพึงปฏิบัติซ่ึงกันและกัน คือการให้ความรัก ความเข้าใจ การรับฟังความ

คิดเห็น และพูดคุยกันด้วยเหตุผลระหว่างสมาชิกในครอบครัว (วนัญญา แก้วแก้วปาน, 2560, น.364) การ
สื่อสารท้ังภาษาพูดและภาษากาย รวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในครอบครัวซ่ึงช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเข้าใจกัน เกิดความผูกพันและใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข แต่จากการศึกษา
สถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทยมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่พ.ศ. 2552-2554 ท่ีสมาคมครอบครัวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในพ.ศ. 2552 
สมาชิกในครอบครัวมีการใช้คําพูดท่ีดีกันเป็นประจําร้อยละ 46.6 รองลงมาใช้คําพูดท่ีดีบางครั้ง หรือแทบไม่มี ใน
ปีถัดมาร้อยละของการใช้คําพูดท่ีดีลงลดเหลือเพียง 36.6 (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.19) ซ่ึงมี
ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวเกิดจาก บทบาทของคนในครอบครัวขาดความยืดหยุ่น ทัศนคติและความเช่ือของคู่
สมรสแตกต่างกัน การยึดติดกับพฤติกรรมของตนเองโดยไม่คิดจะปรับตัวให้เข้ากับคนในครอบครัว ภาวะอารมณ์
ท่ีตึงเครียดจากงานและฐานะ ส่งผลให้สัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัวเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ จนนําไปสู่
การแตกแยกของครอบครัว และปัญหาการหย่าร้างในท่ีสุด 

(2) ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2544-2552 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10 เป็น

ร้อยละ 14 และพ.ศ. 2556 มีการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 41.54 ของจํานวนเพศหญิงท่ี
ต้ังครรภ์ท้ังหมด ผลการสํารวจแสดงให้เห็นว่าปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีลุกลามอย่างต่อเน่ือง 
ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว และการสื่อสารในเร่ืองของเพศศึกษาท่ีขาดความ
เข้าใจกันในครอบครัว วัยรุ่นขาดท่ีปรึกษาท่ีดี (ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร และพรชัย เทพปัญญา, 2562, น.247, 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.16)  

การต้ังครรภ์ของเพศหญิงก่อนวัยอันเหมาะสมจะพบเห็นในครอบครัว 2 รูปแบบ คือ 1) ครอบครัวแม่
เล้ียงเด่ียว เป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายชายไม่รับผิดชอบกับการต้ังครรภ์ของฝ่ายหญิง ทําให้ฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงลูกตาม
ลําพัง และ 2) ครอบครัวแม่วัยใส เป็นสถานการณ์ท่ีฝ่ายชายยอมรับและร่วมกันเลี้ยงดูลูกด้วยกันกับฝ่ายหญิง 
แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดครอบครัวท้ัง 2 รูปแบบก็จะประสบปัญหาเรื่องการเสียโอกาสทางการศึกษา ปัญหา
เรื่องเศรษฐกิจท่ีตนยังไม่พร้อมท่ีจะหารายได้ และปัญหาจากระดับการศึกษาท่ีไม่ได้รับการสานต่อ ทําให้
ความสามารถในการประกอบอาชีพน้อยลง ต้องใช้เวลาในการทํางานเพ่ือหารายได้มากข้ึน จนทําให้เด็กขาด
ความอบอุ่น และเม่ือหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ย่อมส่งผลต่อความเครียด (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์, 2560,        
น.1822-1823) จึงหาวิธีคลายเครียดจากยาเสพติด หรือของมึนเมา จนทําให้เกิดความรุนแรงกับคนในครอบครัวตามมา 
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 (3) ปัญหาเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง 
สถานการณ์เด็กและผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นความบกพร่อง

ในการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัวไทยในปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ในพ.ศ. 2552 พบว่ามี
อัตราของเด็กและผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงเพ่ิมสูงข้ึนจากพ.ศ. 2531 ถึงร้อยละ 19.3 และร้อยละ 22 ของครอบครัวท่ี
มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่กันตามลําพังส่วนใหญ่จะมีฐานะท่ียากจน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, 
น.20) ซ่ึงสาเหตุเกิดจากสมาชิกวัยแรงงานต้องออกไปประกอบอาชีพต่างถ่ินจากภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบค้ัน การ
แข่งขันในสังคมสูง หรือการเสียชีวิตของผู้นําครอบครัว รวมถึงโครงสร้างประชากรมีสมาชิกวัยแรงงานของ
ครอบครัวน้อยลง จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดรูปแบบครอบครัวแหว่งกลางหรือครอบครัวข้ามรุ่นท่ี
ผู้สูงอายุอยู่กับเด็กตามลําพัง และรูปแบบครอบครัวสามีภรรยาที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน 2 คน หรือหากคนใดคน
ใดเสียชีวิตลงก็จะเหลือเพียงคนใดคนหน่ึงอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลําพัง ส่งผลให้เด็กที่อาศัยกับผู้สูงอายุที่ห่างกัน
หลายช่วงปีมีปัญหาในการสื่อสารข้ามรุ่นกัน เด็กขาดความอบอุ่น จนไปคบเพ่ือนท่ีไม่เหมาะสมหรือหันเข้าหา
อบายมุข ผู้สูงอายุท่ีอยู่เพียงลําพังเกิดความเครียด มีอาการของโรคซึมเศร้าจนนําไปสู่การฆ่าตัวตาย เด็กและ
ผู้สูงอายุบางรายท่ีถูกทอดท้ิง กลายเป็นบุคคลเร่ร่อนและไร้บ้าน ประกอบกับความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองมีน้อยจึงตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของสังคมได้ง่าย (สุกัญญา สดศรี, 2561, น.603) 

(4) ปัญหาความยากจนและหน้ีสิน 
พุทธธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในสังคมไทย (พระอธิการทัศเทพ ฐานกโร, 2559, น.63-64) และ

บทความปัญหาความยากจนในสังคมไทย (ธนพล สารญจิตร์, 2558, น.13 และ น.15-16) ระบุถึงความหมาย
และสาเหตุของความยากจนไว้ว่า “ความยากจน หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย จนเป็นเหตุให้บุคคลน้ันมีความขาดแคลนและไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีตํ่า
กว่าระดับมาตรฐานท่ีสังคมวางไว้ ซ่ึงสาเหตุของความยากจน เกิดจากปัจจัยภายใน และภายนอก” ซ่ึงสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 (กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2559, น.15-16) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาความยากจนเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกเช่นกัน โดยพบว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากจนของครอบครัวไทยแสดงดังตารางที่ 2.3 
ตารางท่ี 2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความยากจนของครอบครัวไทย 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
- การขาดความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
- การขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
- ปัญหาสุขภาพ  
- ภาระการในเลี้ยงดูครอบครัว 
- การไม่มีทรัพย์สินและที่ดินทํากิน 

- สังคมกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม 
- การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
- ระบบการบริหารและจัดการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ทําให้การ
จัดสรรทรัพยากรไม่ท่ัวถึง และเกิดความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์ความยากจนของครอบครัวไทยยังคงเป็นปัญหาท่ียาวนานมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ยังไม่มีแนวทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ดังจะเห็นได้จากนโยบายต่างๆ ท่ีภาครัฐพยายามท่ีจะช่วยยกระดับ
ฐานะการเงินของครอบครัวไทย เช่น การประกาศขึ้นค่าแรงข้ันตํ่าอย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมกับค่าครองชีพใน
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ปัจจุบัน การให้กู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย การจัดการเคหะแห่งชาติ การสนับสนุนร้านธงฟ้า การให้ใช้ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบขนส่งสาธารณะฟรี เป็นต้น ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สํ า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ , 2552- 2560 ( สํ า ร ว จ ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ค รั ว เ รื อ น , 
http://nso.go.th/sites/2014/Pages/)ตามภาพท่ี 2.3 พบว่า ครัวเรือนมีหน้ีสิน พ.ศ. 2552 เฉลี่ยเท่ากับ 
134,699 บาท และพ.ศ. 2560 ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินเฉลี่ยเท่ากับ 178,994 บาทต่อครัวเรือน จากภาพที่ 2.3 
แสดงให้เห็นว่าหน้ีสินครัวเรือนในสังคมไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในช่วงเกือบ 10 ปี  

 
 

ภาพท่ี 2.3 หน้ีสินครัวเรือน พ.ศ.2552-2560 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552-2560 (http://nso.go.th/sites/2014/Pages/) 

สาเหตุหลักของการมีหน้ีสิน คือครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินขาดวินัยการใช้เงิน การศึกษาการใช้จ่ายเงินของ
ครอบครัวท่ีเป็นหน้ี มีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงินของครอบครัวท่ีเป็นหน้ีสูงกว่าครอบครัวท่ีไม่มีหน้ี “เช่น ค่าโทรศัพท์ 
(สูงกว่าร้อยละ 135) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สูงกว่าร้อยละ 275) และค่าใช้จ่ายไม่ประจํา เช่น ค่าซ่อมรถ (สูง
กว่าร้อยละ 631) ท้ังน้ีค่าซ่อมรถท่ีสูงกว่ามากส่วนหน่ึงอาจสะท้อนการให้ความสําคัญกับความมีหน้ามีตาทาง
สังคมมากกว่า” (สรา ช่ืนโชคสันต์, สุพริศร์ สุวรรณิก และธนัชพร สุขสุเมฆ, 2562, น.1)  
 ความยากจนทําให้เกิดการด้ินรนของคนในครอบครัวท่ีต้องพยายามหารายได้มาให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในสังคมบริโภคนิยม พ่อและแม่ต้องออกไปทํางานท้ังคู่ทําให้ไม่มีเวลาดูแลลูก รวมถึงเกิดภาวะตึงเครียดจากงาน
นอกบ้าน จนทําให้การสื่อสารในครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง จึงกลายเป็นปัญหาการ
แตกแยกของครอบครัวและปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว เช่น การประชดประชัน การทุบตี เป็นต้น 

(5) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
คําว่า “ครอบครัว” หรือ “บ้าน” สําหรับทุกคนควรเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยและสงบสุขที่สุด แต่

ปัจจุบันกลับพบความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําในครอบครัวมากข้ึน เช่น ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างสามี
กับภรรยา ระหว่างพ่อแม่กับลูก ระหว่างพ่ีน้อง ในรูปแบบของการทําร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น การลงโทษ
อย่างหนักทางร่ายกาย การพูดประชดประชันทําร้ายจิตใจ การข่มขืนสมาชิกในครอบครัว (พระธนกฤต กลฺ
ยาณธมฺโม, 2560, น.45-47, พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.24-25, พูนสุข มาศรังสรรค์, 2559, น.225) โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีติดสุรา ใช้สารเสพติด มีการใช้อาวุธต่อสู้กัน ทําร้ายบุตร จะส่งผลให้เด็กหวาดกลัวและขาด
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สัมพันธภาพกับสังคม คิดว่าตัวเองไร้ค่า และมีพฤติกรรมเลียนแบบ หันเข้าสู่การใช้สารเสพติด หรือมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร (หน่ึงหทัย ขอกลาง, 2550, น.48-49) 

(6) ปัญหาอบายมุข การพนัน บุหรี่ เหล้าและสารเสพติดในครอบครัว  
 สภาพปัญหาเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน บุหรี่ เหล้าและสารเสพติดในครอบครัวเป็นสภาพปัญหา
สถาบันครอบครัวอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัว เช่น การด่ืมสุราและใช้สารเสพติด 
จะมีการแสดงอาการท่ีก้าวร้าว ไม่มีสติ ต้องการเงินไปซ้ือสุราและยาเสพติดจนก่ออาชญากรรม จ้ี ปล้น ฆ่า เพ่ือ
ต้องการทรัพย์สิน (พระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, น.26) เป็นต้น  
 ปัญหาอบายมุขท้ังการพนัน บุหรี่ สุรา และสารเสพติด ล้วนส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเข้มแข็ง
ของครอบครัว นําไปสู่ปัญหาต่างๆ ในครอบครัว เช่น การแตกแยกในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และปัญหาเยาวชนซึ่งมีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน  

2.4 แนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 เม่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาสถาบันครอบครัว พบว่าเกิดข้ึนจากครอบครัวขาดความอบอุ่น ไม่
มีความเข้มแข็ง ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวจึงต้องเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความอบอุ่น
และเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
 กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้จัดทําแบบ
ประเมินความเข้มแข็งของครอบครัวตนเอง โดยแบ่งเป็นมิติของความเข้มแข็งของครอบครัวได้ 5 มิติ      (ศิ
รินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.1, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.6) โดย 3 มิติแรก เป็นการ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านสัมพันธ์ภาพ มิติท่ี 2 ด้านการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
มิติท่ี 3 ด้านการพ่ึงตนเอง มิติท่ี 4 ด้านทุนสังคม และมิติท่ี 5 ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ใน
ภาวะยากลําบาก  

โดยเบ้ืองต้นแนวทางการพัฒนาควรเน้นมิติท่ีใช้สร้างครอบครัวอบอุ่น ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านสัมพันธภาพ 
มิติท่ี 2 ด้านการทําบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว และมิติท่ี 3) การพ่ึงตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ ให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนก่อน และเม่ือครอบครัวอบอุ่นแล้วมิติท่ี 4 ด้านทุนสังคม และมิติท่ี 5 ด้านการ
หลีกเล่ียงภาวะเส่ียงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลําบากก็จะสามารถพัฒนาข้ึนมาจนเป็นครอบครัวเข้มแข็งได้
ไม่ยาก 

ดังน้ันแนวการพัฒนาให้ครอบครัวอบอุ่น ควรสร้างและพัฒนาจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วนระหว่าง
วัด โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ แก้ไขปัญหาร่วมกัน (พระธนกฤต กลฺยาณธมฺโมม, 2560, 
น.87, 93) มิใช่แต่เป็นเพียงหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพราะปัญหาของสถาบันครอบครัว ก็คือ
ปัญหาของสังคม มิใช่ปัญหาของครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงอีกต่อไป 

แนวทางพัฒนาในมิติต่างๆ เพ่ือสร้างและพัฒนาครอบครัวในสังคมไทยให้มีความอบอุ่นและมีความสุข 
ได้แก่ 
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แนวทางการพัฒนามิติท่ี 1 ด้านสัมพันธภาพ 
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ เห็นความสําคัญของการสร้างครอบครัวของพนักงานให้มี

ความเข้มแข็ง เช่น การเพ่ิมโอกาสให้บิดาสามารถลาหยุดงานเพ่ือช่วยมารดาดูแลบุตรหลังคลอด สิทธิประโยชน์
หลังคลอด และให้มีช่ัวโมงทํางานท่ียืดหยุ่น เพ่ือเสริมสรา้งศักยภาพของครอบครัวเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การทํางานและครอบครัวให้ดีข้ึน เป็นต้น (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.25) 

- ส่งเสริมให้วัดช่วยในการสร้างจิตสํานึกในบทบาทของหญิงชายให้เหมาะสม ร่วมกันแบ่งปันความ
รับผิดชอบท้ังงานในบ้านนอกบ้านและการดูแลบุตรร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้กิจกรรมภายในโรงเรียนมีลักษณะการดําเนินงานแบบประชาธิปไตย เพ่ือให้เยาวชนรู้จัก
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของส่วนรวมและพฤติกรรมดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในครอบครัว และทําให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีข้ึน 

- สนับสนุนให้ครอบครัวมีโอกาสเลือกรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมให้กับบุตรหลานของตน ท้ังใน
รูปแบบของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือการให้ครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมากข้ึน 

- หน่วยงานรัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้วัดนําหลักธรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมาเผยแพร่ให้ท่ัวถึงจนเข้าใจลึกซ้ึง และนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวัน เช่น 
สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมต้นนําหลักธรรมดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหน่ึงของวิชา
เรียนในทุกๆ ช้ันปีตามความเหมาะสมของช่วงวัย โดยจัดให้เรียนไปพร้อมกับทํากิจกรรมเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมไปใช้ จัดเข้าค่ายคุณธรรมทุกปีการศึกษา (วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.249, 251-252) เพ่ือให้เด็ก
เข้าใจจนนําไปสู่การปฏิบัติได้ ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดทําหนังสือ หรือนิทานธรรมะในระบบออนไลน์ฉบับ
การ์ตูน เพ่ือดึงดูดให้เยาวชนมีความสนใจมากข้ึน  

- สร้างบุคลากรครูท่ีเข้าใจแก่นคําสอนพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การสอนจริยธรรม คําสอนต่างๆ ไม่ใช่
เรื่องน่าเบ่ือสําหรับเด็ก (วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.250) และสร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.25) 

- ประยุกต์ใช้ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาให้สมาชิกในครอบครัวได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กและผู้สูงอายุจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.1-2) 

แนวทางการพัฒนามิติท่ี 2 ด้านบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว 
- ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดําเนินชีวิตครอบครัว ดังเช่น กิจกรรมของโรงเรียน

อนุบาลภาคเหนือท่ีจัดให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมอบรมจากวิทยากรท่ีเช่ียวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก หมอเด็ก 
หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่ีเช่ียวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก และการวางแผนครอบครัว  

- ส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักคําสอนของศาสนา
ประจําครอบครัวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จและหลักธรรมด้านความ
ม่ันคงในเศรษฐกิจ พร้อมท้ังยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เช่น สนับสนุนให้



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-19 

ครอบครัวพาบุตรหลานเข้าวัดใกล้บ้าน เพ่ือฟังคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
สมาชิกในครอบครัวเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามธรรมะท่ีเกี่ยวข้องกับแสดงบทบาทในครอบครัวท่ีเหมาะสมได้ 
และสนับสนุนให้สถานศึกษาระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษานําหลักธรรมเหล่าน้ีไปสอนเป็นรายวิชาทุก
ช้ันปี โดยจัดให้เรียนไปพร้อมกับทํากิจกรรมเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใช้ จัดเข้าค่ายธรรมะทุกปีการศึกษา (วีร
ชัย อนันต์เธียร, 2557, น.249, 251-252) เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจจนนําไปสู่การปฏิบัติตามได้ เป็นต้น 

- สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหน่วยดูแลช่วยเหลือ หรือจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน มี
มาตรการในการคัดกรองเด็กเพ่ือสามารถดูแลเด็กท่ีมีปัญหาเป็นรายคนและประสานงานกับผู้ปกครองให้สามารถ
ทําหน้าท่ีในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม (พระมหาสําเริง ขนฺติสาโร, 2560, น.64, วีรชัย อนันต์เธียร, 2557, น.
250, บงกช เศวตามร์, 2558, น.174, มาลี จิรวัฒนานนท์, 2560, น.20) 
  แนวทางการพัฒนามิติท่ี 3 ด้านการพ่ึงพาตนเอง 

 - ส่งเสริมให้ครอบครัวดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสอนวิชาชีพจากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และหาตลาดมารองรับให้กับครอบครัวท่ีสามารถนําผลการเรียนรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง 

- ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัว เช่น ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว บางครอบครัวต้องนําลูกไปฝากปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยง ซ่ึงอาจมีผลทําให้เด็ก
ขาดความอบอุ่น และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อหรือแม่กับเด็ก จนเกิดปัญหาสังคม รัฐอาจจําเป็นต้องจัด
สถานเลี้ยงเด็ก หรือสนับสนุนให้ท่ีทํางานมีสถานเลี้ยงเด็กในท่ีทํางาน เป็นต้น 

- ศึกษาแนวทางและสนับสนุนให้สร้างระบบการพิทักษ์สิทธิให้กับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้มีฐานะ
แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่มีท่ีพ่ึงพิง มีปัญหาโรคสมองเส่ือมจะถูกเอาเปรียบจากคนไม่ดี จึงควรมีการสร้าง
ระบบการพิทักษ์สิทธิท่ีวางใจได้สําหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2562, น.5, จงจิตต์ 
ฤทธิรงค์, กาญจนา ต้ังชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์ และ พิมลพรรณ นิตย์นรา, 2560, น.115) 
 - สนับสนุนผลงานนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ อย่างเช่น ผลงานของนักศึกษาจากหลายๆ สถาบัน เช่น 
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีผลงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสําหรับผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มี
ผลงานสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินช่วยลุกของผู้สูงอายุและคนพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานเครื่องจ่ายยา
อัจฉริยะประจําบ้าน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานอุปกรณ์ช่วยเดินและพยุงนํ้าหนักบางส่วน Space 
Walker เป็นต้น (นวัตกรรมกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ, 2560, น.98-99)  
 - ก่อต้ังหน่วยงานรัฐท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวท่ีประกอบด้วย นักศึกษา 
นักจิตวิทยา นักฝึกอบรม และตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือให้บริการท่ีครบวงจร (บงกช เศวตามร์, 2558, น.274) เช่น 
ให้แนวคิดใหม่ๆ ให้คําปรึกษารูปแบบการสอนการวัดผล แนะนําการทําแผนการเรียนและการประเมินผลเพ่ือ
นําส่งหน่วยงานกํากับดูแล เป็นต้น  
 - กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในเร่ืองของอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ และมี
ระบบติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2559, น.26) 
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 - สร้างให้เกิดค่านิยมการออม เช่น สนับสนุนให้เข้ากลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินฝากธนาคารกับกองทุน
การออมแห่งชาติ เข้ากลุ่มออมทรัพย์ มีความรู้เก่ียวกับการออมเงินโดยการลงทุนอย่างถูกวิธี (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2559, น.30)  
 - ให้สิทธิการลดหย่อนภาษีท่ีเก่ียวกับภาระของครอบครัวมากข้ึน (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 
2559, น.31) 
2.5 วิวัฒนาการชุมชนในบริบทของสังคมไทย 
 งานศึกษาเรื่องเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2533) อธิบายวิวัฒนาการชุมชน
หมู่บ้านไทยว่าเริ่มต้นมาจากการมีโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบ “ชุมชนหมู่บ้านไทบุพกาล” โดยชนเผ่าไทยมี
อาชีพทํานาเป็นหลัก ลักษณะการเป็นเจ้าของท่ีดินเพ่ือการประกอบอาชีพอยู่ท่ีการเป็นสมาชิกของชุมชน โดย
พบว่าหมู่บ้านเป็นเจ้าของท่ีนาร่วมกัน มีการแบ่งปันท่ีนาเพ่ือใช้ในการทํากินให้แก่สมาชิกของหมู่บ้าน เม่ือสมาชิก
คนใดย้ายออกจากหมู่บ้านก็ต้องคืนท่ีทํากินให้แก่หมู่บ้าน ลักษณะการจัดสรรการถือครองท่ีดินเช่นน้ีทําให้สมาชิก
ทุกครอบครัวในชุมชนมีท่ีทํากิน เป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพท่ีมีการผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้เอง มีการทําการเกษตร
ควบคู่ไปกับหัตถกรรม ไม่มีการพ่ึงพาโลกภายนอก ขณะเดียวกันก็มีความผูกพันกันภายในชุมชนในระดับสูง     มี
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในด้านการผลิต สมาชิกในชุมชนมีความเช่ือร่วมกัน นับถือผีปู่ย่าตายายเดียวกันของ
หมู่บ้าน มีการนับญาติและทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน และยังไม่มีการแบ่งแยกชนช้ันเกิดข้ึน 
 ต่อมาชุมชนบุพกาลก็มีวิวัฒนาการสู่ระบบศักดินาผ่านการเกิดข้ึนของรัฐหรือกษัตริย์ในฐานะตัวแทน
ชุมชนใหญ่ท่ีครอบชุมชนหมู่บ้านจํานวนมากเอาไว้โดยมีกษัตริย์เป็นเจ้าของท่ีดิน ท้ังในสมัยสุโขทัยและอยุธยา   
รัฐอ้างการเป็นเจ้าของท่ีดินท้ังหมด ชุมชนหมู่บ้านจึงมีการผลิตข้าวเพื่อยังชีพและเลี้ยงตัวเองในหมู่บ้าน รวมท้ัง
ต้องส่งส่วยให้ภาครัฐทําให้เกิดการขูดรีดชาวบ้านในชุมชน ระบอบท่ีดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนรัชกาลท่ี 
4 มีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยและอยุธยา คือลักษณะการครอบครองท่ีดินถือเป็นทรัพย์สินของหลวง หรือ
ของกษัตริย์ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2533, น.5) 

แม้จะมีการปกครองโดยรัฐหรือกษัตริย์แต่ก็ไม่ได้ทําลายความเป็นชุมชนหมู่บ้านไปแต่อย่างใด หากแต่
เป็นเพียงการอ้างสิทธ์ิเพ่ือเป็นเจ้าของท่ีดินซํ้าลงไปจากการอ้างสิทธ์ิของชุมชนหมู่บ้านเท่าน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมของรัฐในการเกณฑ์แรงงานและเก็บภาษีจากชุมชน ดังน้ันสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านจึงยังคงยึด
เหน่ียวเกาะกันอย่างเหนียวแน่นในแง่ของความสัมพันธ์ต่อท่ีดิน ยังคงมีการร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน และยังคงไว้ซ่ึงสัญลักษณ์ทางใจอยู่  

ลักษณะเศรษฐกิจภายใต้ระบบศักดินาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ 
1) ช่วง พ .ศ .1988–2398 ก่อนสนธิสัญญาเบาริ่งเป็นลักษณะเศรษฐกิจหมู่บ้านแบบพอยังชีพ 

(Subsistence) โดยเป็นการผลิตทางเกษตรเพ่ือการยังชีพ พ่ึงพาธรรมชาติ 
ในด้านความสัมพันธ์ในการผลิต พบว่าชุมชนหมู่บ้านยังคงมีความผูกพันกันสูงภายในชุมชนคล้ายกับ

ลักษณะของชุมชนบุพกาล ลักษณะท่ีทําให้เกิดความผูกพันภายในชุมชนมาจาก 1) ลักษณะการถือครองท่ีดิน
ร่วมกัน 2) การช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน 3) ความเกี่ยวดองกันในฐานะเครือญาติ และ 4) การรักษาความเป็น
ตัวเองของชุมชน หรือการคงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ชุมชน 
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นอกจากน้ียังพบว่าระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนก็ยังไม่มีความเข้มแข็ง แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
หมู่บ้านกับรัฐเกิดขึ้น ลักษณะเศรษฐกิจยังไม่มีเมืองการค้าของพวกชนช้ันพ่อค้า เน่ืองจากความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ในระดับตํ่า และขาดเครื่องมือในการเอาชนะธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชนจึงยัง
มีความเช่ือในบรรพบุรุษ (ผี) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน และเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้
พุทธศาสนาครอบงําให้ชาวบ้านยอมรับชนช้ันเจ้านาย 

2) ช่วง พ.ศ.2398-2475 หลังทําสนธิสัญญาเบาริ่งจนถึงก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจหมู่บ้านแบบพอยังชีพไปสู่เศรษฐกิจเพ่ือขายในภาคกลาง การทําสนธิสัญญาเบาริ่งทํา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผูกขาดการค้าไปสู่การค้าเสรีท่ีผลิตข้าวเพ่ือการส่งออก โดยชาติตะวันตกต้องการ
ข้าวไปเลี้ยงประเทศอาณานิคมในเอเชียอาคเนย์ การผลิตเพ่ือการค้าในภาคกลางทําให้เกิดพ่อค้าชาวจีน  

ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมาชาวนาในพ้ืนท่ีภาคกลางเร่ิมสูญเสียท่ีดินทํากินอย่างชัดเจน เน่ืองจาก
การใช้จ่ายเงินอย่างเกินตัวและไม่เหมาะของชาวนา เช่น ซ้ือสิ่งของท่ีไม่จําเป็น ติดอบายมุขจนเกิดนายทุนเงินกู้ 
ซ่ึงเป็นพ่อค้าชาวจีน จนต้องถูกยึดท่ีทํากิน และทําให้เกิดชนช้ันใหม่ คือ ชาวจีนท่ีเป็นชนช้ันกระฎุมพีท่ีสามารถ
เข้าไปค้าขายจนกลายเป็นเจ้าของท่ีดินในชุมชนหมู่บ้าน ขณะเดียวกันบทบาทของรัฐในการเป็นเจ้าของท่ีดินก็
ค่อยๆ ลดลง  

การเกิดข้ึนของรัฐและระบบทุนนิยมไม่ได้เป็นสิ่งท่ีชาวบ้านต้องการเข้าร่วม เพราะทําให้ชาวบ้านถูกขูด
รีด ชาวบ้านจึงต่อต้านมาโดยตลอดแต่ทําแบบตามบุญตามกรรม การท่ีชาวบ้านในชุมชนยังอยู่รอดได้ก็เพราะ 1) 
ทรัพยากรธรรมชาติในอดีต โดยเฉพาะท่ีดินยังคงมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ การผลิตจึงสามารถนําทรัพยากรมาใช้
ทดแทนเทคโนโลยีท่ีล้าสมัยได้ และ 2) ความร่วมมือร่วมใจกันในการผลิตของชาวบ้านทําให้เกิดความม่ันคง 
อย่างไรก็ตามเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจึงเริ่มเกิดคําถามว่าชุมชนหมู่บ้านจะอยู่รอดอย่างย่ังยืนได้อย่างไร เพ่ือ
สนับสนุนให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็สามารถดํารงวัฒนธรรมของชุมชน ความผูกพันใน
ครอบครัว เครือญาติ และความมีนํ้าใจในชุมชนไว้ได้ ในระยะหลังช่วงพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จึงสนับสนุนให้เกิด
การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ท้ังน้ีเพ่ือให้กระบวนพัฒนาสามารถเกิดประโยชน์ตามความต้องการของท้องถ่ินมาก
ท่ีสุดมิใช่รัฐเป็นผู้กําหนดอย่างในอดีตท่ีผ่านมา  

2.6 บทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
การเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านท่ีเป็นแบบพอยังชีพท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันมาสู่เศรษฐกิจ เพ่ือ

การค้าทําให้ชุมชนหมู่บ้านถูกเช่ือมโยงเข้ากับระบบทุนนิยม โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่ีชาติ
ตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือป้องกันมิให้
ประเทศไทยตกเป็นชาติสังคมนิยม โดยแนวทางการพัฒนาเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ แม้แนวทาง
การพัฒนาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าทําให้ประชากร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแต่ก็นํามาซ่ึงปัญหาต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําได้
อย่างแท้จริง การเติบโตและพัฒนาท่ีมาพร้อมกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
เกิดข้ึนของปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด และอาชญากรรมต่างๆ ดังน้ันในระยะหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศไทยต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 จึงได้รับอิทธิพลจากแนว
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ทางการพัฒนาของสหประชาชาติท่ีหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยเน้นการพัฒนาท่ีสร้าง
สมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพ่ือให้ทรัพยากรสามารถสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน 
ขณะเดียวกันผลจากการพัฒนาอย่างรีบเร่ง โดยเฉพาะผ่านการเก็งกําไรท่ีทําให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปลาย
พ.ศ. 2539 ซ่ึงไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยังกระทบไปยังประเทศอ่ืนๆ ก็กลายมาเป็น
บทเรียนให้ประเทศไทยต้องหันมาทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซํ้ารอย
อย่างในอดีตท่ีผ่านมา หน่ึงในนโยบายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ําในประเทศไทยก็คือ
การให้ความสําคัญกับท้องถิ่น ชุมชน จึงมีประกาศจัดต้ังหมู่บ้านข้ึน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง เน้น
การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้านเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงให้อํานาจและหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองใน
ด้านต่างๆ ต้ังแต่การวางแผนพัฒนา การนําแผนไปปฏิบัติ เช่น การสร้าง ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีมีในพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับท้องถ่ินน้ันๆ 

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนา โดยเน้นการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ไม่
เพียงแค่หวังผลในด้านแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่หน่วยงานรัฐยังเล็งเห็นว่าการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถ่ินน้ัน จะทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการสร้างคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ดังน้ัน ในส่วนของบทบาทและการ
มีส่วนร่วมชุมชนจึงสามารถอธิบายเป็น 2 ส่วนได้ดังน้ี 
 2.6.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับพัฒนาท้องถ่ิน 
 การส่งเสริมให้เกิดการกระจายอํานาจส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีบทบาทมากข้ึนในเวทีการพัฒนาและ
นํามาซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมการทํางานร่วมกับผู้คนจากพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีข้ึน การเสริมพลังให้กับชุมชน (Community Empowerment) โดย
อาศัยพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 ประการ (Four Elements of Empowerment) (World Bank, 2002, p.14-18) 
ได้แก่ 1) การเข้าถึงข้อมูล (Access to Information) ชุมชนท่ีมีข้อมูลท่ีเพียงพอจึงช่วยให้อยู่ในตําแหน่งท่ีมี
โอกาสง่ายในการเข้าถึงบริการ การใช้สิทธ์ิ และการถามถึงความรับผิดชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การผนวก
เข้าด้วยกันและการมีส่วนร่วม (Inclusion and Participation) ท้ังการวางแผน การดําเนินการ และรับผลเป็น
สิ่งสําคัญสําหรับชุมชน 3) ความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งจําเป็น รวมท้ัง
บทบาทในการพัฒนา การดําเนินการ และการใช้ทรัพยากรซ่ึงรวมถึงเงินทุน ในอีกด้านหน่ึงชุมชนก็สามารถให้
ความรู้เพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในชุมชนและกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน และ 4) ความสามารถ
ขององค์กรท้องถ่ิน (Local Organizational Capacity) ท้ังในด้านการทํางานเป็นทีม การพัฒนาและทําให้
องค์กรท้องถ่ินเข้มแข็ง การเคล่ือนย้ายทรัพยากรไปเพ่ือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยทําให้ชุมชนสามารถ
แสดงออกถึงความต้องการและความมุ่งม่ันของกลุ่มได้ดีกว่าการดําเนินการโดยปัจเจกบุคคล  
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 การเสริมพลังให้กับชุมชนจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) (อรทัย 
ก๊กผล , 2552, น .17-19) ซ่ึงหมายถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกําหนดกฎเกณฑ์นโยบาย 
กระบวนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการท่ีประชาชนมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทํา และมีความเต็มใจท่ีจะเข้าร่วม
กิจกรรมน้ันๆ ต้องมีการเข้าร่วมอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดไม่ใช่เป็นแค่เพียงการจัดเวทีการมีส่วนร่วม
คร้ังเดียว ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 

การให้ความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับบทบาทของชุมชนทําให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนมากข้ึน โดยงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มีดังน้ี 

(1) การพัฒนาชุมชน การพึ่งตนเอง การแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้า มีงานศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนชุมชน (เอ้ือมอารีย์ เงินใส, 2551, น.
69, โกมินทร์ วังอ่อน, 2552, น.68-69, สมาน นวลจันทร์, 2551, น.86-87, นพรัตน์ ต้ังกิตติถาวร, 2550, น.63-
65) โดยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ การกําหนดกิจกรรม กําหนดแนวทางการ
พัฒนา ซ่ึงอาจทําโดยการจัดต้ังและพัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
การทําให้ประชาชนมีท่ีทํากิน ปลอดหน้ี เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชน  (ประวีณ จุลภักดี, 2553, 
น.126-127, ชาญวิทย์ โวหาร, 2546, น.194-197, ชูวิทย์ นาเพีย, 2550, น.74) นอกจากน้ียังพบว่าวัฒนธรรม
ชุมชนสามารถช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และผู้นําชุมชนก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สวัสดิการชุมชนช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และการรวมกลุ่มอาชีพช่วยเพ่ิมอํานาจต่อรองและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ส่วนงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับด้านสาธารณูปโภค เช่น การมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณูปโภค 
และการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ประปา ระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ด้านการคมนาคม
ขนส่ง (ผกาภรณ์ ยอดปลอบ, 2546, น.75-83, วิทัศน์ จันทรโพธ์ิศรี, และคณะ, 2545, น.70, พิเชษฐ์ พันธุรัตน์, 
2551, น.94, สุรชาติ ตันติปาลี, 2551, น.110) พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการ การเป็นอาสาสมัครดูแลสาธารณูปโภคของชุมชน การจัดต้ังกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

(2) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมแหล่งเงินทุนและการลงทุน การส่งเสริมการ
ฝึกและประกอบอาชีพมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน (ศิริกาญจน์ อุ่นนันกาศ, 2547, น.128-129, ชาลินีย์ 
อยู่เจริญกิจ, 2556, น.87, สมุทร ฤกษาภิรมย์, 2552, น.95, เสมา ช่ังทอง, 2551, น.227) โดยพบว่าประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้า OTOP การประกอบอาชีพเฉพาะบางอย่างของชุมชนตาม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ผู้นํามีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนควร
ดําเนินการไปควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องอาศัยทุนทางสังคมควบคู่ไปด้วย 
ส่วนการส่งเสริมแหล่งเงินทุนและการลงทุนงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน (อัมพิกา ทองช่างเหล็ก, 
2550, น.113-114, วรนุช ใจตา, 2548, น.29, ชัยวัตร ดําศรีสวัสด์ิ, 2553, น.86-87) พบว่ากองทุนหมู่บ้าน
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สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แต่ยังไม่มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเท่าท่ีควร โดย
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล 

(3) การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล มีงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพ (ชนัญธวีร์ ฐิตวัฒนานนท์, 2552, น.100-104, เจสดา ธนวิภาคะนนท์ และคณะ, 2550, 
น.183-184, สมนึก หงษ์ย้ิม, 2550, น.112-114) พบว่าการร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทําให้คนในชุมชนมี
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน สามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ และช่วย
ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ในด้านผู้สูงอายุพบว่าคนในชุมชนยัง
ไม่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ (บาเรียน บุญราศรี, 2554, น.72) แม้ว่าสุขภาพท่ีดีเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต แต่การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยท่ีบ่ันทอนคุณภาพ
ชีวิต (นภาพร เวชกามา และรวี หาญเผชิญ, 2556, น.181) งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการปัญหาโรคเฉพาะท่ีเกิดในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ (ละม่อม ไชยสิริ, 
2553, น.89-90, จันทิมา สมบัติทอง และคณะ; 2553, บทคัดย่อ, เกียรติศักด์ิ สัณหพิบูล, 2550, น.57-60, บง
การ ชัยชาญ, 2546, น.98-104, ลาวรรณ์ ห้วยหงส์ทอง, 2552, น.74-75, กัลญรัตน์ อินตายวง, 2544, น.373) 
พบว่ามีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและคนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูล ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรค การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรค แกนนําชุมชน
และการสนับสนุนจากรัฐโดยเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน และงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส (อํานาจ สุวรรณไตร, 2557, น.106-107, สุรพล ชยภพ, 2552, น.310) พบว่าปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย ผู้นําชุมชน สมาชิกใน
ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล เช่นเดียวกันในกรณีของผู้สูงอายุก็อาศัยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของ
ชุมชนซ่ึงประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบล บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ  

(4) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน มีงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน (อ้อยทิพย์ เกตุเอม, 2547, น.94-95, ธวัชชัย กูลนรา, 2555, น.75, 85) โดยพบว่า
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนกับส่ิง
เหนือธรรมชาติ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านของตน รวมท้ังสามารถนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ขณะท่ีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้แต่ไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 

(5) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนในการดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน การอนุรักษ์ป่าชายเลน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (สมศักด์ิ สมบูรณ์, 2546, น.52, 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

2-25 

กฤษณะ จันทร์ปรางค์, 2549, น.64, เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์, 2552, น.216-217, วิมล เร่งศึก, 2552, น.252-
253) โดยพบว่าการจัดประเพณีและพิธีกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าวัฒนธรรมหรือหมายถึงป่าของ
ชุมชน ซ่ึงมีการดําเนินการโดยชุมชนสามารถก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เพราะคนในชุมชนมาทํา
กิจกรรมร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการดูแลขยะและมลพิษ ความร่มรื่นเขียวขจี 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยการ
พิทักษ์ดูแลสัตว์นํ้า และการนําเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดหลักการ การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพนํ้า สําหรับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสียมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ การรักษาความสะอาด (เสมา ช่ังทอง, 2551, น.228, นิตยา สุวรรณศรี และคณะ, 
2551, น.92-94, นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และ นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม, 2551, น.108, รวิกานต์ แสนไชย, 
2544, น.116) พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยู่อาศัย การช่วยลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะ การจัดต้ังธนาคารขยะ 

(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การพนัน อาชญากรรม การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรม (เสมา ช่ังทอง, 2551, น.228, มงคล สงวนศักด์ิ, 2549, น.339-340, ลัดดา เชยบุญ, 2551, น.174, 
ชนทัต เทียมนาก, 2550, น.114-115, กฤษณะชัย ลิ้มบุญแดง, 2545, น.93, เอกรัชต์ แปงสนิท, 2549, น.46, 
วนิดา พลเชียงสา, 2549, น.99, วราภรณ์ บัวเผื่อน, 2549, น.141, สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2548, บทคัดย่อ) 
โดยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเข้าร่วมอบรมป้องกันอาชญากรรม 
การแก้ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดทําโดยการร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด การแจ้งข่าวเก่ียวกับผู้ค้าและผู้เสพ การสังเกตพฤติกรรมผู้ท่ีน่าสงสัย การรณรงค์ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการไกลเกลี่ยเหย่ือและผู้กระทําผิด กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมของชุมชน การประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และมีคณะกรรมการบูรณาการชุมชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทําให้แกนนําชุมชน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
จากการมีส่วนร่วมในการติดตาม และดูแล ขณะเดียวกันเด็กเยาวชน และครอบครัวรู้สึกได้รับการยอมรับจาก
สังคมมากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น 

(7) การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีชุมชนเป็นเจ้าของดําเนินการและ
ควบคุม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการเสริมพลังชุมชนให้สามารถจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนที่
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ เกิดความเป็นธรรม นําไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนช่ัวลูกช่ัวหลาน 
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้ผู้เย่ียมเยือนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงวิถีชีวิตชุมชนและท้องถ่ิน 
โดยมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (ประเวส หอมช่ืน, 
2551, น.67, กุลวดี ละม้ายจีน, 2551, น.46, วรัฐพร ปัญญาปัน, 2550, น.96, เสมา ช่ังทอง, 2551, น.227) 
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โดยพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  

2.6.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนและการศึกษา 
สําหรับบทบาทและการมีส่วนร่วมท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนด้านการศึกษาน้ันไม่เพียงเป็นผลมาจากแนวทาง

การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินและชุมชนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เท่าน้ัน แต่ยังเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ด้วยเช่นกัน พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้กําหนดนิยามการศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอก
งามของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่าการศึกษาท่ีเกิด
จากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้านการศึกษา โดยสรุป ดังน้ี กําหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการศึกษา โดย 1) การกระจายอํานาจไปสู่
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือ
ทุกระดับตามความพร้อม 2) สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ในการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา รวมถึงจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และ 3) รัฐและ
องค์กรส่วนท้องถ่ินสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และระดมจากสถาบันทางสังคมได้ทุกหน่วย โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย เช่น มาตรการการลดหย่อยภาษี เป็นต้น 

ผลจากแนวทางการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น และชุมชนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ทําให้มีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในส่วนท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนและ
การศึกษาด้วยเช่นกัน โดยมีงานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน (นิกร เพ็งลี, 2552, น.81-82, วนิดา นาจันทัด, 2556, น.126) ซ่ึงพบว่าการดําเนินงาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทําโดยการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน การร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน ชุมชนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีเรียนดีหรือยากจน การช่วยระดม
ทุน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา (นิกร เพ็งลี, 2552, น.85, สมธิดา กิตติสวัสด์ิ, 2548, น.
71, พรทิพา จุลสุคนธ์, 2542, บทคัดย่อ, วนิดา นาจันทัด, 2556, น.126, สินธพ อุ่นกอง, 2546, น.70) พบว่า
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถ่ิน การ
เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้แก่เด็กในเร่ืองท่ีตนถนัด ส่วนบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในการบริการ
และพัฒนาชุมชน (สมธิดา กิตติสวัสด์ิ, 2548, น.71, สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2532, น.91, ชุติมณฑน์ อํามะระ, 2537, 
น.63-65) พบว่าครูและโรงเรียนมีบทบาทในการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาด้านสังคม 
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วัฒนธรรม สาธารณสุข การเมืองการปกครอง การศึกษาโดยการให้ความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
และการศึกษามีลักษณะต่างตอบแทนกันกล่าวคือโรงเรียนและการศึกษามีส่วนในการช่วยเหลือ ให้บริการ และ
พัฒนาชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนเองก็มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนและการศึกษาด้วยเช่นกัน  

2.7 เทคโนโลยีกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน 
 เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ 
โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลท้ังทางบวกและลบต่อมนุษย์ ดังน้ันในส่วนน้ีจึงเป็นการอธิบายถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อบ้าน ครอบครัว และชุมชนใน 2 ประเด็นหลักคือ 1) บทบาทของเทคโนโลยีกับบ้านและ
ครอบครัว และ 2) บทบาทของเทคโนโลยีกับชุมชน 

2.7.1 บทบาทของเทคโนโลยีกับบ้านและครอบครัว 
เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของสงัคมไทย ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน การศึกษาเร่ืองเครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวพบผลท้ังทางบวกและทางลบ โดยผลทางบวกพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วย
เปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์แนวราบโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเติมเต็มซ่ึงกันและกันได้ ก่อให้เกิดการ
สื่อสารระหว่างครอบครัว การมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การให้ลูกหลานสอนการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (กรกช แสนจิตร, 2559, น.56) การศึกษาผลกระทบของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่าเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สูง ทํา
ให้สัมพันธภาพกับครอบครัวสูงตามด้วย และสามารถประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
สร้างเสริมสัมพันธภาพทางบวกระหว่างรุ่นวัยกับสมาชิกในครอบครัวได้ โดยส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการส่งข้อความหากันและติดต่อสื่อสารภายในครอบครัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บางครอบครัวมีการ
สร้างกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือพูดคุยสื่อสารกัน และติดตามความเคล่ือนไหวของสมาชิกในครอบครัว (จิ
ราภรณ์ สําเภาทอง และคณะ, 2561, น.15, 26)  

อย่างไรก็ตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ส่งผลทางลบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสําหรับบาง
ครอบครัวด้วยเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ทําให้เปลี่ยนจากความเป็น
ครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเด่ียว อีกท้ังการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลน์ยังทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเปลี่ยนแปลง เกิดช่องว่างระหว่างวัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ เด็ก 
ผู้ใหญ่ และคนในครอบครัวเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความใกล้ชิดกันในครอบครัวลดลง 
(กรกช แสนจิตร, 2559, น.47) เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับ
ลูกหลานลดน้อยลงไป เด็กรุ่นใหม่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทําให้การสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับ
ลูกหลานท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่น้อยลง การทํากิจกรรมร่วมกันก็ลดน้อยลงไป เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างวัย
อย่างชัดเจน (กรกช แสนจิตร, 2559, น.56) รวมถึงการศึกษารูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวพบว่าการท่ี
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เยาวชน ลูกหลานภายในครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นระยะเวลาท่ีมากข้ึนมีผล
ต่อการติดเกมออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน และการท่ีเยาวชน ลูกหลานภายในครอบครัวติดเกมออนไลน์ทําให้ความสัมพันธ์
กับครอบครัวและปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวน้อยลง (จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์ และคณะ, 2558, น.177,188) 

จากการศึกษาเรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์กับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจึงพบว่าส่งผลท้ัง
ทางบวกและทางลบ ดังน้ันแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การสนทนา ติดตามและกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ซ่ึงเป็นผล
ทางบวกของการสื่อสังคมออนไลน์ แต่ผู้ปกครองควรควบคุม ดูแลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้อยู่
ในระยะเวลาและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมไม่ให้มากเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดผลทางลบต่อความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัว โดยช่วงเวลาท่ีวัยรุ่นใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ช่วงเวลา 16.01 ถึง 00.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีร่างกายควรพักผ่อนเพ่ือการเติบโตและพัฒนาการท่ีสมวัย หากขาดการควบคุมดูแลอาจส่งผลด้านลบท้ังเรื่อง
การเรียนและสุขภาพ (จิราภรณ์ สําเภาทอง และคณะ, 2561, น.27) รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียน ควรให้ความรู้แก่สถาบันครอบครัวให้ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารภายในครอบครัว และข้อดี 
ข้อเสียของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์ และคณะ, 2558, น.189) 

2.7.2 บทบาทของเทคโนโลยีกับชุมชน 
การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้ผู้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและใช้ให้เป็นน้ันเป็นสิ่งแรกท่ี

สําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใช้กับชุมชน โดยเทคโนโลยีน้ันๆ ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีตรงกับความต้องการของคน
ในชุมชน วิถีชีวิต เพ่ือทําให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีท่ีแท้จริงและย่ังยืนภายในชุมชน ดังน้ันการถ่ายทอด
เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งเริ่มต้นในการนําเทคโนโลยีมาใช้กับชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หมายถึง การท่ีผู้ถ่ายทอดมีการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจให้กับผู้รับการถ่ายทอด โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ได้แก่ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการฝึกอบรม การบริหารจัดการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับกลุ่มชุมชนน้ันโดยมีกระบวนการในถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ       1) วิเคราะห์และสรุปความจําเป็นในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) การจัดทําหลักสูตรและการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) การดําเนินการจัดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) การประเมินและติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ธวัลย์ ศุภรัตนาภิ
รักษ์, 2551, น.18-19) 

การศึกษารูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้กับชุมชนท้องถ่ิน พบว่ารูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องเป็นรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ (Integrated Technology Transfer 
Model) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย คือ คนในชุมชน องค์กรภายในชุมชน องค์การภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์กรท่ีไม่หวังกําไร คือสิ่งท่ีทําให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอด (กฤษฎา เชาว์วาทิน, 2546, น.76-78) 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะกับการนํามาถ่ายทอดให้ผู้คนในชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ ได้แก่ (ธวัลย์ ศภุรัตนาภิรักษ์, 
2551,น.38-39) 1) เทคโนโลยีด้านการเกษตร 2) เทคโนโลยีด้านอาหาร 3) เทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย
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และแพทย์ปัจจุบัน 4) เทคโนโลยีด้านการพลังงานทดแทน 5) เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 6) 
เทคโนโลยีนันทนาการและบันเทิง และ 7) เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการสินค้าชุมชน 

การศึกษาความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของคนในชุมชน พบว่าผู้คนในชุมชนต้องการรับคํา
ปรึกษาในด้านเทคโนโลยี โดยเพศชายต้องการรับคําปรึกษาในเร่ืองเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพศหญิงต้องการ
รับคําปรึกษาในเรื่องเทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพการทําปุ๋ยชีวภาพ (ธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์, 
2551, น.40) 
 เม่ือผู้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกสบายและช่วยบริหารจัดการดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชุมชนท่ีสําคัญ ได้แก่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้า
ชุมชน และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรู้และจัดการแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 

- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในบริหารจัดการสินค้าชุมชน  
พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้จัดทํานโยบายเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในช่ือ “โครงการหน่ึงตําบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่าโอทอป (OTOP)” (จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, 2554, น.1) โดยคัดเลือกสินค้าท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ รสชาติ กระบวนการผลิตให้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน เพ่ือนํามาจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังน้ันเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความสําคัญอย่างมากเพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าชุมชน ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางการ
จัดจําหน่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้สามารถอยู่
ในตลาดในยุคแห่งโลกดิจิตอลในปัจจุบันได้ (กิตติเดช ปัจจุสมัย, 2547, น.55–61) โดยพบว่าปัจจุบันผู้ขายสินค้า
ชุมชนมีการดําเนินธุรกิจการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) และการทํา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มาช่วยในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย สร้างความน่าเช่ือให้ตนเองและผลิตภัณฑ์ท่ีขาย โดยอาศัยการตลาดแบบบอกต่อ (Viral 
Marketing) มีระบบการจัดอันดับความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในประเทศไทยเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีแสดง
ถึงวิถีชีวิตชุมชนชนบทและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น โอ่งผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญ่ีปุ่น ขนมไทย เป็นต้น (ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2357-2359) 

การทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจําหน่ายและบริหารสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีรูปแบบท่ี
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ชุมชนผู้ผลิตสินค้าชุมชน (OTOP Community) 2) การมีส่วนร่วม
ของสังคม (Participation) 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learn & Share) 4) การผสมผสาน (Integration) และ 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) เทคโนโลยี
ด้านการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) (2) เทคโนโลยีด้านการเช่ือมต่อ
ข้อมูลซ่ึงกันและกัน (Connect) (3) เทคโนโลยีด้านการดําเนินการ (Manage) และ (4) เทคโนโลยีด้านการ



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-30 

จัดการ (Organize) (วิญญู เสมียนรัมย์, 2548, น.168, ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2362, 
2367) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ีสําคัญมากในการบริหารจัดการสินค้าชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
สร้างความย่ังยืนในการจําหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังน้ันภาครัฐควรมีนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของท้ังผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสินค้าชุมชน การประสานหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความร่วมมือกันทํางานเชิงบูรณาการ ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสินค้าชุมชน รวมถึง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสินค้าชุมชน มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ซ่ึงกันและกัน สนับสนุนการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าชุมชน
อย่างต่อเน่ือง และทําอย่างจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม (วิญญู เสมียนรัมย์, 2548, น.186, ดนุชา สลีวงศ์ 
และณัตตยา เอ่ียมคง, 2561, น.2368) 

- บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บความรู้และจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมาจากคนในชุมชน จากผู้รู้ในชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงความรู้
ท่ีแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” เพ่ือให้ความรู้เหล่าน้ีถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดเก็บให้คงอยู่ไม่สูญหาย สามารถเข้าถึงและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไปได้ 
(น่ิมนวล จันทรุญ และเกวลี อ่อนเรือง, 2559, น.250) จากเดิมชุมชนมีเพียงแต่การจัดเก็บความรู้ในรูปของ
ภาพถ่ายหรือการจดจําความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ แต่เม่ือเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตทําให้การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูล จัดสร้างเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทําเว็บไซต์มัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลอาหารเหนือ 
และยังได้จัดทําข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลประเพณีล้านนาในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และสื่อวิดีทัศน์ 
(“เครื่องเขินล้านนา",http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/about) การจัดทําวีดีโอจัดเก็บ
ขั้นตอนการทํางานของภูมิปัญญาวิถีครามของชาวภูไทท่ีสกัดความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (อรุณลักษณ์ ทุม
มากรณ์ และคณะ, 2549, น.94) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ินล้านนา 
โดยการเช่ือมโยงกับแหล่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ล้านนา (จามจุรี จิโนสวัสด์ิ และวรรษพร อารยะพันธ์, 2561, น.1442) การจัดทําสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
กว๊านพะเยา เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 
และภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูล ความรู้ท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ (รตนพรรษ สุชาติ และ 
เชาวน์ ปอแก้ว, 2559, น.122) 

อีกหน่ึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชน คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ียังไม่ถูกจัดเก็บให้เป็นระบบ โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยการจัดเก็บ ออกแบบและกล่ันกรองข้อมูลเพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
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ข้อมูลเพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียว เพ่ือบริการข้อมูลและสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริการนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ ประชาชน ช่วยอํานวยความสะดวกในการขาย
สินค้าและบริการการท่องเท่ียว (ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ, 2561, น.51) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนทําได้ 3 แนวทาง คือ การบริหารจัดการระบบโดยเว็บไซต์ การ
ประชาสัมพันธ์โดยสื่อนําเสนอ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ      (ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ, 2561, น. 
52) ตัวอย่างเช่น สร้างแผนท่ีเชิงปฏิสัมพันธ์โดยการจัดทําฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีของ 
Google Map API สําหรับการท่องเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝั่งตะวันออก โดยเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน การสืบค้นเพ่ือแสดงผลข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวชุมชน และการค้นหาเส้นทาง (โสภาวดี โชติกลาง 
และคณะ, 2558, น.54) 

2.8 สถานการณ์ท่ีสําคัญเก่ียวกับบ้าน ครอบครัว และชุมชน กรณีความรุนแรง 
 การศึกษางานวิจัย บทความ และข่าวสารต่างๆ ทําให้พบสถานการณ์เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และ
ชุมชนท่ีน่าสนใจ คือ ปัญหาความรุนแรง ท่ีมีรากฐานมาจากปัญหาในบ้าน ครอบครัวและชุมชน ข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าความรุนแรงพรากชีวิตผู้คนท่ัวโลกไปมากกว่า 1.5 ล้านคนทุกปี โดยสูงกว่า
ร้อยละ 50 เป็นเพราะอัตวินิบาตกรรม อีกร้อยละ 35 มาจากการฆาตกรรม และอีกร้อยละ 12 เป็นผลโดยตรง
มาจากสงครามหรือความขัดแย้งรูปแบบอื่น สําหรับผู้เสียชีวิตหน่ึงคนจากเหตุความรุนแรง ต้องเข้าโรงพยาบาล
หลายสิบครั้ง การเย่ียมแผนกฉุกเฉินหลายร้อยครั้ง และต้องไปพบแพทย์หลายพันครั้ง ย่ิงไปกว่าน้ันยังพบว่า
ความรุนแรงมักมีผลตลอดช่ัวชีวิตต่อสุขภาพกายและจิตของเหย่ือ ส่งผลต่อสังคมและกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในท่ีสุด (ความรุนแรง, https://th.wikipedia.org/wiki) 

ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังของสังคมไทยมาช้านาน ผลของความรุนแรงในครอบครัว
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ท้ังทางร่ายกายและจิตใจ ท้ังผู้กระทําความรุนแรง และผู้ถูกกระทํา 
ดังตารางที่ 2.4 
ตารางท่ี 2.4 ผลกระทบของความรุนแรงในสังคม 

บทบาท ระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
ผู้กระทําความ
รุนแรง 

ได้รับโทษจากการกระทํา
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และการลงโทษจากสังคม 

ครอบครัวแตกแยก  ขาด
ความอบอุ่น เด็กท่ีเติบโต
ข้ึนมาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหา 

-ชุมชนไม่ปลอดภัย  
-สังคมต้องรับภาระในการ
ประคับประคองสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีผู้กระทําความ
รุนแรงโดนลงโทษ 
- ป ร ะ เ ท ศ ต้ อ ง สู ญ เ สี ย
ง บปร ะม าณ ในก า ร ดู แ ล
ผู้ ก ร ะ ทํ า ค ว า ม รุ น แ ร ง ท่ี
ต้องโทษจําคุก และฝึกอาชีพ
ให้ขณะถูกจองจํา 
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บทบาท ระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
ผู้ ถู ก ก ร ะ ทํ า
ความรุนแรง  

ส่ ง ผล ต่อสภาพ ร่ า งก าย 
จิต ใจ  และพฤติกรรมใน
ระยะยาว 

ก ล า ย เ ป็ น ภ า ร ะ ข อ ง
ครอบครัว ส่งผลให้สมาชิก
ใ น ค ร อ บ ค รั ว เ กิ ด
ความเค รียดในการ ดูแล
ผู้ถูกกระทําท้ังร่างกายและ
จิตใจ ซ่ึงบางรายรักษาได้แต่
ต้องใช้ระยะเวลา แต่บาง
รายไม่สามารถกลับมาเป็น
ปกติได้อีกตลอดชีวิต 

- ป ร ะ เ ท ศ ต้ อ ง สู ญ เ สี ย
งบประมาณด้านการแพทย์
ท้ังบุคลากรและอุปกรณ์ใน
การเยียวทางร่างกายและ
จิตใจ 
-สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ 

ข้อมูลจากตารางท่ี 2.4 ข้างต้น พบว่า 1) ผู้กระทําความรุนแรงจะได้รับโทษทางกฎหมาย หรือถึงแม้จะ
ไม่ได้รับโทษทางกฎหมายก็จะได้รับการลงโทษจากสังคม ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้กระทํา
ความรุนแรง เช่น ครอบครัวขาดผู้นําครอบครัว หรือมีภาระความรับผิดชอบมากข้ึน นอกจากน้ีอาจถูกสมาชิกใน
ชุมชนนินทา ต้ังแง่รังเกียจ เป็นต้น 2) ส่วนผู้ถูกกระทําจะได้รับผลกระทบต่อทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือท้ัง 2 
อย่าง ซ่ึงผู้ถูกกระทําจะเป็นภาระของสมาชิกคนอื่นท่ีเหลือในครอบครัว รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัว
รูปแบบอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา บางคนคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องปกติในทุกสังคม ไม่อยากย่ืนมือเข้า
ไปยุ่งเกี่ยว แต่หากทุกคนในสังคมนิ่งเฉย ไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็จะแผ่ขยายจาก
ระดับครอบครัวมาถึงระดับชุมชนจากการท่ีผู้กระทําความรุนแรงไปก่อความรุนแรงกับบุคคลอื่นภายนอก
ครอบครัว และผู้ถูกกระทําก็จะต้องได้รับการเยียวยาทางด้านร่างกาย จิตใจ จนกระท่ังส่งผลกระทบต่อสังคมใน
วงกว้างจนถึงระดับประเทศชาติท่ีต้องสูญเสียคนท่ีมีคุณภาพและงบประมาณในการดูแลผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรง จนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับมหภาค ซ่ึงจะเห็นได้จากผลสํารวจความ
เสียหายทางเศรษฐกิจของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2552 ประเทศไทยต้องสูญเสียมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจํานวน 36,687 ล้านบาทต่อปี (พัชรินทร์ นินทจันทร์, 2554, น.446 และ อุษาวดี โคตรคําภา, ประวิต 
เอราวรรณ์, ไพบูลย์ บุญไชย, 2555, น.40) จากสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ดังรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2.4 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของความรุนแรงต่อสังคมในทุกระดับ 

รัฐบาลไทยได้มองเห็นความสําคัญของความรุนแรงในสังคมมาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ดังจะเห็นได้จาก
การออกกฎหมายเข้ามาคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในพ.ศ. 2550 คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 การมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็น
หน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานลดความรุนแรงในครอบครัว โดยดําเนินงาน
ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และในพ.ศ. 2553 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ได้ประกาศให้ พ.ศ. 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็กและความรุนแรงในครอบครัว 
(ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.3) แต่ในทางปฏิบัติแล้วปรากฏว่า การบังคับใช้กฎหมายกับกลไกความช่วยเหลือใน
หน่วยงานภาครัฐยังไม่สอดคล้องกัน และการรณรงค์ยังไม่ประสบผลสําเร็จ สังเกตได้จากสถานการณ์ความ
รุนแรงในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มลดลง แต่มีอัตราความรุนแรงข้ึนๆ ลงๆ ในแต่ละปี ดังภาพท่ี 2.4 
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นอกจากน้ียังพบมูลเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให้สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยไม่มีแนวโน้มลดลง เช่น 
ครอบครัวไทยอ่อนแอ ชุมชนเพิกเฉยต่อปัญหาครอบครัว เพราะความเช่ือที่ว่าปัญหาครอบครัวเป็น ปัญหา
ส่วนตัวไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัว สังคมไทยเปลี่ยนเป็นต่างคนต่างอยู่ เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ 
(ราย)                                        

 

ภาพท่ี 2.4  จํานวนผู้ถูกกระทําความรุนแรงท่ีมารับบริการของศูนย์พ่ึงได้ ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559 (หน่วย: ราย) 
ท่ีมา: สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2559, น.4 

เม่ือพบเห็นความรุนแรงนอกจากไม่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ยังไม่มีการแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือ ผู้ถูกกระทําความรุนแรงไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย บางรายมีความรู้ แต่ปฏิเสธที่จะใช้
สิทธิทางกฎหมายจากค่านิยมของคนไทยท่ีกลัวโดนการประณามให้อับอาย ถูกสังคมซ้ําเติม ขาดความม่ันใจใน
กลไกทางกฎหมายว่าจะช่วยให้ผู้ถูกกระทําปลอดภัย การดําเนินการทางกฎหมายมักมีระยะเวลายาวนาน (พระจันทร์ 
ตาปูลิง, 2556, น.2-3, หน่ึงหทัย ขอกลาง, 2550 ,น.50, สุกัญญา สดศรี, 2561, น.602-603, พูนสุข มาศรังสรรค
, 2559, น.225) จึงทําให้สถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทยไม่เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

(1) ความหมายของความรุนแรง 
พันธมิตรป้องกันความรุนแรง (Violence Prevention Alliance) ซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์การอนามัย

โลก (WHO) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับความรุนแรงว่า “การใช้อํานาจหรือกําลังทางกายอย่างจงใจข่มขู่หรือการ
กระทําต่อตนเอง บุคคลอ่ืน หรือชุมชน ท่ีส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย จิตใจ เสียชีวิต และการละเลย
ทอดท้ิง” 

(2) ประเภทของความรุนแรง 
องค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งประเภทความรุนแรงเป็น 3 ประเภท ดังน้ี (อรสา โฆวินทะ, 2550, 

น.18-20) 
(2.1) ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) คือ การท่ีบุคคลกระทําความรุนแรงต่อ

ตนเอง ซ่ึงแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การฆ่าตัวตาย และ 2) การทําร้ายตัวเอง 
(2.2) ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) คือ การท่ีบุคคลกระทําความรุนแรง

ต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การกระทําความรุนแรงในครอบครัว เป็นความ
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รุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกภายในครอบครัวของผู้กระทําความรุนแรง และ 2) ความรุนแรงในชุมชน เป็นความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลนอกบ้านท่ีคุ้นเคยหรือบุคคลท่ีรู้จัก หรือคนแปลกหน้า 

(2.3) ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) คือ การท่ีบุคคลกระทําความรุนแรงต่อ
บุคคลกลุ่มใหญ่ เช่น รัฐหรือประเทศโดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นเคร่ืองมือจนเกิดความเสียหายต่อบุคคล
กลุ่มใหญ่ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ความรุนแรงทางสังคม 2) ความรุนแรงทางการเมือง และ 3) ความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ 

(3) ลักษณะความรุนแรง 
ลักษณะความรุนแรง จําแนกตามผลกระทบท่ีผู้ถูกกระทําได้รับ ได้เป็น 4 ประเภท (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 

2561, น.4) ดังน้ี 
(3.1) ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) คือ ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายต่อร่างกาย 

กล่าวคือ การใช้กําลังหรืออุปกรณ์ทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเกินความมีเหตุมีผล 
(3.2) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) คือ ผู้ถูกระทําได้รับความทุกข์ในอารมณ์

และจิตใจ เสียสิทธิเสรีภาพ การดุด่า หรือเหยียดหยาม เป็นต้น  
(3.3) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) คือ ผู้ถูกกระทําถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่ 

ข่มขืน ลวนลาม อนาจาร ถูกบังคับให้ค้าประเวณี  
(3.4) ความรุนแรงท่ีทําให้เกิดการสูญเสีย ถูกละเลย หรือถูกทอดท้ิง (Deprivation or Neglect) 

คือ ผู้ถูกกระทําอาจต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต ถูกละเลยหรือทอดท้ิงอย่างไม่เป็น
ธรรม ซ่ึงถ้าใช้ตามคํานิยามศัพท์ของลักษณะความรุนแรงท่ีจําแนกตามผู้ถูกกระทํา การทอดท้ิงถือเป็นการ
กระทําความรุนแรงทางจิตใจ  

ลักษณะความรุนแรงท่ีจําแนกตามผลกระทบท่ีผู้ถูกกระทําได้รับ ท้ัง 4 ลักษณะดังกล่าวพบว่าผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงท่ีมาขอรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม ประจําพ.ศ. 2559 ถูกกระทําความรุนแรงทางร่างกายมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ส่วนการถูกกระทําความรุนแรงทางจิตใจและถูกละเลย
ทอดท้ิงมีสัดส่วนน้อยที่สุด (อัจฉพรรณ ทับทิมทอง และคณะ, 2559, น.15-16) ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.5 
ซ่ึงสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ตารางท่ี 2.5 จํานวน สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและนอก
ครอบครัวท่ีขอรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
ลักษณะความ

รุนแรง 
ถูกทําร้ายภายในครอบครัว ถูกทําร้ายนอกครอบครัว รวมแยกประเภทผู้ถูกกระทํา 

รวมแต่ละลักษณะ
ความรุนแรง 

ร่างกาย 686 430 89 19 61 137 7 4 747 567 96 23 1433 
จิตใจ - - - - - - - - - - - - - 
เพศ 10 227 2 2 44 338 2 9 64 565 4 12 634 
ทอดทิ้ง - 105 - - - - - - - 105 - - 105 
รวม 696 762 91 21 105 475 9 13 811 1,237 100 35 2,172 

ท่ีมา: สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2559, น.15-16 
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ผลสํารวจจํานวนผู้ถูกกระทําความรุนแรงจําแนกตามประเภทของการถูกกระทําความรุนแรงท่ีมารับบริการ
ของศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข ในพ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 ก็พบว่าส่วนใหญ่ผู้ถูกกระทําความรุนแรง 2 
ลําดับแรกก็คือ การถูกกระทําความรุนแรงทางด้านร่างกาย และด้านเพศ (อัจฉพรรณ ทับทิมทอง และคณะ, 2559, 
น.6 และ น.27 และกรณรงค์ เหรียนระวี และคณะ, 2560, น.5 ) ขณะท่ีผลสํารวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง
และบุคคลในครอบครัวของไทย ในพ.ศ. 2560 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล พบว่าความรุนแรงทางด้านจิตใจ สูงสุดคือร้อยละ 
34.6 รองลงมาคือความรุนแรงทางร่างกายร้อยละ 9.9 ท่ีเหลือเป็นความรุนแรงทางเพศและอ่ืนๆ และร้อยละ 82.6 
ของบุคคลท่ีประสบปัญหาไม่ไปขอความช่วยเหลือ (กรมสุขภาพจิตวอนสื่อระวังเสนอข่าวฆ่าตัวตายหว่ันคน
เลียนแบบ, https://thaipost.net/main/detail/283373) อย่างไรก็ดีไม่ว่าผู้ถูกกระทําจะได้รับบาดเจ็บหรือทุกข์
ทรมาน ทางด้านร่างกาย ทางเพศ หรือจิตใจ หรือบางรายอาจถูกกระทําความรุนแรงในทุกรูปแบบ ก็ส่งผลต่อ
อนาคตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว สมาชิกของชุมชน สังคมและประเทศชาติท่ีจะดําเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพ 
จึงเป็นปัญหาท่ีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

นอกจากน้ีข้อมูลจากตารางท่ี 2.5 ยังพบว่าผู้ถูกกระทําจะถูกกระทําความรุนแรงจากบุคคลภายใน
ครอบครัวมากกว่าบุคคลภายนอกครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสํารวจจํานวนผู้กระทําความรุนแรงจําแนก
ตามประเภทผู้ถูกกระทําความรุนแรงท่ีมาขอรับบริการท่ีศูนย์พ่ึงได้ ในพ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 พบว่ามีจํานวน 
20,067 คน และ 21,338 คนตามลําดับ ประกอบด้วย ผู้กระทําความรุนแรงเป็นบุคคลภายในครอบครัวจํานวน 
14,478 คน และ 14,878 คน ตามลําดับ และเป็นบุคคลภายนอกครอบครัวจํานวน 5,589 คน และ 6,460 คน
ตามลําดับ (อัจฉพรรณ ทับทิมทอง และคณะ, 2559, น.7 และกรณรงค์ เหรียนระวี และคณะ, 2560, น.6) 
ผู้กระทําความรุนแรงที่เป็นบุคคลภายในครอบครัวมีมากกว่าผู้กระทําความรุนแรงท่ีเป็นบุคคลภายนอก
ครอบครัวถึง 2.5 เท่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขความรุนแรง ควรเริ่มจากการแก้ไขปัญหา
ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ ก่อน รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวจะเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญใน
การช่วยลดความรุนแรงในสังคมไทยได้ 

(4) ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรง 
การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหลากหลายทฤษฏี ได้แก่ (ธีรวุฒิ นิล

เพ็ชร์, 2561, น.5-น.19) 
(4.1) ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ซ่ึงอธิบายว่ามูลเหตุการกระทําความรุนแรงท่ีเกิดจากจิตใต้สํานึก เป็นการ

ต่อสู้ระหว่างจิตใจของพลังเหตุผลกับไร้เหตุผล จึงทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว นอกจากน้ีบางครั้งจิตใต้สํานึกที่
ไร้เหตุผลจะถูกกระตุ้นด้วยการด่ืมสุราและการใช้สารเสพติด 

(4.2) ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม เป็นพฤติกรรมความรุนแรงท่ีได้รับอิทธิพลจาก 2 แหล่งคือ 2.1) 
อิทธิพลจากภายในครอบครัว คือ ลักษณะของพ่อแม่ การอบรมสั่งสอน และ 2.2) อิทธิพลภายนอกครอบครัว 
คือ ลักษณะชุมชน กลุ่มเพ่ือน และสถาบันต่างๆ ในสังคม ทฤษฏีน้ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล 
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(4.3) ทฤษฏีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นบรรทัดฐานและวัฒนธรรมท่ีสมาชิกในครอบครัวน้ันต้องปฏิบัติตาม และจะ
มีการส่งต่อไปยังสมาชิกใหม่ในครอบครัว 

(4.4) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว เป็นกระบวนการสร้างบทบาทภายใน
ครอบครัว เช่น ครอบครัวท่ีสมาชิกเพศชายแสดงบทบาทเป็นผู้นําเสมอ ซ่ึงการให้ความสําคัญกับผู้ชายมาก
เกินไปมักจะนําไปสู่ปัญหาการก่อความรุนแรง 

(4.5) ทฤษฏีพัฒนาครอบครัว เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวตามสถานการณ์ของ
ช่วงเวลาท่ีเปลี่ยนไปท่ีเรียกว่า วงจรชีวิต  

(4.6) ทฤษฎีสตรีนิยม เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมท่ียึดหลักผู้ชายเป็นใหญ่ 
(4.7) ทฤษฏีเก่ียวกับทรัพยากร ซ่ึงเป็นผู้ จัดหาหรือควบคุมทรัพยากร กับผู้ใช้ทรัพยากรใน

ครอบครัว ซ่ึงผู้จัดหาทรัพยากรจะเป็นผู้มีอํานาจการตัดสินใจต่างๆ ในครอบครัว บางครอบครัวอาจประสบกับ
ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากผู้มีอํานาจในครอบครัว นอกจากน้ีแล้วยังพบครอบครัวท่ีแสดงความรุนแรง เม่ือ
ผู้จัดหาทรัพยากรประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(5) ปัจจัยและสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรง 
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การดําเนินชีวิต ทําให้บรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพ บทบาทของสถาบันต่างๆ ใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว จนทําให้สังคมพิการ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง การ
เลิกจ้างงาน รายรับไม่พอกับการรายจ่าย เกิดความเครียดภายในครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีแหล่งอบายมุข
มากข้ึนในสังคมเพ่ือใช้ในการระบายความเครียดอย่างไม่เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีย่ิงกระตุ้นให้เกดิความรุนแรงท่ี
มากข้ึนในสังคมไทย (สุกิจ อยู่ในธรรม และประณต นันทิยกุล, 2559, น.334) ฉะน้ันสาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความรุนแรงในสังคมตามทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วในหัวข้อทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรง สามารถนํามาจัด
แบ่งแยกได้ 3 ระดับ (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.2 และอาภรณ์ เสียงแหลม, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และนพวรรณ 
เปียซ่ือ, 2554, น.39) ดังน้ี 

(5.1) สาเหตุความรุนแรงในระดับบุคคล เป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความก้าวร้าว มโนธรรมท่ีไร้
เหตุผล และไม่สามารถควบคุมได้ของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น 1) บทความจากงานวิจัย เรื่อง ความรุนแรงใน
โรงเรียน: เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง พบว่าพฤติกรรมของเด็กท่ีเป็นผู้ก่อความรุนแรงส่วน
ใหญ่เกิดจากพ่อแม่ขาดทักษะในการอบรมเล้ียงดู พ่อแม่มีการทะเลาะกันเป็นประจํา พูดจาด่าทอกันด้วยถอยคํา
ท่ีไม่สุภาพ (ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2554, น.5) จนทําให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าว ไร้เหตุผลจนไม่สามารถควบคุมได้ และ 
2) บทความเรื่องพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาเป็นผลจากการเลี้ยงดูแบบตามใจ รักไม่ถูกทาง ผู้ปกครอง
ทะเลาะและทุบตีกันจนเป็นเรื่องปกติ ถูกผู้ปกครองนําไปเปรียบเทียบกับพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืน (อุษาวดี โคตรคํา
ภา, ประวิต เอราวรรณ์ และไพบูลย์ บุญไชย, 2555, น.343) จึงกล่าวได้ว่าการเลี้ยงดูมีผลทําให้ผู้กระทําความ
รุนแรงไม่มีเหตุผลและมีนิสัยก้าวร้าวจนก่อความรุนแรงในท่ีสุด 
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(5.2) สาเหตุความรุนแรงในระดับครอบครัว เป็นความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีสืบทอดจากพ่อ
แม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ความแตกต่างระหว่างชายหญิง และการใช้อํานาจในครอบครัว 
ตัวอย่างเช่น 1) บทความการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อสตรีในสังคมไทย ได้รวบรวมหลักฐานของงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ 21 เรื่อง พบว่ามีงานวิจัย 7 
เรื่องท่ีสรุปว่าปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเกิดจากประสบการณ์การความรุนแรงในครอบครัวท่ีได้รับสืบทอดต่อ
จากพ่อแม่ (อาภรณ์ เสียงแหลม, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และนพวรรณ เปียซ่ือ, 2554, น.43) และ 2) จาก
บทความเร่ือง ความรุนแรงในครอบครัว: “โรคติดต่อ” ท่ีมากับ “ภาวะแทรกซ้อน” พบว่า “การประสบกับ
เหตุการณ์ความรุนแรงหลายๆ รูปแบบในวัยเด็กจะมีความเสี่ยงสูงข้ึนไปอีกกับการเผชิญความรุนแรงในวัยผู้ใหญ่
ท้ังในฐานะผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา จะมีลักษณะโรคติดต่อ ท่ีจะมีการส่งต่อความรุนแรงเป็นทอดๆ จากเด็กไปสู่
ผู้ใหญ่ จากผู้ใหญ่ไปสู่เด็ก และทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อีกหลายอย่างในระยะยาว เช่น พฤติกรรมเส่ียง
ต่อสุขภาพ การใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาสุขภาพจิต การทําร้ายตนเองและผู้อ่ืน โรคทางกาย 
เป็นต้น” (ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์, 2562, น.121) 

(5.3) สาเหตุความรุนแรงในระดับชุมชนและสังคม เป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากสภาพชุมชน และ
วัฒนธรรมชุมชน เช่น 1) บทความจากงานวิจัย เรื่อง ความรุนแรงในโรงเรียน: เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน 
และผู้เกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กมาจากการคบเพ่ือนและต้องการเป็นท่ียอมรับใน
กลุ่มเพ่ือน รวมถึงสังคมในโรงเรียน (ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2554, น.5) จนทําให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ
วัฒนธรรมท่ีถูกสร้างข้ึนโดยเด็กและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเดียวกันเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ ซ่ึงพฤติกรรม
เลียนแบบน้ันอาจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความรุนแรง 2) บทความเร่ืองพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในกลุ่มนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนหญิงระดับ
มัธยมศึกษานอกจากมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวแล้วยังเกิดจากการท่ีโรงเรียนมีความเห็นว่า
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนเป็นพฤติกรรมปกติท่ีมีอยู่ในทุกชุมชนและไม่มีการจัดการแก้ไขปัญหา
ท่ีเด็ดขาด (อุษาวดี โคตรคําภา, ประวิต เอราวรรณ์ และไพบูลย์ บุญไชย, 2555, น.343) และ 3) บทความ เร่ือง
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืนของวัยรุ่นตอนกลาง พบว่าบริบททางสังคมและ
การรับชมสื่อที่ใช้ความรุนแรงมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนกลาง (กนก
พร กระจ่างแสง, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์ิ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2561, น.107) 

นอกจากน้ีกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกลุ่มสาเหตุหรือปัจจัย
ของการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 7 กลุ่ม (กรณรงค์ เหรียนระวี และคณะ, 2560, 
น.7 และ และพระจันทร์ ตาปูลิง, 2556, บทคัดย่อ, น.26) ได้แก่  

1) การใช้สารหรือสิ่งกระตุ้น เช่น สุรา สารเสพติด สื่อลามก เป็นต้น 
2) สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว เช่น การทะเลาะ หึงหวง นอกใจ เป็นต้น 
3) สภาพแวดล้อม เช่น ความใกล้ชิด โอกาสเอ้ืออํานวย เป็นต้น 
4) ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน การว่างงาน ภัยแล้ง เป็นต้น 
5) ปัญหาสุขภาพกาย เช่น การเจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการทางด้านร่างกาย เป็นต้น 
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6) ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด การเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช เป็นต้น 
7) อ่ืน ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยความสมัครใจของวัยรุ่น เป็นต้น 
โดยผลสํารวจจํานวนผู้ท่ีถูกกระทําความรุนแรงจําแนกตามปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระทําความรุนแรง

ท่ีมาขอรับบริการของศูนย์พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข แสดงดังตารางท่ี 2.6 
ตารางท่ี 2.6 จํานวนผู้ท่ีถูกกระทําความรุนแรงจําแนกตามปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระทําความรุนแรงท่ีมารับ
บริการของศูนย์พ่ึงได้ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2560 

ปัจจัยกระตุ้น 
2559 2560 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
การใช้สารหรือสิ่งกระตุ้น 5,669 24.81 9,033 23.84 
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว 7,107 31.1 13,849 36.56 
สภาพแวดล้อม 6,936 30.35 9,403 24.82 
ปัญหาเศรษฐกิจ 560 2.45 1,949 5.14 
ปัญหาสุขภาพกาย 87 0.38 210 0.55 
ปัญหาสุขภาพจิต 1,062 4.65 2,388 6.3 
อ่ืน 1,429 6.25 1,051 2.77 

รวม 22,850 100.00 37,883 100.00 
ท่ีมา: สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2559, น.8 
และ 2560, น.7 
 ข้อมูลจากตารางท่ี 2.6 พบว่าปัจจัยท่ีกระตุ้นท่ีทําให้เกิดการกระทําความรุนแรงในสังคมไทยมากท่ีสุด
คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมและการใช้สารหรือสิ่งกระตุ้น  ส่วนที่
เหลือ คือ ปัญหาสุขภาพจิต อ่ืนๆ ปัญหาเศรษฐกิจ และน้อยท่ีสุด คือ ปัญหาสุขภาพกาย  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสถานการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่ผู้กระทําความรุนแรงเป็นผู้ชาย และผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรงจะเป็นผู้หญิงและเด็ก ดังจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ในออนไลน์ และผลสํารวจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบเหตุความรุนแรง ส่วนใหญ่พบว่าสัดส่วนของผู้ถูกกระทําความรุนแรงเป็นผู้หญิง
และเด็กมากกว่าผู้ชาย ดังตัวอย่างเช่น 1) วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็นธรรมทางเพศ กล่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในพ.ศ. 2557 ว่า “พบผู้หญิงท่ัวโลกร้อยละ 35 เคยพบเจอกับ
ความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงของช่วงชีวิต แต่ในประเทศไทยกลับสูงถึงร้อยละ 44” (เพ็ญประภา ภัทรา
นุกรม, 2558, น.3) 2) ผลสํารวจจํานวนผู้ถูกกระทําความรุนแรงจําแนกตามเพศท่ีมารับบริการของศูนย์พ่ึงได้ 
พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 (กรณรงค์ เหรียนระวี และคณะ, 2560, น.4) ตามตารางท่ี 2.7 ก็สะท้อนให้เห็น
ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน 
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ตารางท่ี 2.7 จํานวนผู้ถูกกระทําความรุนแรงจําแนกตามเพศท่ีมารับบริการของศูนย์พ่ึงได้ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2560 

ปี 
ผู้ถูกกระทําความรุนแรง 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง เพศทางเลือก 

2559 1,079 18,919 20 20,018 
2560 1,301 19,910 7 21,218 

ท่ีมา: สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2560,น.4 
ข้อมูลจากตารางท่ี 2.7 พบว่าผู้ถูกกระทําท้ังในพ.ศ. 2559 และ 2560 ท่ีเป็นเพศหญิงมีสัดส่วนท่ีสูงกว่า

เพศชายประมาณ 17.5 เท่า และ 3) ผลสํารวจผู้ถูกกระทําความรุนแรงในเด็กและสตรีท่ีมารับบริการของศูนย์พ่ึง
ได้ พ.ศ. 2554 มีจํานวน 22,565 คน พ.ศ. 2555 ลดลงเล็กน้อยเหลือ 20,572 คน และกลับเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากใน
พ.ศ. 2556 ถึง 31,866 คน พ.ศ. 2557 ลดลงมากเหลือเพียง 13,999 คน พ.ศ. 2558 กลับสูงข้ึนเป็น 23,977 คน 
จากตัวเลขต้ังแต่พ.ศ. 2554 ถึงพ.ศ. 2557 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มไม่ได้ลดลง แต่กลับมีท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง ไม่มี
ความสมํ่าเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการแก้ไขความรุนแรงต่างๆ ท่ีหน่วยงานรัฐนํามาใช้แก้ไขปัญหายังไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังความร่วมมือในชุมชนและสถาบันครอบครัวยังไม่มากเท่าท่ีควร และผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่ก็
ยังคงเป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็ก โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีถูกกระทําความรุนแรงจะอยู่ในช่วงอายุ 0-18 ปี มีจํานวน
มากคิดเป็นร้อยละ 42.26 (กรณรงค์ เหรียนระวี และคณะ, 2560, น.4) 

ดังน้ันจากสถานการณ์ความรุนแรงท่ีผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็ก โดยท่ีอีกฝ่ายเป็น
ผู้กระทําความรุนแรงเป็นผู้ชาย จึงเป็นอีกประเด็นปัญหาหน่ึงท่ีได้รับความสนใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 
จากงานวิจัย บทความ และข่าวสารต่างๆ ในสื่อออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงมีจํานวนไม่น้อยท่ีมักจะมีการ
กล่าวถึงโดยตรง หรือบางเรื่องก็จะกล่าวถึงโดยอ้อมถึงสาเหตุท่ีผู้ถูกกระทําความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและ
เด็ก ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยและบทความต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

- งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงมี
วัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันความรุนแรงในครอบครัว แต่ก็มีการ
กล่าวถึงสาเหตุท่ีผู้ถูกกระทําเป็นผู้หญิงว่า ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทาง
เพศ จากการสัมภาษณ์เจาะลึกสมาชิกในชุมชนกลุ่มตัวอย่าง (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554, น.453)  

- บทความเร่ืองการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียม: ทางออกของความรุนแรงทางเพศ ผู้เขียน
บทความ ได้พบวาทกรรมซ่ึงมีกล่าวไว้ในงานวิจัยและบทความวิชาการท่ีพูดถึง เพศภาวะ หรือ เรื่องของความ
เป็นหญิง ความเป็นชาย วาทกรรมท่ีว่า “ชายเป็นใหญ่” จนกลายเป็นความเช่ือ อุดมการณ์ ท่ีผู้หญิงต้องพยายาม
คว้ามาให้ได้ เช่น ผู้หญิงต้องแต่งงานเพ่ือให้มีคนมาดูแล ผู้หญิงต้องทํางานบ้าน ดูแลลูกและสามี จึงจะถือว่าเป็น
ผู้หญิงท่ีดี ครอบครัวสอนให้ลูกสาวต้องมีท่ีพ่ึงพิง เป็นผู้เสียสละ ต้องเรียบร้อย ส่วนลูกชายได้อิสระเสรีใน
ความคิด เม่ือออกสู่สังคม เช่น การเข้าโรงเรียนผู้หญิงก็ถูกคาดหวังว่าเหมาะสมกับการเรียนสายสังคมศาสตร์ 
มนุษย์ศาสตร์ ครุศาสตร์ พยาบาล เท่ากับเป็นการปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เรียนในศาสตร์ท่ีแข็งกว่าท่ีจะมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่า ในท่ีสุดผู้หญิงก็ต้องพ่ึงพาผู้ชาย ส่งผลให้พลังของผู้หญิงอ่อนแอลง ถูกกดข่ี และไม่มี
ความเท่าเทียม จนตกเป็นผู้ถูกกระทําความรุนแรงท้ังทางร่ายกายและจิตใจ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558, น.
4-น.14) 
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- บทความมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษากรณีการจด
ทะเบียนสมรส พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์หลังการจดทะเบียนสมรสจนทําให้เกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว มี 7 สาเหตุ โดย 1 ใน 7 น้ัน คือ “ความเช่ือ วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมท่ีให้อํานาจและสิทธิ
ชายเหนือหญิง หรือชายเป็นใหญ่ในสังคม” (สุกิจ อยู่ในธรรม, 2561, น.46) 

ดังน้ันจึงอาจสรุปสาเหตุได้ว่า ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่ยกย่องและให้ความสําคัญกับผู้ชาย 
ความไม่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ ท่ีมองว่าผู้หญิงและเด็กต้องอยู่ในการ
ดูแลและปกป้องของผู้ชาย ทําให้ผู้ถูกกระทําในสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก สถานการณ์ความรุนแรงท่ี
ผู้ถูกกระทําเป็นผู้หญิงและเด็กไม่ได้เป็นแค่ปัญหาของสังคมไทยเท่าน้ัน แต่ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหา
ระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีสากล (ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, สุพัตรา อินทนะ และ วิภาวรรณ อยู่เย็น, 2559, น.88) ย่ิงเป็น
เครื่องยืนยันได้ว่าผู้หญิงและเด็กเป็นผู้ถูกกระทําความรุนแรงมากกว่าผู้ชายเป็นเรื่องระดับโลกท่ีเกิดข้ึนในทุก
สังคมบนโลกน้ี ปัญหาเรื่องน้ีจึงเป็นอีกเรื่องท่ีท้าทายว่าจะมีวิธีการใดท่ีจะเปลี่ยนความเช่ือและค่านิยมเรื่องเพศ
ภาวะให้เบาบางลง จนทําให้ความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและโลก 

(6) แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
 ผลกระทบจากความรุนแรงท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม จนถึง
ระดับประเทศ ทําให้มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีทุกหน่วยท่ีประกอบข้ึนเป็นสังคมต้องร่วมมือ “คิดและทํา” ให้ความ
รุนแรงในสังคมเบาบางลง โดยมีแนวทางการแก้ไขความรุนแรง 4 ระดับ (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.2) ดังน้ี 

(6.1) การป้องกันความรุนแรงในระดับบุคคล คือ การสร้างนิสัยและมโนธรรมในตัวบุคคล โดย 
- พยายามให้ครอบครัวปลูกฝังการใช้เหตุผล วิธีการเลือกเลียนแบบในพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้กับเด็ก

และพยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ เพราะนอกจากจะไม่ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ความรุนแรงให้กับเด็ก (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.11) 

- ส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้จริยธรรม ฝึกใช้ทักษะเด็กและ
เยาวชนแต่ละคนท่ีมีเหตุผลและมีสติในการตัดสินใจ (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.11) รวมถึงสร้างความรู้ให้เข้าใจ
ในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างเพศ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558, น.18 และสุกิจ อยู่ในธรรม และประณต 
นันทิยกุล, 2559, น.337) ไม่ใช่เน้นแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2554, น.8) 

- สถาบันทางศาสนาปลูกฝังจริยธรรม โดยใช้หลักธรรมสั่งสอนต้ังแต่เป็นเยาวชน เช่น หลักปธาน 4 
บทความเรื่องการศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเยาวชน เป็นงานวิจัยท่ีใช้พุทธวิธีใน
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเยาวชนบ้านสบเต๋ิน โดยใช้หลักปธาน 4 คือ ป้องกัน (ศีล 5) ปราบปราม (เบญจ
ธรรม) รักษา (หลักหัวใจเศรษฐี) เร่งสร้าง (พลังใฝ่ดี สร้างกําลังใจ เอาชนะจิตใจอารมณ์ใฝ่ตํ่า) โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ 7 ข้ันตอน ซ่ึงหลังจากได้นํากลุ่มตัวอย่างมาเข้าสู่กระบวนการทั้ง 7 ข้ันตอนตามหลักปธาน 4 แล้ว 
พบว่าปัญหาความรุนแรงของเยาวชนบ้านสบเต๋ิน ในเรื่องของการทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ การล่วงละเมิด
ทางเพศ เสพยาเสพติด เล่นการพนัน อาชญากรรมน้อยลงมากหรือแทบไม่มีเลย (พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโน, 
2557, น.18,น.21-22) 
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(6.2) การป้องกันความรุนแรงในระดับครอบครัว  
- ครอบครัวควรสนับสนุนให้เด็กได้เลือกความถนัดของตนเอง โดยไม่ยึดถือกับเพศกําเนิด (เพ็ญประภา 

ภัทรานุกรม, 2558, น.17) 
- สมาชิกในครอบครัวควรแสดงบทบาทในการช่วยเหลือคนในครอบครัวและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

และซ่ือสัตย์กับคู่สมรส โดยพ่อกับแม่ต้องเป็นผู้แสดงบทบาทดังกล่าวเพ่ือเป็นตัวอย่างกับเด็กในครอบครัว (ธีรวุฒิ 
นิลเพ็ชร์, 2561, น.12 และเพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558, น.17) 

(6.3) การป้องกันความรุนแรงระดับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา โดย  
- ผู้นําชุมชน พระในวัดชุมชน คุณครูในโรงเรียนท่ีเป็นท่ีนับถือต้องพยายามเปลี่ยนทัศนะคติท่ีว่าความ

รุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวน้ัน มาเป็นความรุนแรงเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชน 
- สร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ไม่มีความรุนแรง เช่น กําจัดแหล่งการพนัน ประกาศเป็นชุมชนปลอด

บุหรี่และของมึนเมา เป็นต้น  
- สนับสนุนให้คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล หรือมีการจัดต้ังเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ คอยเฝ้า

ระวังปัญหาความรุนแรง และให้ปฏิบัติงานไกล่เกล่ียในเบ้ืองต้น ทุกคนในชุมชนควรตระหนักว่าความรุนแรงไม่ใช่
ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาท่ีทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ไม่ต่างคนต่างอยู่อีกต่อไป 
ยกตัวอย่างเช่น ผลงานวิจัย เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ได้
เสนอกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือแก้ไขความรุนแรงท้ังหมด 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การประเมินชุมชน และสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึน กล่าวคือ เป็นข้ันตอนการเก็บทัศนะคติและความเช่ือของ
ชุมชนท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว หลังจากน้ันก็เข้าสู่ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเครือข่าย กระตุ้นให้สมาชิกใน
ชุมชนคิดและพิจารณาในสิ่งท่ีต้องกระทํา เพ่ือป้องกันความรุนแรง โดยให้ความรู้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และผู้นํา
ชุมชน คัดเลือกผู้อาวุโสให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว โดยแบ่งความรับผิดชอบให้เครือข่ายแบบไม่เป็น
ทางการให้รับผิดชอบดูแลครอบครัวใด เพ่ือลงไปไกลเกลี่ย และครอบครัวใดท่ีมีปัญหาซับซ้อนให้ส่งต่อให้
หน่วยงานที่เช่ียวชาญข้ันตอนที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติการต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไปอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงผลการนํากลยุทธ์ท้ัง 4 ข้ันตอน มาทดลองใช้ในชุมชนแห่งหน่ึง พบว่ามีความร่วมมือกันในชุมชนมากข้ึน และ
การไกล่เกลี่ยโดยเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการสามารถลดความรุนแรงในครอบครัวให้น้อยลงจนถึงไม่เกิดข้ึนเลย 
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554, น.444, น.448-น.450 และสุกิจ อยู่ในธรรม และประณต นันทิยะกุล, 
2559, น.335) 

- ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมายาคติเกี่ยวกับชายหญิง 
และสิทธิของเด็กและสตรีให้เกิดข้ึนในชุมชน (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2554, น.446) เน่ืองจากการ
ทบทวนวรรณกรรมตามท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่าผู้ถูกกระทําส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็ก ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรมของสังคมท่ีให้ความสําคัญกับผู้ชาย และมีบทบาทสําคัญในการดูแลและปกป้อง
ผู้หญิงและเด็ก โดยมีข้อเสนอแนะจากบทความ การศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียม: ทางออกของความรุนแรง
ทางเพศว่า สื่อต่างๆ ในสังคมต้องตระหนักถึงการเสนอข่าว โฆษณา หรือละคร เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ 



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

2-42 

เน่ืองจากส่ือจะมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและสังคมให้มีพฤติกรรมเลียนแบบ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2558, น.
19) 

- โรงเรียนควรจัดพ้ืนท่ีทางกายภาพให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดพ้ืนท่ีเป็นความเสี่ยงให้เกิดความรุนแรง 
เช่น ลดพ้ืนท่ีท่ีเป็นมุมอับต่างๆ ภายในโรงเรียน พ้ืนท่ีรกร้างในโรงเรียน ห้องนํ้าไม่อยู่ในท่ีลับตา เป็นต้น (ฐาศุกร์ 
จันประเสริฐ, 2554, น.7) 

(6.4) การป้องกันความรุนแรงระดับชาติ  
-  องค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและมนุษย์ และสื่อมวลชน ควรร่วมมือกันการสร้างสื่อท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ในการเลือกพฤติกรรมเลียนแบบที่เหมาะสม และสื่อท่ีทําให้ผู้ชายและผู้หญิงตระหนักและยอมรับ
ความเท่าเทียมของเพศท่ีแตกต่าง (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.12) 

-  ควรมีนโยบายในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรวุฒิ 
นิลเพ็ชร์, 2561, น.14) 

- ส่งเสริมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงให้สามารถรับมือและแก้ไข
ปัญหากับสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ ท่ีได้รับร้องขอความช่วยเหลือได้ (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์, 2561, น.14) 

- จัดให้มีสถานท่ีติดต่อท่ีให้บริการช่วยเหลือผู้ถูกกระทําความรุนแรงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในที่
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเรียกว่า One Stop Service เน่ืองจากในบทความของ
งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พบว่าผู้ถูกกระทําความรุนแรงไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่
บริการ และแต่ละหน่วยงานเจ้าหน้าท่ีก็จะรับทราบแต่งานในหน้าท่ีตัวเอง ทําให้ผู้ถูกกระทําความรุนแรง ไม่ได้
รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ทําให้การให้ความช่วยเหลือทําได้ไม่ทันกาล (สุกิจ อยู่ในธรรม และ
ประณต นันทิยกุล, 2559, น.337-น.338) 

ข้อพึงระวังในการแก้ไขความรุนแรงคือ ปัญหาและสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรงอาจไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุใดสาเหตุหน่ึง หรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ฉะน้ันการแก้ไขปัญหาไม่ควรมองข้ามความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและ
มีสาเหตุหรือรูปแบบอื่นร่วมด้วย มิเช่นน้ันวิธีการแก้ไขก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ความรุนแรงระหว่างสามีและ
ภรรยา ก็ควรจะสืบค้นต่อไปว่ากําลังมีเด็กท่ีกําลังถูกทารุณกรรมอยู่หรือไม่ หรือพบว่าเด็กมีภาวะปัญหาทางจิต ก็
ควรจะตระหนักกลับถึงสาเหตุว่าอาจมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัว และเกิดขึ้นในรูปแบบใด เป็น
ต้น (ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์, 2562, น.121 และ น.127) การสืบค้นสาเหตุและรูปแบบอื่นท่ีจะเกิดข้ึนร่วม
อย่างครบถ้วนก็จะทําให้การแก้ไขเป็นไปอย่างถูกวิธีและเหมาะสม และมีโอกาสสัมฤทธ์ิผล 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

 

3-1 

 

บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนจากฐานข้อมูล
งานวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) 
และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ 
วิทยานิพนธ์ รวมท้ังงานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) ท่ี
แสดงในภาพที่ 3.1 มาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นหลัก
เพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน 
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 
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ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) เพ่ือนํามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง  
 ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยซ่ึงเน้นเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีผู้คนต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขัน เน้น
ความเป็นปัจเจกบุคคล ลดทอนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แม้จะมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลากหลายด้านจนทําให้มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติบางอย่างได้ และลดทอนความไม่แน่นอน 
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ความเสี่ยงในการใช้ชีวิตท่ีต้องพ่ึงพาธรรมชาติบางประการลง แต่วิถีชีวิตรูปแบบน้ีกลับทําให้ผู้คนต้องเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ อีกท้ังยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง ความขัดแย้ง 
หมดหวังตามมาเช่นกัน เงื่อนไขต่างๆ เหล่าน้ีจึงส่งผลให้มนุษย์ยังคงต้องการท่ีพ่ึงบางอย่างเพ่ือช่วยจัดการกับ
ความเสี่ยง ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และสร้างความหวังให้แก่การดําเนินชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุท่ี
บ้าน ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันฐานรากของผู้คนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน บ้าน ครอบครัวและ
ชุมชนจึงยังคงเป็นรากฐานสําคัญส่วนหน่ึงในการรองรับความเส่ียง และสร้างความหวังให้แก่มนุษย์ หากแต่ว่า
ด้วยอิทธิพลของทุนนิยม บริโภคนิยม รวมท้ังความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีทําให้มนุษย์
ต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แก่งแย่ง แข่งขันเพ่ือความอยู่รอด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว
และชุมชนในสังคมไทยจึงเปลี่ยนไปจนทําให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ เกิดความขัดแย้ง ความ
รุนแรง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องหันมาทบทวนบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้สามารถกลับมาสร้าง
ความหวังให้แก่ชีวิต ปัญหาความรุนแรง จึงเป็นคําสําคัญท่ีปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาความรุนแรง ท่ีจะมีผลต่อการ
สร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 เพ่ือตอบคําถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดคือ 
1) เพ่ือศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง และ 2) เพ่ือ
จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว 
และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 
 เม่ือพบประเด็นหลักเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหา
ความรุนแรง ท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 งานวิจัยน้ีจึงจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความ
รุนแรง ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาความรุนแรง 3 แหล่ง ได้แก่ 
Pantip, Facebook และTwitter เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษา 
 เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาความรุนแรงจากโซเชียลมีเดียท่ี
เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาความรุนแรงท่ีปรากฏบนโลกออนไลน์ท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็น
สาธารณะ (Public) ภาษาไทย (หมายถึงข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลได้) ตามคําสําคัญที่
กําหนดเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จึงมาจากประชากร (Population) ซ่ึงหมายถึงช่ือเรื่องบทความ
วิจัย และข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีมีอยู่ท้ังหมดในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง โดยไม่ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างเพราะเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 งานวิจัยน้ีเลือกใช้โปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในการรวบรวมข้อมูล (Collect Data) ท่ี
เกี่ยวข้องโดยการดึงข้อมูล (Information Extraction) จากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง 
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เฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง เน่ืองจาก
โปรแกรมดังกล่าวสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดึงข้อมูลใช้การเขียน Code เพ่ือดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดดัง
ตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 3.2 โดยคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเพ่ือใช้สําหรับการดึงข้อมูลจาก
โซเชียลมีเดียแสดงในตารางท่ี 3.1 
ตารางท่ี 3.1 คําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเพ่ือใช้สําหรับการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 

ความรุนแรง 

กดดัน ด่าทอ ทุบตี ลวนลาม 

กระชาก ดูถูก แทง ล่อลวง 

กรีดข้อมือ เด็กแกล้งกัน นักเรียนตบกัน ละเมิดสิทธ์ิ 

กรีดแขน ตบพ่อแม่ นักเรียนตีกัน ละเลย 

กล้อนผม ตบเมีย ประจาน วิวาท 

กลั่นแกล้ง ตบลูก ประทุษร้าย ส่องภาพ 

กักขัง ตีกัน ปล่อยให้หิว สาหัส 

กีดกัน ตีเด็ก ปล่อยให้อด หน่วงเหน่ียว 

โกงข้าวกลางวัน ตีเมีย ปิดกั้นสิทธิ หยาบคาย 

ข่มขืน ถากถาง พูดล้อเลียน หวาดกลัว 

ข่มขู่ ถูกทําร้าย ไม่เลี้ยงดู หวาดระแวง 

ขว้างปา ถูกรังแก ไม่ให้อาหาร หักไม้เรียว 

ขัดแย้ง ถูกละเมิด ยกพวกตีกัน เหยียดหยาม 

ขายลูก ทรมาน ยิง เหย่ือ 

ขืนใจ ทอดท้ิง เยาะเย้ย โหดร้าย 

ขู่ฆ่า ทะเลาะ แย่งของ โหดเห้ียม 

ครูตีเด็ก ทารุณ รังแก อาชญากรรม 

ครูลงโทษ ทําแท้ง รับน้อง เจ็บปวด 

คุกคาม ทําร้าย รีดไถ ชกต่อย 

ฆ่า ทําให้อาย รุมทําร้าย ท้ิงแม่ 

เฆ่ียน ท้ิงพ่อ รุมโทรม ท้ิงลูก 

ลงโทษ ล่วงละเมิดทางเพศ   
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ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างการเขียน Code เพ่ือดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง เฉพาะ
ข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ตามคําสําคัญด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 

หลังจากดึงข้อมูลโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) 
ภาษาไทยตามคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงด้วยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 ในรูปของ 
Microsoft Excel แล้วจึงจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์โดยเริ่มจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่
เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เช่น ข้อมูลของกรณีต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับดารา ภาพยนตร์ 
ละคร นวนิยาย กีฬา โฆษณา ความฝัน เป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือขจัดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์ เม่ือตัดข้อมูลซํ้า
และข้อมูลส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องออกแล้วจึงเขียน Code ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง และ
ประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ียังคงต้องอาศัย
การทํางานของนักวิจัยร่วมด้วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เน่ืองจาก
ลักษณะของข้อมูลท่ีดึงมาจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ 
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(Public) ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเป็นภาษาไทยซ่ึงถูกจัดอยู่ในประเภทของภาษาท่ีไม่มี
การตัดคํา (Unsegmented Language) ไม่มีอักขระในการบ่งบอกขอบเขตของคําอย่างชัดเจน และมีคําซ่ึงมี
ลักษณะเป็นคําท่ีไม่รู้จัก (Unknown Words) รวมท้ังคํากํากวม (Ambiguity) ทําให้ยังไม่มีเทคนิคท่ีทําให้เกิด
ความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ 100% ดังน้ันแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่าง
รวดเร็วแต่ก็ต้องอาศัยการทํางานของมนุษย์ซ่ึงก็คือนักวิจัยประกอบในการจําแนกและจัดรูปแบบของข้อมูลให้
เป็นโครงสร้างท่ีเหมาะสมแก่การวิเคราะห์ต่อไป ตัวอย่างการเขียน Code ตามคําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา
ความรุนแรง และประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูลแสดงให้เห็นในภาพท่ี 3.3 และตัวอย่างผล
การจัดโครงสร้างข้อมูลท่ีได้จากการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์แสดงให้เห็นใน
ภาพท่ี 3.4 

 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างข้อมูล 
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ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างผลการจัดโครงสร้างข้อมูลท่ีได้จากการเขียน Code ตามคําสําคัญและประเด็นท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ 

3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคน
ไทย 4.0 ซ่ึงได้จัดเตรียมให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ดังท่ีได้อธิบายรายละเอียดไป
ข้างต้นแล้วน้ันงานวิจัยน้ีเลือกใช้โปรแกรม Orange ซ่ึงไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
https://orange.biolab.si ดังแสดงในภาพท่ี 3.5 
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ภาพท่ี 3.5 โปรแกรม Orange 

 อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดของลักษณะข้อมูลท่ีดึงจากโซเชียลมีเดียทําให้เป็นข้อมูลท่ีได้แม้จะมีการ
จัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้างแล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก นอกจากน้ียังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม 
(Categorical Data) ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้เกิดข้อจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเบ้ืองต้น
สามารถทําได้เพียงการแสดงภาพเบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) หรือสถิติเชิงพรรณนาใน
รูปแบบของกราฟเป็นหลัก และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ท่ีบอกได้แค่เพียงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่สามารถอธิบายทิศทางความสัมพันธ์กันของข้อมูลได้ ดังตัวอย่างแสดงในภาพท่ี 3.6 และ
ภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงภาพเบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) 
ด้วยโปรแกรม Orange 
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ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rule) ด้วย
โปรแกรม Orange 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง

เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการท่ีเกิดจากการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมท้ังงานศึกษาอ่ืนๆ พ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข้องเก่ียวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนกรณีศึกษาปัญหาความรุนแรงจาก 1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ประเทศไทย (ThaiJO) เพ่ือนํามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สําหรับการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องและอธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นหลักในการจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0  

ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง
พบว่าอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ทําให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขันเพ่ือความ
อยู่รอด และต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ความเสี่ยงต่างๆ นานาในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ปัจจัยต่างๆ 
เหล่าน้ีมีผลไปลดทอนความช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลเอาใจใส่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคมลง 
อีกท้ังยังนํามาซ่ึงปัญหาความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบที่เกิดข้ึนในสังคม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยมีประเด็นด้านท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง
ปรากฏให้เห็นมากข้ึน อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงต้องการท่ีพ่ึงท่ีพักพิงท้ังทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะภายใต้
โลกท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และปัญหาความรุนแรง บ้าน ครอบครัวและชุมชนจึงยังคงเป็น
สถาบันพ้ืนฐานสําคัญท่ีเป็นความหวัง เพ่ือให้สามารถจัดการกับความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตมนุษย์ 
สถานการณ์เหล่าน้ีจึงกลายเป็นท่ีมาของประเด็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงเพ่ือจัดทําและ
ประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และ
ชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับ
แผนงานคนไทย 4.0 โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
การวิเคราะห์โดยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) และการทําเหมืองข้อความ (Text Mining) 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงจากส่ือโซเชียลมีเดีย 
งานวิจัยน้ีจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท้ังหมด ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูล

ส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดเพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านปัญหาความรุนแรง 3 แหล่งหลัก ได้แก่ Pantip Facebook และTwitter โดยใช้
โปรแกรม Python for Windows 3.6.6 ซ่ึงสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เขียน Code ผล
การดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรง ท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ 
(Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดจาก Facebook มีจํานวนท้ังสิ้น 11,593 รายการ Pantip มีจํานวน
ท้ังสิ้น 90,209 รายการ และ Twitter มีจํานวนท้ังสิ้น 14,868 รายการ รวมข้อมูลท้ัง 3 แหล่งจํานวน 116,670 
รายการ หลังจากน้ันจึงจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) เพ่ือใช้สําหรับการ
วิเคราะห์ โดยจําแนกข้อมูลออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
ใช้กําหนดโครงสร้างข้อมูลดังน้ี 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงจําแนกข้อมูลออกเป็น 
 1) ประเภทความรุนแรง ซ่ึงสามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย (1) การทําร้าย
ตนเอง (Self-inflicted Injury) หรือความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) โดยมีเหย่ือเป็นตัวบุคคล
เอง (2) ความรุนแรงระหว่างบุคคลหรือการทําร้ายบุคคลอื่น (Interpersonal Violence/ Homicide) เหย่ือ
เกิดข้ึนระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคน โดยอาจเป็น (2.1) ความรุนแรงในครอบครัวและคู่ครอง (Family and 
Intimate Partner Violence) หรือความรุนแรงภายในครัวเรือน (Domestic Violence) และ (2.2) ความ
รุนแรงในชุมชน (Community Violence) เช่น โรงเรียน ท่ีทํางาน คุก หรือโรงเลี้ยงเด็ก ท่ีเกิดจาก คนรู้จัก 
(Acquaintance) หรือคนแปลกหน้า (Stranger) และ (3)ความรุนแรงในสังคม (Collective Violence) กลุ่ม
บุคคล  (Large Groups of Individuals) หรือ โดยรัฐ  (States) ความ รุนแรงระห ว่างกลุ่ ม  (Collective 
Violence) มีเหย่ือเป็นกลุ่มคนในชุมชนหรือในสังคม  
 2) ลักษณะของการกระทําความรุนแรง ประกอบด้วย (1) ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical 
Violence) (2) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ได้แก่ ข่มขืน ลวนลาม อนาจาร ถูกบังคับให้
ค้าประเวณี (3) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) และ (4) ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความ
สูญเสียหรือการละเลย/ทอดทิ้ง (Deprivation or Neglect) ได้แก่ ทอดทิ้งทางกาย ไม่ให้อาหารอย่างเพียงพอ 
ไม่ดูแลสุขภาพ ไม่คุ้มครองอันตราย 
 3) เจตนาในการกระทําความรุนแรง ได้แก่ การต้ังใจกระทําความรุนแรง และการไม่ต้ังใจกระทําความ
รุนแรง 
 4) สถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรง ได้แก่ ในครอบครัว โรงเรียน/สถานศึกษา ท่ีทํางาน คุก โรงเลี้ยงเด็ก 
สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีลับตา online 
 5) ช่วงเวลาท่ีเกิดความรุนแรง ได้แก่ เช้า (6.01-11.00) สาย/กลางวัน (11.01-12.59) บ่าย (13.00-
15.59) เย็น (16.00-18.59) ค่ํา (19.00-21.59) ดึก (22.00-03.59) รุ่งสาง/ยํ่ารุ่ง/ เช้ามืด (4.00-6.00) 
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 6) ปัจจัยหรือสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรง ได้แก่ การทํางาน การพนัน การเรียน การสอบ 
ความเครียด ความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด การรับชมสื่อ 
 7) ความรุนแรงเกิดกับบุคคลประเภทใด ด้านเพศ ได้แก่ ผู้ชาย ผู้หญิง และเพศท่ีสาม ด้านวัย ได้แก่ 
เด็ก วัยรุ่น/ เยาวชน (10-29) วัยทํางาน และผู้สูงอายุ และอาชีพใด 
 8) บุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรง ได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง ญาติ สามี ภรรยา แม่สามี ครู ฝ่าย
ปกครอง เพ่ือนในห้อง เพ่ือนต่างห้อง เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน คนรู้จัก เพ่ือนบ้าน คนแปลกหน้า 
 9) วิธีการกระทําความรุนแรง ได้แก่ กดดัน บังคับ ข่มขู่ กรีดแขน กักขัง ขืนใจ ตบ ต่อย ตี กระทืบ ทํา
ร้ายร่างกาย นินทา ด่าทอ ฟัน แทง ละเลย ลักพาตัว  
 10) ผลกระทบจากการกระทําความรุนแรง ได้แก่ ผลต่อจิตใจ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บมาก และ
เสียชีวิต 
 11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรง ได้แก่ เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเกิดข้ึนไม่ต่อเน่ือง 

โดยพบว่าหลังจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องออก (Removing Suspicious Data) ท้ังน้ีเพ่ือ
ขจัดความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์เหลือข้อมูลจาก Facebook จํานวน 31 รายการ Pantip จํานวน 6,462 
รายการ และข้อมูลในส่วนของ Twitter จํานวน 34 รายการ ข้อมูลรวมท้ังหมด 6,527 รายการดังรายละเอียด
แสดงแสดงในตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 เป็นตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความ
รุนแรงท่ีมีการจัดทําเป็นโครงสร้างแล้ว 
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 ตารางท่ี 4.1 จํานวนข้อมูลท่ีดึงจากโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความรุนแรง  
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คาํสาํคญั Facebook

 จาํนวน

ขอ้ความ

หลงัตดั

ขอ้มลูซํา้

และท่ีไม ่

เกี่ยวขอ้ง

Pantip

 จาํนวน

ขอ้ความ

หลงัตดั

ขอ้มลูซํา้

และท่ีไม ่

เกี่ยวขอ้ง

Twitter

 จาํนวน

ขอ้ความ

หลงัตดั

ขอ้มลูซ ํา้

และท่ีไม ่

เกี่ยวขอ้ง

ยกพวกตกีนั 40           1,512     41           36         1            
ยงิ 200         1,000     6            202       
เยาะเย้ย 158         1               22         7            151       
แย่งของ 106         473       9            25         
รงัแก 200         1               1,003     88           101       
รบัน้อง 200         1,011     11           48         
รดีไถ 200         1,001     30           52         
รมุทาํรา้ย 80           1,000     110         32         
รมุโทรม 31           1,525     127         60         
ลงโทษ 200         1,002     20           208       
ล่วงละเมดิทางเพศ 81           1,522     146         61         
ลวนลาม 91           1,001     200         255       
ล่อลวง 106         1,002     4            316       
ละเมดิสทิธิ ์ 140         1,000     8            149       
ละเลย 200         1,565     103         93         
ววิาท 200         1,000     16           98         
ส่องภาพ 41           1,000     1            11         
สาหสั 200         1,013     35           128       
หน่วงเหน่ียว 89           1,000     8            52         
หยาบคาย 200         1               1,013     70           63         
หวาดกลวั 200         1,001     6            64         
หวาดระแวง 174         1               1,001     17           83         
หกัไม้เรยีว 1             56         3            13         
เหยยีดหยาม 200         56         2            191       1            
เหยือ่ 200         19         1            52         
โหดรา้ย 200         990       3            69         
โหดเหี้ยม 200         1,001     4            224       
อาชญากรรม 200         1,544     12           104       

รวม 11,593     31             90,209   6,462      14,868   34           
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ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความรุนแรงท่ีมีการจัดทําเป็นโครงสร้าง 
ประเภท ลกัษณะ เจตนา สถานท่ี เวลา ปัจจยั เพศ วยั อาชีพ ใครทาํให้เกิด วิธีการ ผลกระทบ ความต่อเนื่อง

ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ วยัรุน่ พีเ่ขย ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ สถานทีล่บัตา ปัญหาครอบครวั หญงิ ญาติ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง

ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ วยัรุน่ พ่อเลี้ยง ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีท่าํงาน ชาย เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนแปลกหน้า ทางเพศ ตัง้ใจ ทีส่าธารณะ คนแปลกหน้า ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั หญงิ วยัรุน่ คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ วยัรุน่ พี่ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนแปลกหน้า ทางเพศ ตัง้ใจ ทีส่าธารณะ คํา่ หญงิ คนแปลกหน้า ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั คํา่ หญงิ วยัรุน่ นักเรยีน ญาติ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ หญงิ วยัรุน่ นักเรยีน ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีส่าธารณะ หญงิ วยัรุน่ นักเรยีน คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีท่าํงาน คํา่ หญงิ วยัทาํงาน เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ดกึ ปัญหาครอบครวั หญงิ พีเ่ขย ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง

ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ พ่อเลี้ยง ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ ญาติ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีท่าํงาน หญงิ วยัทาํงาน หวัหน้างาน ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั หญงิ วยัรุน่ นักเรยีน คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ พ่อ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
ในครอบครวั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ พี่ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ สถานทีล่บัตา คํา่ หญงิ เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ
คนแปลกหน้า ทางเพศ ตัง้ใจ สถานทีล่บัตา หญงิ คนแปลกหน้า ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ไม่ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั หญงิ เดก็ คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีส่าธารณะ หญงิ คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ หญงิ คนรูจ้กั ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ

คนแปลกหน้า ทางเพศ ตัง้ใจ ทีส่าธารณะ หญงิ คนแปลกหน้า ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ครอบครวั ปัญหาครอบครวั หญงิ เดก็ นักเรยีน ญาติ ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีท่าํงาน หญงิ วยัทาํงาน เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ สถานศกึษา หญงิ วยัรุน่ นักเรยีน เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ
คนรูจ้กั ทางเพศ ตัง้ใจ ทีท่าํงาน หญงิ วยัทาํงาน เพือ่น ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ ต่อเน่ือง

คนรูจ้กั ทางเพศ สถานศกึษา บา่ย หญงิ เดก็ นักเรยีน ล่วงละเมดิทางเพศ ผลต่อจติใจ  
 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีโครงสร้างจากโซเชียลมีเดียท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความรุนแรงเพ่ือแสดงภาพ
เบ้ืองต้นของข้อมูล (Basic Data Visualization) ในด้านประเภทความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่เป็นความรุนแรง
ระหว่างบุคคลหรือการทําร้ายบุคคลอื่น (Interpersonal Violence/ Homicide) โดยเป็นความรุนแรงใน
ชุมชนท่ีเกิดจากคนรู้จัก (Acquaintance) จํานวน 2,614 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 40.06 เกิดจากคนแปลก
หน้า (Stranger) จํานวน 444 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 รองลงมาก็ยังคงเป็นความรุนแรงระหว่างบุคคล
หรือการทําร้ายบุคคลอ่ืนแต่เป็นความรุนแรงในครอบครัวและคู่ครอง (Family and Intimate Partner 
Violence) หรือความรุนแรงภายในครัวเรือน (Domestic Violence) จํานวน 2,430 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 
37.24 สอดคล้องกับข้อมูลการขอรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมปี 2559 ของสํานักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2559, น.15-16) ท่ีพบว่าความรุนแรงส่วนใหญ่
เกิดจากการถูกทําร้ายภายในครอบครัว สุดท้ายจึงเป็นการทําร้ายตนเอง (Self-inflicted Injury) หรือความ
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รุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) โดยมีเหย่ือเป็นตัวบุคคลเองจํานวน 1,038 รายการหรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.91 

ข้อมูลท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักจํานวน 2,614 รายการ 
ตัวอย่างเช่น  

“เราเป็นพนักงานพ่ึงเข้าไปทํางานได้เดือนเดียว มีเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน เวลาเราอยู่กับหัวหน้า2
ต่อ2หัวหน้าชอบเล่นกับเราตอนแรกไม่ได้คิดอะใร พอนานๆไปหัวหน้าเร่ิมเข้าหาตัวมากข้ึน อย่างเช่นมากอด มา
จับหัวให้เรามองตา เราไม่อยากอยู่ไกลหัวหน้าเลย เราไม่กล้าบอกใครนอกจากแฟน เรากลัวเราจะคิดมากเกินไป 
ควรทํายังไงดีค่ะ?? ตอนน้ีเรากลัวจนไม่กล้าไปทํางานเลย. 

“ตอนน้ีเราอายุ 19นะคะ แต่เรื่องน้ันเกิดตอนเรา ป.6 คนท่ีทําเป็นลุงท่ีเป็นเขยนะคะไม่ใช่ลุงแท้ๆ แต่
เป็นคนท่ีพ่อกะแม่ไว้ใจมากรวมถึงเราด้วยคือเค้าดูมีท่าทีเป็นคนดี แต่แล้ววันน้ันก็มาถึง55 (เราเล่าให้ฟังเราไม่
อะไรแล้วให้อภัยทุกอย่างแล้ว) คือเขาเข้ามาในห้องละจับหน้าอกเราจับก้นเรา เราก็ขัดขืนทุกทาง จูบเราแบบขอ
อนุญาตนะคะ คือเอาลิ้นเข้ามาเลยแต่ด้วยความเด็ก เราก็ไม่กล้ากรี๊ดเราอาย ใครไม่เคยก็คงคิดว่าแบบจะโดน
แบบ...” 

“หนูพ่ึงข้ึนม.4 ค่ะ มีเพ่ือน ผช.คนนึงอยู่ห้องเดียวกันกับหนูค่ะ เขาดูกิริยาท่าทางต่างๆโรคจิตมาก ทุก
คนสังเกตได้ ตอนแรกนึกว่าเขาเล่นๆนะคะ. แต่มันน่าจะไม่ใช่แล้วค่ะ เขาชอบลวนลาม ผญ.แทบทุกคนในห้อง 
ชอบขอจับของสงวน บางทีก็จับเลย ชอบถูกเน้ือต้องตัว ท้ังหนูและเพ่ือน” 

“คือเรากับแฟนก็คบกันมาได้ละยะหน่ึงคือช่วงแรกๆเขาก็ธรรมดาพูดคุยด้วยธรรมดาแต่ช่วงหลังๆเขา
จับขาจับนม บางครั้งก็จูบเรา วันหน่ึงเราถามเขาไปถ้าสมมุตินะแฟนใหม่ตัวเคยโดนแฟนเก่าจูบหรือว่าทํากัน
มาแล้วอ่ะ เขาจะรับได้ม้ัย เขาบอกว่ารับไม่ได้ เอ้าแล้วท่ีเขาทํากับเราละมันคือไร ถ้าวันหน่ึงแบบเค้ามีคนอ่ืนแล้ว
เลิกกับเรา เเล้วเราจะทํายังไงละทีน้ี” 

“เม่ือเช้าตอนเข้าแถวครับ เพ่ือนผู้หญิงข้างๆเราโดนครูจิกหัว กระชาก แล้วก็ตบหัวเพ่ือนเรา เพราะว่า
ไม่ได้ติดโบว์ของโรงเรียน เราไม่รู้ว่าจะทําอะไรดี…” 

ตามมาด้วยความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครองจํานวน 2,430 รายการ ตัวอย่างเช่น  
“ลูกพ่ีลูกน้องลวนลามค่ะคือ..ตอนน้ันเราชอบเลี้ยงสุนัขมากค่ะมีวันนึงพ่ีเค้าชวนไปดูลูกหมาเราก็ไป

เพราะเราไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเป็นญาติ แต่ส่ิงท่ีเค้าทําคือ..เค้าพาเราเข้าป่าจากน้ันเค้าบังคับให้เรามีอะไรกับเค้า
ในตอนน้ันเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร...” 

“บ้านเราครอบครัวแตกมา 6 ปีแล้ว คุณพ่อมีแฟนใหม่ ไปสร้างบ้านใหม่ เคยชวนเราไปอยู่ด้วยแต่เพราะ
สงสารแม่ เลยเลือกอยู่กับแม่ แล้วคุณพ่อก็โอนช่ือบ้านเป็นบ้านเรา อยู่มาไม่เคยมีปัญหาจนวันน้ี.. เกริ่นก่อนเลย
ว่าคุณแม่เป็นคนหัวร้อน โมโหร้าย ตอนเด็กๆ 7-8 ขวบเคยจับหัวเราโขกพ้ืน กระทืบ ไม้แขวนเสื้อน่ีบิดเบ้ียวไม่
เป็นรูปเลยค่ะ เหตุท่ีตีแต่ละอย่างก็ทําเราสงสัยค่ะว่าผิดขนาดน้ันเลยหรอ...” 



รายงานฉบับสมบูรณ์  
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“เราอายุ 14 ค่ะ โดนพ่อเล้ียงลวนลาม เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อเลี้ยงค่ะตอนท่ีเราอยู่บ้านเราไม่ได้
อยู่คนเดียวค่ะ มีตาอยู่ด้วยแต่ตาพิการเดินเองไม่ได้ มีแฟนของลุงอยู่ และมีพ่ีของตามาเย่ียมตาแต่เขาเมาอยู่
เพราะกินเหล้ากันส่วนยายเราออกไปข้างนอกค่ะ...” 

“บอกเลยว่าเราเป็นลูกสาวคนเดียว มีพ่ีน้องเป้นผู้ชายหมด เราใช้ชีวิตด้ินรนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเดินไป
โรงเรียนท่ีอยู่ห่างจากบ้านเป็นกิโลๆต้ังแต่ ป.1 โดย พ่อเราบอกคนในหมู่บ้านว่าห้ามพาเรามาส่งบ้าน จนวันหน่ึง
มีป้าในหมู่บ้านพาเรามาส่งที่บ้าน เราโดนพ่อดีด้วยหวายหลายท่ีมากแล้วเอานํ้าเกลือมาราดเรา พอโตข้ึนมาพ่อ
เราก็บงการชีวิตเราทุกอย่างเรื่องเรียน เรื่องกิน เรื่องเพ่ือน สิ่งแรกท่ีโดนก็คือบังคับเลิกคบเพ่ือนท่ีละคน...” 

“ดิฉันแต่งงานมาห้าปี ถูกสามีทุบตีมาบ่อยคร้ัง สามีเป็นคนเจ้าอารมณ์ พูดจาหยาบคาย แต่อยู่ต่อหน้า
คนอ่ืนเค้าจะดีมาก อารมณ์เย็น พูดจาสุภาพ แต่พออยู่กับดิฉันเค้าจะข้ีโมโห พูดจาหยาบคาย ตบตี อยากตัดใจ
เลิกลา เพราะเหน่ือยกับการถูกตบตี แต่เค้าก็กลับมาทําดีอีก ทําอย่างไรให้ตัดใจจากเค้าได้ค่ะ” 

การทําร้ายตนเองหรือความรุนแรงต่อตนเองจํานวน 1,038 รายการ ตัวอย่างเช่น  
“เวลามีเร่ืองท่ีทําให้เครียดจัดจริงๆจะมีพฤติกรรมตบตัวเองตบหัวเองและร้องไห้หนักๆค่ะ มีความคิด

อยากตายค่ะ แต่คิดว่าเป็นอาการปกติไม่น่าจะเป็นซึมเศร้าหรืออะไร เพราะทุกครั้งก็สามารถดึงตัวเองให้ลุกข้ึน
ยืนได้ตลอด แต่หลังๆมาน้ี โดนคําพูดอะไรนิดหน่อย นํ้าตาพุ่งและมีความคิดอยากตายตลอดจนเซิรท์หาวิธีตาย
แบบไม่ทรมาน ความรู้สึกเหมือนไม่เคยได้รับกําลังใจจากครอบครัว ไม่มีความสุข แบบน้ีถือเป็นโรคเครียดรึเปล่า
คะ” 

“สําหรับชีวิตดิฉัน ดิฉันยังรักเขาเหมือนเดิมและมากข้ึน มีครั้งหน่ึงเราทะเลาะกัน เขาจะขับรถหนีไป
ดิฉันคว้าคัตเตอร์มา เขาท้า ดิฉันก็กรีด เอ็นขาด ในหัวตอนน้ันคิดแต่อย่านะ อย่าไปไหน อย่าไปเลย ค่ะ ณ ตรงน้ี
บางท่านคงคิดว่าดิฉันเกินไป แต่ดิฉันไม่เคยได้รับความรัก” 

“ผมสูญเสียพ่อและแม่ไปต้ังแต่ผมยังเด็กตอนนี้ผมอาศัยอยู่คนเดียว เวลาผมอยู่บ้านผมจะคิดฟุ้งซ่าน
มากครับ บางครั้งเอามีดกรีดแขนตัวเองแล้วน่ังหัวเราะอย่างกับคนบ้า เพราะผมไม่มีใครคอยให้คําปรึกษาเลย 
และผมไม่รู้จะไปคุยกับใครดี เรื่องต่างๆท่ีมันอัดอ้ันอยู่ข้างในมันจะ…” 

“ท่ีเห็นคือ เขากําลังนอนแก้ผ้า นัวเนียอยู่กับอีกคน สิ่งท่ีผมคิดได้หรือไม่ได้คิดก็ไม่รู้ในตอนน้ัน เดินเข้า
ไปคว้ามีดกะจะแทงมันท้ังสองคนให้ตาย แต่ผมทําไม่ลงจริงๆสุดท้ายกรีดข้อมือตัวเองต่อหน้ามันท้ังสองคน แล้วชู้
มันก็ว่ิงเข้าห้องนํ้าไป ผมร้องให้ร้องจนไม่มีนํ้าตาให้ไหล” 

“เม่ือก่อน เราเป็นคนหัวอ่อน แคร์รอบข้างมากๆ ใช้นํ้าตาแก้ปัญหา แต่หลังจากข้ึนม.ปลาย เราไม่เคย
ร้องไห้ต่อหน้าใครอีกเลย เราจะกอดตัวเองและร้องไห้พูดพร่ําซํ้าๆว่าไม่เป็นไร เราฆ่าตัวตาย3ครั้งตอนน้ันด้วย
การกรีดข้อมือ” 
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ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าจํานวน 444 รายการ ตัวอย่างเช่น 
“เจอโรคจิตบ่อยมากๆ มากจนรู้สึกว่า ร่างกายเรามันเย้ายวน หรือใบหน้ามันดูโง่ไม่สู้คน ไม่ลวนลามทาง

กายก็ทางสายตา เรานอยมาก เจอบ่อยจนท้อ เจอมาต้ังแต่มัธยม จนถึงช่วงมหาวิทยาลัย จนปัจจุบันทํางานแล้ว
จะ30แล้วยังเจออยู่ พยายามหนี หลีกเลี่ยงทุกทาง ใช้วิธีมีมองกลับ” 

“เเฟนผมเค้าไปน่ังท่ี รร.เเห่งหน่ึงเเล้วมีเด้กเเว้นมาเเซวมาจับเเขนเล้วก้เพ่ือนมันมาจับท้องเเล้วก้จับเอว
ลูบขาโดนแฟนผมถีบไปทีนึงด่าเเล้วก้ดูท่าจะไม่สํานึกคาดว่าจะมีครั้งต่อไป” 

“เราได้ไปเดินงานท่ีๆหน่ึงกับแม่ช่วงท่ีเดินอยู่มีผู้ชาย รูปร่างอ้วนเดินมาจับอวัยวะเพศเราค่ะ คือตอนน้ัน
เราหันไปด่าดังมาก แต่ไม่มีใครสนใจเราเลยแม่เราเดินนําหน้าไปก่อนเราทําอะไรไม่ถูกเลย ทํายังไงดีคะตอนน้ี
เครียดมาก” 

“เรื่องมีอยู่ว่า เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 เวลา 23.55 น. ผมและเพ่ือนโดนรถชน คนท่ีชนขับรถยนต์
ซ่ึงชนกับจักยานยนต์ของเพ่ือนผม (เพ่ือนเป็นคนซ้อน) เพ่ือนผมต้นขาขวาหัก (ดามเหล็ก) และผมกระดูกเชิง
กรานร้าว ต้นขาขวาหัก (ดามเหล็กเหมือนกัน) เข่าฉีก ทางคู่กรณี เมาแล้วขับวัดค่าแอลกอฮอล์ได้ 160 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ รถยนต์ไม่มีประกันอะไรเลย ฝ่ังคู่กรณีมาเย่ียมเราตอนอยู่โรงพยาบาลแค่วันเดียว แล้วส่งลูกน้องมาดู
เราแทน เรา...” 

“เม่ือวานน้ีมีคนมาเมนต์ในคลิปท่ีผมลงในยูทูบด้วยถ้อยคําหยาบคายมาก ท่ีผ่านมาคลิปน้ันก็เป็นคลิปท่ี
มีคนเข้ามาด่าบ้างอยู่แล้ว แต่ท่ีผ่านมาก็เป็นคําหยาบธรรมดา ๆ เช่น เฮีย มืง กู แต่เม่ือคืนคนท่ีเข้ามาเมนต์ ใช้คํา
หยาบคายเหล่าน้ันและมีคําว่า ลูก curry ด้วย…” 

รายละเอียดความรุนแรงจําแนกตามประเภทแสดงในภาพท่ี 4.1 โดยข้อมูลน้ีสะท้อนให้เห็นว่าความ
เสี่ยงในการใช้ชีวิตของมนุษย์ท่ีจะนําไปสู่ปัญหาความรุนแรงเกิดจากคนรอบข้างใกล้ตัวมากกว่าท่ีจะเกิดจากคน
แปลกหน้าหรือคนท่ีไม่รู้จักท้ังๆ ท่ีคนรอบข้างใกล้ตัวน่าจะเป็นที่น่าไว้วางใจมากกว่าคนแปลกหน้าหรือคนท่ีไม่
รู้จักจึงเป็นประเด็นท่ีต้องพึงระมัดระวังย่ิงข้ึนของผู้คนท่ีใช้ชีวิตในสังคมในการที่จะไม่ประมาทกับคนรอบข้างใกล้ตัว 
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ภาพท่ี 4.1 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามประเภทของความรุนแรง 

 สําหรับด้านลักษณะของการกระทําความรุนแรงพบว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 
2,723 รายการคิดเป็นร้อยละ 41.78 รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 2,572 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 39.46 สอดคล้องกับผลการสํารวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวของไทยปี 
2560 โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีพบว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกาย 
ตัวอย่างข้อความท่ีสะท้อนให้เห็นความรุนแรงทางจิตใจเช่น 

“ตอนท่ี จขกท.ยังเป็นนักเรียน ม.ปลายอยู่ (ตอนน้ีจบ ม.6แล้วนะ) เจอครูพูดจาไม่ดีและหยาบคายใส่ 
ท้ังๆท่ีเราก็ไม่ใช่เด็กไม่ดี ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย เท่าท่ีเราจําได้ก็จะเคยโดนพูดว่า –เหน่ือยใจ…” 

“พ่ีสาวชอบว่า ชอบตําหนิเรา พูดไม่ดีเหมือนเราเป็นตัวอะไรสักอย่าง ท้ังๆ ท่ีเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิด
มากมาย แต่เค้าชอบพูดว่าแรงๆ ให้เราเสียนํ้าใจ เค้าไม่ได้ใช้คําพูดหยาบคายนะคะ แต่ชอบใช้คําพูดให้เรา
เจ็บปวด นํ้าตาตกใน จนคิดว่าแม่ไม่ควรให้เราเกิดมาเป็นน้องเค้าเลย ถ้าย้อนกลับไปได้เราจะไม่เกิดมา” 

“เรากับแฟนจะทะเลาะกันบ่อยเวลาทะเลาะแฟนก็ชอบด่าเราด้วยคําหยาบท่ีแรงมากๆ เราคิดมากเรา
ร้องไห้คนเดียว…” 
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“ทุกคนคิดยังไงกับคําท่ีว่า "ถ้าทํางานไม่เป็น ก็ออกไปเลี้ยงควายเถอะ!!" เราจะทําเรื่องหากรมแรงงาน
ได้ม้ัยคะ ถ้าคําพูดวาจาและพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็น ผจก. เราอยากให้คนๆน้ีมันโดนซักที เราโมโหมาก 
หลายคร้ังแล้ว ใช้คําพูดท่ีหยาบคายกับพนักงาน มายืนช้ีหน้าใส่เรา…” 

“เราเป็นคนหน้าตาทําด๊าทําดาม๊ากกกก แล้วเพ่ือน ผช นางก็มาแซวเรา ซ่ึงเราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่
หลังๆน่ีเริ่มหนักข้ึน เริ่มพูดจาส่อเสียดหน้าตา เพศเรา ซ่ึงเราว่ามันก็ไม่ใช่ป่ะท่ีนายจะมาพูดจาตํ่าๆกะเพศแม่ของ
นายแบบน้ี ถึงนายจะบอกว่านายแซวขําๆ แต่คนฟังและคนโดนพาดพิงมันไม่ขําด้วยนะ มันกังวลว่าเราหน้าตาแย่
ขนาดน้ันเลยหรอ เราผิดขนาดน้ันเลยใช่ป้ะ” 

ตัวอย่างข้อความท่ีสะท้อนให้เห็นความรุนแรงทางร่างกายเช่น 
“เอากระจกมาทําให้ตกเเล้วนําเศษท่ีเเตกมากรีดเเขนตัวเอง กรีดบ่อยข้ึนจนรู้สึกว่าชินไปเเล้ว เวลามี

เรื่องหรือไม่สบายใจอะไรเราก็มักจะทําเเบบเดิมๆ หลายคร้ังท่ีอยากหยุดเเต่ก็ทําไม่ได้เพราะเจอเหตุการณ์เดิมๆ
คือคนที่บ้านพูดจาค่อนข้างหยาบคาย ชอบใช้กําลังใช้อารมณ์” 

“ดิฉันอายุ34แล้ว ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยได้เท่ียว ต้ังแต่เด็กจนจบมหาลัย ต้องกลับบ้านกับแม่ตลอด 
ปัจจุบันงานดิฉันเลิก4โมง 6โมงต้องกลับถึงบ้าน ไปเที่ยวคือต้องไปกับครอบครัว ดิฉันก็อยากมีแฟน และคนท่ี
ดิฉันดูๆอยู่ยังไม่ใช่แฟน แต่เขาทํางานท่ีเดียวกัน เราไม่เคยทําเรื่องเสียหายอะไรกัน เม่ือคืนก็แค่ไปกินเอ็มเค 
กลับมา3ทุ่ม แม่ดุ และเอาไม้มาตีด้วย ดิฉันโกรธแม่มาก หาว่าไปเท่ียวกับผู้ชาย เท่ียวแล้วไงล่ะ…” 

“เรื่องมีอยู่ว่าเราอยู่ท่ีรร.เเล้วเพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มชอบเเกล้งเราค่ะ ชอบมาตีมาต่อยเเล้วพอเรามองหน้า
เเบบไม่พอใจอ่ะค่ะเค้าก้พูดว่ามองทําไมมีปัญหาหรอประมาณน้ีอ่ะค่ะ เราเครียดค่ะเพราะเพ่ือนเก่าเราก้เป็นเเบบ
น้ีพอย้ายมารร.ใหม่ก้เป็นเเบบน้ีอ่ะค่ะเเล้วเพ่ือนในห้องก็เหมือนดูว่าเราเเบบต๋ิมๆเเล้วก้ไม่สู้ๆคนอ่ะค่ะเรา
พยายามเปลี่ยนลุคตัวเองให้ดูเเรดข้ึนเเรงข้ึน(เรารู้ว่ามันสิ้นคิดเเต่ก้ทํา)เราเป็นคนคิดมากค่ะเเล้ว...” 

“พ่อโกรธหนูมากหนูรู้ว่าหนูผิด ท่ีนอนดึกหนูออกไปหลังระเบียงบ้าน ละหนูก็อินเกินไปหนูเลยร้องไห้
เลยบ่น แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียงดังเกินพ่อข้ึนมาด่ามากระชากดึงผมลงไปคุยไปด่า ท่ีจริงบอกดีๆก็ได้รึเปล่าคะ หนู
เศร้ามากโดนครั้งท่ีสองแล้วท่ีพ่อทําร้ายแบบน้ี พ่อไล่แม่ข้ึนมานอนคุมหนูอันน้ีหนูไม่เป็นไรแต่ แม่ไม่กล้าห้ามพ่อ
เลยนิสิคะ ทําตัวไม่ถูกละคะเร่ืองนิดเดียวทําเกินไปม้ัย” 

“วันน้ีหนูมีเรื่องจะมาระบาย คือ ตัวหนูเองถูกตีมาต้ังแต่เด็ก ยอมรับค่ะ ว่าด้ือบ้าง ตอนเด็ก ถูกตีทุกวัน
ก่อนไปเรียน แล้วแม่จะชอบตีหัว ตบหัว กระชากหัวซะมากกว่า โดนทําแบบน้ีมาต้ังแต่เด็ก จนตอนน้ี 20 แล้ว ก็
ยังโดน ขายหน้าเพ่ือน ขายหน้าบ้านเพ่ือนมากค่ะ” 

ตามมาด้วยความรุนแรงทางเพศจํานวน 623 รายการคิดเป็นร้อยละ 9.56 ตัวอย่างเช่น 
“พอดีเราเป็น นศ. อยู่หอพัก ใกล้ๆหอพักมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ เจ้าของร้านเป็นผัวเมียกัน อายุพอๆ

กับพ่อแม่เรา ป้าเป็นคนทําอาหาร ลุงก็อยู่ท่ีร้านคอยช่วยป้า เรากินร้านน้ีบ่อยมากเพราะค่อนข้างข้ีเกียจไปไหน
ไกลๆ แล้วทีน้ีย่ิงกินบ่อยก็ย่ิงสนิทกับลุงป้าเขา แรกๆลุงเขาก็จะจับแขนจับมือบ้าง ทําต่อหน้าป้าต่อหน้าลูกค้าคน
อ่ืนแหละ แต่พอเริ่มนาน ลุงแกก็เริ่มเยอะ บางวันก็อุ้มเรา หอมแก้มเราบ้าง…” 
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“ส่วนใหญ่แม่เป็นคนเริ่ม..เราไม่อยากเข้าข้างใครท้ังน้ันท้ังแม่และพ่อ พ่อแท้ๆ เราเคยลวนลามเราต้ังแต่
เด็กๆ พอแม่ไปทํางานพ่อก็จะมาหาเราท่ีห้องแล้วเอากะปู๋ยัดเข้าไปแต่มันยัดไม่เข้าเพราะเรายังเด็กอยู่ และพ่อก็
ทําแบบน้ีหลายครั้งจนเรากลัว พ่อจะถูจนเสร็จแล้วก็รีบออกไป..” 

 “ตอนประมาณอนุบาลเราอยู่ตจว.แม่เราตอนน้ันเป็นซิงเกิ้ลมัมต้องทํางานท่ีกรุงเทพ แล้วตอนน้ันเราถูก
พวกเพ่ือนของตาเขาลวนลามทางเพศ ประมาณว่าใช้น้ิวกับเราจนเย่ือพรมจัน (เขียนง้ีเปล่า?)ขาดแล้วทีน้ี
ไม่ได้มีแค่คนเดียว..เรา” 

“เราอยู่ ม.3นะคะ เราโดนทําโทษเร่ืองท่ีมาสาย แล้วครูคนน้ีก็บอกให้เรามาช่วยงาน (คนอ่ืนท่ีมาสายก็
ไม่เห็นต้องมาช่วยเลย) ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไร พอเราไปช่วยงานเขาก็มีมาจับต้นขาบ้าง เอาผ้าเช็ดหน้าเค้า
มาเช็ดปากเราบ้าง เอามือเราเช็ดปากเราด้วย เราน่ังอยู่เค้าก็เอามือมาโอบ ทํามาจับมือเราแล้วบอกเล็บเรายาว
ให้ไปตัดบ้าง วันน้ีเค้าโทรมาตามเราเลย แต่เราไม่รับ เรากลัว เค้าขอท้ังไลน์ ขอท้ังเบอร์ไป เราให้เพราะตอนน้ันเ
...” 

“จะแก้เผ็ดไอ้พวกท่ีมันชอบลวนลามยังไงดีคะ ไอ้คนพวกน้ีมันกลัวอะไรกัน เราโดนลวนลามค่ะ จากไอ้
ลุงแก่หนังเห่ียว ตัณหากลับ เราซึมเศร้าไปเลย” 

ท่ีเหลือเป็นความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการละเลย/ทอดท้ิงรวมจํานวน 600 รายการคิด
เป็นร้อยละ 9.21ตัวอย่างเช่น 

“คบกับแฟนมา 5 ปี มารู้ทีหลังว่าแฟนไม่เคยรักเราเรยแค่คบไปวันๆ ทุกวันน้ีมีตัวน้อย 1 คนแร้วคะ ไม่
ส่งเสีย เลี้ยงดูเลย ทําไงดีคะ” 

“มีใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเด่ียวบ้างค่ะ สามีขอแยกทาง แต่เค้าอยากมารับลูกไปบ้างแต่ไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยง
ดูอะไร เราควรทําอย่างไร” 

“พอดีทางบ้านมีปัญหาเรื่องญาติซ่ึงเป็นข้าราชการระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มารีดไถขอ
เงินอยู่เรื่อยๆจนสูญเสียทรัพย์สินไปแล้วมากมาย…” 

โดยรายละเอียดความรุนแรงจําแนกตามลักษณะของการกระทําความรุนแรงแสดงในภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามลักษณะของการกระทําความรุนแรง 

 ขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับลักษณะของการกระทําความรุนแรงกรณีความรุนแรง
ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักพบว่าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 1,336 รายการ รองลงมา
เป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 793 รายการ ส่วนความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครองก็มี
ลักษณะเดียวกันคือส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 1,105 รายการ รองลงมาเป็นความรุนแรงทาง
ร่างกายจํานวน 740 รายการ ขณะท่ีความรุนแรงต่อตนเองส่วนมากเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 805 
รายการ ตามมาด้วยความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 197 รายการ และความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคน
แปลกหน้าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 233 รายการ ตามมาด้วยความรุนแรงทางเพศจํานวน 
115 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับลักษณะของการกระทําความ
รุนแรง 
 เม่ือพิจารณาในด้านเจตนาในการกระทําความรุนแรงพบว่าการกระทําความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไป
โดยตั้งใจ โดยพบข้อมูลจํานวน 6,437 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.05 ขณะท่ีการกระทําความรุนแรงโดยไม่ต้ังใจ
มีเพียง 62 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.95 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามเจตนาในการกระทําความรุนแรง 
 สําหรับสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรงพบว่าความรุนแรงส่วนมากเกิดข้ึนในบ้านในครอบครัวจํานวน 
1,550 รายการคิดเป็นร้อยละ 52.35 รองลงมาเป็นสถานศึกษาจํานวน 676 รายการคิดเป็นร้อยละ 22.83 
ตามมาด้วยสถานท่ีสาธารณะจํานวน 244 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.24 ท่ีทํางานจํานวน 211 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 7.13 บนโลกออนไลน์จํานวน 187 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.32 ท่ีเหลือเป็นสถานท่ีลับตา สถานบันเทิง 
คุก วัด โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กตามลําดับ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.5 ขณะท่ี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับสถานที่ท่ีเกิดความรุนแรงพบว่ากรณีความรุนแรงระหว่าง
บุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักเกิดในสถานศึกษามากท่ีสุดจํานวน 606 รายการ ตามมาด้วยท่ีทํางานจํานวน 166 
รายการ ในครอบครัวจํานวน 133 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 110 รายการ ส่วนความรุนแรงระหว่าง
บุคคลในครอบครัวและคู่ครองส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 1,134 รายการ ความรุนแรงต่อตนเอง
ส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 265 รายการ ตามมาด้วยสถานท่ีสาธารณะจํานวน 59 รายการ บนโลก
ออนไลน์จํานวน 46 รายการ สถานศึกษาจํานวน 30 รายการ ท่ีทํางานจํานวน 29 รายการ ความรุนแรงระหว่าง
บุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าส่วนใหญ่เกิดในสถานท่ีสาธารณะจํานวน 118 รายการ ตามมาด้วยสถานศึกษา
จํานวน 30 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 24 รายการ สถานท่ีลับตา 23 รายการ ในครอบครัวจํานวน 18 
รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.6 
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ภาพท่ี 4.5 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรง 

 
ภาพท่ี 4.6 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับสถานท่ีท่ีเกิด
ความรุนแรง 
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 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรงพบว่ากรณี
ความรุนแรงทางจิตใจส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 754 รายการ ตามมาด้วยสถานศึกษาจํานวน 
297 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 152 รายการ ท่ีทํางานจํานวน 122 รายการ สถานที่สาธารณะจํานวน 88 
รายการ ความรุนแรงทางร่างกายส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 754 รายการ ตามมาด้วย
สถานศึกษาจํานวน 305 รายการ สถานท่ีสาธารณะจํานวน 128 รายการ ท่ีทํางานจํานวน 37 รายการ ความ
รุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 134 รายการ ตามมาด้วยสถานศึกษาจํานวน 54 
รายการ สถานท่ีลับตาจํานวน 38 รายการ ท่ีทํางานจํานวน 36 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 31 รายการ 
สถานท่ีสาธารณะจํานวน 25 รายการ ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดในบ้านในครอบครัวและ
สถานศึกษาจํานวนเท่ากัน 11 รายการ ความรุนแรงท่ีเกิดจากการละเลยและทําลายข้าวของส่วนใหญ่ก็เกิด
ในบ้านในครอบครัว ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับ
สถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรง 
 ในด้านช่วงเวลาท่ีเกิดความรุนแรงพบว่าส่วนมากเป็นช่วงเวลาดึก (22.00-03.59) จํานวน 57 
รายการคิดเป็นร้อยละ 27.14 รองลงมาเป็นช่วงเวลาเช้า (6.01-11.00) จํานวน 52 รายการคิดเป็นร้อยละ 
24.76 ตามมาด้วยช่วงคํ่า (19.00-21.59) จํานวน 46 รายการคิดเป็นร้อยละ 21.9 ช่วงเย็น (16.00-18.59) 
จํานวน 31 รายการคิดเป็นร้อยละ 14.76 ช่วงกลางวันและบ่าย (11.01-12.59) (13.00-15.59) จํานวนเท่ากัน
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คือ 7 รายการคิดเป็นร้อยละ 3.33 เช้ามืด (4.00-6.00) จํานวน 6 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.86 ช่วงสาย (11.01-
12.59) จํานวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.43 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.8 โดยภาพรวมจะเห็นว่าช่วงเย็น
ถึงดึกไปจนเช้ามีโอกาสเกิดความรุนแรงมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามช่วงเวลาท่ีเกิดความรุนแรง 
 ในส่วนของปัจจัยหรือสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรงพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาครอบครัวจํานวน 
1,549 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.53 สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2559, น.8, 2560 น.7) ท่ีพบว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดจาก
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุจากความรักจํานวน 877 รายการคิดเป็นร้อยละ 
16.72 ตามมาด้วยการทะเลาะ โมโหจํานวน 759 รายการคิดเป็นร้อยละ 14.47 การถูกแกล้งจํานวน 420 
รายการคิดเป็นร้อยละ 8.01 ท่ี เหลือเป็นการถูกลวนลาม ปัญหาด้านการเรียน สุรายาเสพติดการพนัน 
ความเครียด ปัญหาเศรษฐกิจ การทํางาน การเสพสื่อต่างๆ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามปัจจัยท่ีทําให้เกิดความรุนแรง 
 เม่ือพิจารณาด้านเพศพบว่าปัญหาความรุนแรงเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึงสามเท่าโดยเกิด
กับเพศหญิงจํานวน 3,489 รายการคิดเป็นร้อยละ 73.79 เพศชายจํานวน 1,176 รายการคิดเป็นร้อยละ 24.87 
และเพศท่ีสามจํานวน 53 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.12 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.10 สอดคล้องกับข้อมูล
ของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2560, น.4) 
ท่ีพบว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความ
รุนแรงกับเพศพบว่าความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนรู้จักเกิดกับเพศหญิงมากกว่าสองเท่าตัวของเพศชาย 
(1,268/527=2.4) ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้าเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากกว่า
เท่าตัว (184/147=1.25) แต่ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครอง ความรุนแรงต่อตนเองเกิดกับ
เพ ศห ญิ งม ากก ว่าเพ ศชายอ ย่ างเห็ น ได้ ชัดประมาณ  4 เท่ า ตั ว  (1,523/365=4.17, 514/137=3.74)               
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.11 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับเพศพบว่า
ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดกับเพศชายและเพศหญิงไม่ต่างกันคือเพศชายจํานวน 12 รายการ เพศ
หญิงจํานวน 10 รายการ ความรุนแรงเกิดจากการละเลย ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงทางร่างกาย
ส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิงมากกว่าสองเท่าตัวของเพศชาย (285/98=2.9, 1,339/479= 2.79, 1,309/4515= 
2.54) ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัดโดยมากกว่าเพศชายถึง 8.6 เท่าตัว 
(526/61=8.62) ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.10 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียด้านปัญหาความรุนแรงจําแนกตามเพศ 

 
ภาพท่ี 4.11 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับเพศ 
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ภาพท่ี 4.12 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับเพศ 
 เม่ือพิจารณาด้านวัยพบว่าปัญหาความรุนแรงเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 732 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 45.92 รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 494 รายการคิดเป็นร้อยละ 30.99 สอดคล้องกับข้อมูลของสํานัก
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2559, น.15-16) ท่ี
พบว่าความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดกับเด็กและเยาวชน ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 345 รายการคิดเป็นร้อยละ 
21.64 และผู้สูงอายุจํานวน 23 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.44 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.13 การท่ีผล
การศึกษาจากโซเชียลมีเดียพบว่าปัญหาความรุนแรงเกิดกับวัยรุ่น เด็ก และวัยทํางานมากกว่าท่ีจะเป็นผู้สูงอายุ
ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมาจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับวัยพบว่าความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักเกิดกับ
วัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 302 รายการ รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 243 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 163 
รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 5 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าเกิดกับวัยรุ่นมาก
ท่ีสุดจํานวน 71 รายการ รองลงมาเป็นวัยทํางานจํานวน 44 รายการ เด็กจํานวน 30 รายการ และผู้สูงอายุ
จํานวน 4 รายการ ความรุนแรงต่อตนเองเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 126 รายการ รองลงมาเป็นวัยทํางาน
จํานวน 36 รายการ และเด็กจํานวน 17 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวเกิดกับวัยรุ่นและเด็ก
ใกล้เคียงกันจํานวน 233 รายการ และ 204 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 102 รายการ และผู้สูงอายุ
จํานวน 14 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.14  
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ภาพท่ี 4.13 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียด้านปัญหาความรุนแรงจําแนกตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.14 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับวัย 
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 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับวัยพบว่าความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความ
สูญเสียเกิดกับวัยทํางานมากท่ีสุดจํานวน 14 รายการ ความรุนแรงทางจิตใจเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 256 
รายการ รองลงมาเป็นวัยทํางานจํานวน 161 รายการ เด็กจํานวน 112 รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 6 รายการ 
ความรุนแรงทางเพศเกิดกับวัยรุ่นมากที่สุดจํานวน 151 รายการ รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 95 รายการ ตามมา
ด้วยวัยทํางานจํานวน 47 รายการ ความรุนแรงทางร่างกายเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 287 รายการ รองลงมา
เป็นเด็กจํานวน 154 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 107 รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 14 รายการ ส่วน
ความรุนแรงเกิดจากการละเลยเกิดกับเด็กมากท่ีสุดจํานวน 118 รายการ รองลงมาเป็นวัยรุ่นจํานวน 27 รายการ 
วัยทํางานจํานวน 14 รายการ และผู้สูงอายุจํานวน 3 รายการ ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.15 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับวัย 
 บุคคลท่ีถูกกระทําความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจํานวน 664 รายการคิดเป็นร้อยละ 89.37 
รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทจํานวน 18 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.42 ครูจํานวน 13 รายการคิดเป็นร้อยละ 
1.75 ทหารจํานวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.08 แม่ค้าจํานวน 7 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.94 ดังรายละเอียด
แสดงในภาพท่ี 4.16 
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ภาพท่ี 4.16 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียด้านปัญหาความรุนแรงจําแนกตามอาชีพ 
 ส่วนบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นแฟนหรือคนรักจํานวน 1,123 รายการคิด
เป็นร้อยละ 18.79 ตัวอย่างเช่น 
 “คือผมอยากรู้ว่าผมกับแฟนผมจะเป็นยังไงต่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม เรื่องมีอยู่ว่าเราคบกันมา
จะ10 ปีละ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไปๆ มาๆ หากันอยู่บ่อย พ่อแม่ต่างฝ่ายต่างรู้ จากท่ีเราไม่มีอะไรเลย จนวันน้ีเรามี
รถมีบ้านด้วยกัน จนสุดท้ายก็มามีเรื่องจนได้ คือผมเองท่ีเป็นคนผิดท้ังทําร้ายร่างกายและจิตรใจ จนตอนน้ีเธอ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และตอนน้ีเธอก็ไม่อยากให้ผมยุ่งเกี่ยวกับเธออีก…” 
 “ดิฉันเคยคบกับเค้าช่วงเวลาสั้นๆ เเรกๆ เค้าดีมาก เเต่พอคบกันนานข้ึนประมาน 6 เดือน เค้าข้ีหึง รุน
เเรง เเละหยาบคาย มาก จนเรากลัว เเละบอกเลิกกับเค้าไป เเต่เค้าไม่ยอมเลิก จนเราต้องโกหกว่าไปต่างจังหวัด 
ไปอยู่กับพ่ีสาว…” 
 “คือเราไปอยู่กับแฟน เเฟนเราเป็นคนอารมณ์ร้อนติดกัญชาด้วย เวลาทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือ กระชาก
ผม ต่อยเรา หลายคร้ัง จนเราตัดสินใจกับบ้านมาเเม่ก็เห็นรอยชํ้าเขียว” 
 “เหน่ือยค่ะ เหน่ือยมากๆในการพยายามเป็นคนแบบท่ีเขาต้องการ พอเจอเแบบน้ีเราอยากอยู่คนเดียว
เลยค่ะ เวลาทะเลาะกันเขาจะชอบต่อว่าเราแรงๆ แบบแรงมากๆๆ ถ้าทะเลาะตอนอยู่ด้วยกันก็จะชอบตี ตบ ไม่ก็
กระชากเราแรงๆ แล้วเขาจะมาขอโทษแล้วบอกว่าตอนน้ันโกรธมากเลยควบคุมตัวเองไม่ได้” 
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 “พอดีทะเลาะกับแฟน เรื่องไปแอบคุยกับคนอ่ืน เธอเป็นคนอารมณ์รุงแรงครับเวลาโมโห ตบตีกระชาก
คอเสื้อผลักชนนู่นชนน่ี ผมเคยตอบโต้เลย จนกระท่ังผลักผมไปหลังไปกระแทกกับประตูห้อง ใช่ครับตรงน้ันมีห่วง
เพ่ือล็อกกุญแจ มันเจ็บมากครับ” 
 รองลงมาเป็นแม่จํานวน 635 รายการคิดเป็นร้อยละ 10.62 ตามมาด้วยเพ่ือน คนรู้จัก สามี พ่อ 
สมาชิกในครอบครัว คนแปลกหน้าแต่ละกลุ่มประมาณร้อยละ 7-9 ตัวอย่างเช่น 
 “แม้กระท่ังแม่ยังเคยกระชากตบเราข้างถนน เวลาเราโทรไประบายกับพ่อ แม่ก็จะมาด่าเราทุกครั้งทําให้
เราไม่กล้าท่ีจะพูดสิ่งท่ีเกิดข้ึน จนมาถึงตอนน้ีทุกอย่างมันถึงจุดอ่ิมตัวไปหมด เราพยายามเป็นเด็กปกติ ร่าเริง 
ธรรมดาคนหน่ึง แต่ตอนน้ีมันทําไม่ได้แล้ว…” 
 “ใครเคยโดนแม่ทําร้ายร่างกายบ้างคะ แก้ปัญหาอย่างไร ผลักเราแล้วก็กระชากคอเสื้อเราจนกระดุม
หลุด แล้วบีบคอเรา เราก็พยายามเอาออกแล้วจะออกจากห้อง แต่น้องท่ีมันรักแม่มากๆมาดันประตูไม่ให้ออก
แล้วก็เอาเข็มขัดฟาดใส่เราเราก็ด้ินจนหลุดออกมาได้ บอกก่อนว่าเรา18แล้ว พ่ึงย้ายมาอยู่กัยแม่ได้1เดือน…” 
 “ฉันต้องการเเก้เเค้นผู้ท่ีทําให้ฉันเกิดมา (มารดา) ผิดไหม ทุกๆอย่างไม่ว่าจะพยายามทําตัวดีเเค่ไหน
สุดท้ายกูก็คือไอ้ ไม่ว่าจะต้ังใจเรียนเเค่ไหนกูก็เป็นได้เเค่ทอง ไม่ว่ากูอยากเเต่งหน้าทาปากอยากสวยเหมืนคน
อ่ืนๆกลับด่าว่าฉันเเรดร่าน มีอะไรไม่ถูกใจด่าสาปเเช่งตบตีกระชากหัวเตะทุบหัวตะคอกใส่กูเอาของ ปาใส่กู เอา
ไม้เหล็กตีกู” 
 “หนูเป็นเด็กมีปัญหาค่ะ มีวันนึงท่ีหนูเอาคัตเตอร์มากรีดข้อมือตัวเองเพราะแม่ไล่ให้ไปตาย เพราะแม่พูด
ประโยคน้ีซํ้าไปซ้ํามา…” 
 “คือถูกแรงกดดันจากรอบข้าง แม่ไม่ซัพพอตเรา ชอบด่าตีบ้าง ทําไรก็ไม่ถูก ถูกกีดกันความชอบงาน
อดิเรก บังคับเราทุกเรื่อง ชอบดุด่าการเรียน เปรียบเทียบเรากับคนอ่ืน พูดคําหยาบใส่เราตลอดเลยค่ะ เป็นยังง้ี
ต้ังแต่เด็กละค่ะ จนรู้สึกว่าเหน่ือย อยากตาย คิดว่าตายๆไปก็ดี เร่ิมทําร้ายตัวเองแต่ไม่ถึงข้ันกีดแขนค่ะ ประมาณ
ตีตัวเอง ดึงผม ทุบร่างกาย ไม่เคยเล่าเร่ืองน้ีให้ใครฟังเลยค่ะ…” 
 “ทํายังไงดี เม่ือแม่เป็นโรคจิต ครอบครัวเรามี 4 คน พ่อ แม่ เรา และ น้องสาว เรื่องมีอยู่ว่า แม่เรามี
อาการทางจิต เรื่องต้ังแต่อายุ 30 กว่าๆ ก็เริ่มอารมณ์รุนแรง ขว้างปาข้าวของเวลาไม่พอใจ ทําร้ายร่างกายตัวเอง 
พ่อ เราอยู่เสมอ พอโตมาเร่ิมมีรุนแรงข้ึน เอาไฟมาเผาห้องนอนเราบ้าง จิกหัวลากมาปิดหน้า” 
 ส่วนท่ีเหลือเป็นครูร้อยละ 4.73 เครือญาติ พ่ีน้อง ภรรยา พ่อเลี้ยง ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.17 
สะท้อนให้เห็นว่าโดยแท้จริงแล้วคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในครอบครัวเป็นสาเหตุหลักทําให้เกิดความรุนแรง 
 สําหรับวิธีการกระทําความรุนแรงพบว่าส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอจํานวน 1,146 รายการคิดเป็น
รอ้ยละ 18.32 ตัวอย่างเช่น  
 “แม่เราเป็นโรคจิตชนิดหน่ึง เราทนอยู่กับท่านมานานพอสมควร จนตอนน้ีท่านเริ่มไม่มีสติสัมปชัญญะ
แบบปกติแล้ว เราควรทํายังไงดี มีช่วงนึงแม่เราอาการกําเริบสุดๆ ไปด่าคนท่ีแฟลตทุกคนเลยค่ะ มีหลายคนเลยท่ี
จะทําร้ายแม่เพราะแม่ไปด่าเขาและท้าเขา ร้ายแรงที่สุดคือแม่ขู่ว่าจะฆ่าเขา แต่ดีท่ีว่าพ่อช่วยไว้ก่อน ตอนน้ีท่ี
แฟลตก็เลยไม่ยุ่งกับครอบครัวเราไปเลย เอาจริงๆ เราอายมากๆ ค่ะ” 
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 “คิดยังไงกับพ่อแม่ท่ีชอบด่าลูกเหมือนเปรต” 
 “เพ่ือนของเราโดนบุคคลท่ีไม่รู้จักสมัครเฟซบุ๊กปลอมมา คอมเม้นด่าทอ เสียๆหายๆ บล็อคไปหลายครั้ง
แล้วก็ยังสมัครอันใหม่ มาตามด่าอยู่อีกค่ะ” 
 “ถ้ามีแก๊งก่อกวนแก๊งคุกคามคนอื่นคอยตามด่าตามว่าคนอ่ืน ท้ังๆท่ีเขาไม่ได้ทําอะไรให้ เหมือนพวกโรค
จิต ตามด่าเกือบทุกพ้ืนที่ค่ะ งงเหมือนกันค่ะว่าด่าทําไม หรือด่าให้ใครค่ะ ก่อสร้างความรําคาญใจและเป็นการ
คุกคามมากๆ เลยค่ะ” 
 “ลาออกจากงานเพราะไม่มีความสุขเรื่องเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนๆคิดว่าสมควรม้ัยคะ? รวดเร็วกว่าวิธีแบบ
เก่าของคุณเธอ(หมายถึงในเรื่องงานในความรับผิดชอบของดิฉัน) ก็ตอบๆไปว่าอ่ืมๆ เพ่ือไม่ให้เรื่องยืดเย่ือ แต่
ดิฉันก็ยังทําแบบที่ดิฉันคิดว่าดีต่อไป อีกอย่างท่ีไม่ชอบคือ ชอบมานินทาเรื่องคนน้ันคนน้ีให้ฟัง…” 
 รองลงมาเป็นการทําร้ายร่างกายจํานวน 1,032 รายการคิดเป็นร้อยละ 16.5 ตัวอย่างเช่น 
 “ตอนน้ีเราต้ังครรภ์ได้ประมาณ4เดือนแล้ว แต่เราเลือกท่ีจะเอาเด็กไว้ไม่กล้าทําร้ายเด็ก แล้วแฟนเราเค้า
ไปมีคนใหม่แล้วเค้าทําไม่ดีเยอะกว่าข้อดีเวลาทะเลาะกันส่วนมากเค้าจะลงไม้ลงมือถึงข้ันเลือดตกยางออกกันเลย
ทีเดียว…” 
 “โดนทําร้ายร่างกายเม่ือวาน…สงกรานอุตสาห์ไม่ไปเล่น แต่ดันมาเจอพวกข้ีเมา โมโหท่ีผมไปตําหนิลูก
เขา เรื่องฉีดนํ้าใส่ผม จนญาติๆเขาพากันมารุมทําร้ายผม ได้รับบาดเจ็บ แก้มบวม โดนเล็บจิกท่ีคอม ด้ังจมูกบวม 
แบบน้ี ถือว่าโชคดีหรือร้าย เพราะสงกรานถือว่าเป็นปีใหม่ไทย เจ็บตัวแต่ต้นปี…” 
 “เรื่องมีอยู่ว่า ป้าเราโดนทําร้ายร่างกายคะ ป้าเรากําลังสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกคะ อยู่ดีๆ 
เพ่ือนบ้านท่ีทะเลาะกันก็เข้ามารุมทําร้าย ฝ่ายน้ันเข้ามาทําร้าย 3 คน รุมป้าเราคนเดียว…” 
 “โดนรุมทําร้ายร่างกาย 7ต่อ1คน เราจับมันเข้าคุกได้ไหมคะ?  พอดีแฟนหนูทํางานท่ีโรงบาล ท่ีหน่ึงแล้ว
เป็นบริษัทย่อยในโรงบาล แต่อีก7คนคือเขาเป็นคนแถวน้ัน แต่แฟนหนูอยู่คนละท่ีกัน แล้วเป็นเด็กใหม่ แฟนหนู
พักกลางวันกําลังจะข้ึนไปทํางานต่อ อยู่ดีดีก็มารุมทําร้ายกัน 7คนเลยนะคะต่อ 1 พอดีพ่ีท่ีทํางานมาเห็นเลยช่วย
ไว้ทัน กล้องวงจรมีหมด พยาน แผลตามใบหน้า แบบน้ีเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ” 
 “รุมทําร้าย โดยน้องเป็นแค่สาวประเภท2 ไม่มีทางสู้แน่นอนจึงทําไห้น้องได้รับอาการสาหัส สลบ เลือด
ครั้งในสมอง ปลอดบอบชํ้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ จากการตรวจของโรงพยาบาลปิยะเวชพระราม9…” 
 ตามมาด้วยการกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่จํานวน 811 รายการคิดเป็นร้อยละ 12.97 ตัวอย่างเช่น 
 “ฉันถูกเเม่ นําลูกไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนบ่อยๆเลยทําให้ฉันเครียดอย่างมาก เราคิดว่าเเม่ก้มีส่วนผิด
นะ ไม่ใช่เเค่ลูกตัวเอง กดดันลูกตัวเองเกินไป อยากให้ดีกว่าเขา เเต่เรามีเเค่น้ี พยายามเเค่ไหน เเม่ก็ว่าให้ทุกที 
โกรธคนอ่ืนเเต่มาลงโทษท่ีลูกตัวเอง…” 
 “ทําไมพ่อแม่ชอบกดดันลูกคะ…น่าเบ่ือมากเลยนะคะกับคําพูดของพ่อแม่เม่ือลูกทําอะไรท่ีไม่ได้ดังใจหวัง
ขอชอบพูดประโยคท่ีเจ็บปวดให้กับลูกตัวเอง เขาจะรู้ไหมคะคําพูดบ้างคําจะทําให้เรารู้สึกแย่แค่ไหน เราเจ็บแค่
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ไหน เรากดดันมากเลยนะคะท่ีต้องแบกอะไรไว้คนเดียว บ้างครั้งครอบครัวก็ไม่ได้ปลอบโยนเราเหมือนกับคนอ่ืน
เลย เราแค่อยากได้พ่อแม่ท่ีเขาใจเรามากกว่าน้ี หรือเราหวังมากไป” 
 “พนักงานโดนขู่ทําร้าย ควรทําอย่างไร?  ท่ีทํางานอยู่ท่ีสํานักงานท่ีปทุมธานี แต่ผู้ถูกไล่ออกเป็น
พนักงานอยู่ท่ีโรงงานจังหวัดชลบุรี ท้ังสองยังไม่เคยเจอกันเพราะด้วยลักษณะงานที่ทําจึงต้องทํางานกันผ่านทาง
โทรศัพท์ - ทางผู้ท่ีถูกไล่ออก เค้าได้โทรศัพท์มาขู่ทําร้าย โดยจะทําร้ายในทุกๆทาง ทําให้เสียทรัพย์” 
 “แต่งงานมาไม่ถึง3เดือนก็ถูกทําร้ายจิตใจขนาดน้ีแล้ว ทุกคร้ังท่ีทะเลาะกัน ก็พูดกู เช้ียแล้ว (ไม่ได้โลก
สวย แต่เวลาปกติไม่พูดกูก) เขาจะหาว่าเราชอบพูดจากวนตีนเขา ชอบทําให้เขาอารมณ์เสีย เวลาทะเลาะกันเขา
จะถามจะขู่ว่าเราอยากโดน อยากเจอดีไหม อยากโดนตบไหม…” 
 “ครอบครัวของเราสําหรับเราคิดว่าแทบจะไม่มีใครรักเราเลยชอบกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ให้เดินตามทาง
ท่ีพ่อแม่กําหนด ห้ามเท่ียวเกรดต้องดีต้องได้ Top ขนาดจะไปบ้านเพ่ือนยังไม่ได้เลยค่ะ เลิกเรียนคือต้องกลับบ้าน 
ห้ามมีแฟน กดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ให้เราเรียนหมอ {ตอนน้ีม.ปลายแล้ว} พ่อแม่ยังคิดว่าเราเป็นเด็กๆอยู่เลยค่ะ 
เห็นเพ่ือนไปเท่ียวกันนัดกันไปนู่นไปน่ีเรียนอย่างท่ีตัวเองต้องการเราก็แอบอิจฉา มันอยู่ในกฎมากเกินไป บางที
ร้องไห้ฟูมฟายออกมา…” 
 นอกจากน้ันเป็นการละเลยจํานวน 576 รายการคิดเป็นร้อยละ 9.21 ตีจํานวน 411 รายการคิดเป็น 
ร้อยละ 6.57 กรีดแขนจํานวน 392 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.27 ล่วงละเมิดทางเพศจํานวน 386 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 6.17 ทําร้ายตัวเองจํานวน 354 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.66 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.18 
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ภาพท่ี 4.17 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียด้านปัญหาความรุนแรงจําแนกตามบุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดความ
รุนแรง 

 
ภาพท่ี 4.18 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามวิธีการกระทําความรุนแรง 
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 สําหรับผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 4,366 
รายการคิดเป็นร้อยละ 70.27 ตัวอย่างเช่น 
 “แม่สามีชอบด่าลูกเราท่ียังเล็กอยู่ด้วยถ้อยคําหยาบคาย ควรรับมือยังไงคะ…” 
 “วันน้ีโดนไล่ออกจากบ้านเพราะท้อง…เรียนมหาลัยเปิด ท้อง21 วันน้ีโดนพ่อไล่ออกมาแล้วค่ะ พ่อไม่เอา
ท้ังลูกและเรา ถ้าจะอยู่บ้านต่อก็ให้ทําแท้ง แต่เราไม่อยากฆ่าลูกตัวเอง เขาเกิดมาแล้วก็คงต้องสู้กันไป…” 
 “ราเป็นเด็กคนนึง ค่อนข้างเก็บกดก็ว่าได้ เราเร่ิมทําร้ายตัวเองทุกครั้งท่ีท่ีบ้านทะเลาะกัน เราไม่มี
ความสุขเลย ตลอดเวลามันเหมือนตราบาป เคยสัญญากับตัวเองเอาไว้ ว่าจะไม่ทําอีก เพราะครูท่ีปรึกษาและ
เพ่ือน ๆ ขอเราไว้ แต่คนท่ีทําให้เราอยากตาย กลับเป็นแม่ของเรา เราเคยคิด ว่าเราคงจะไม่ทํามันอีก แต่วันน้ีเรา
ก็ทํา เราผิดหวังกับตัวเอง เรารู้สึกแย่ ท่ีเรารักษาสัญญาท่ีให้ไว้กับตัวเองไม่ได้…” 
 “ท่ีโรงเรียนให้เด็กท่ีไม่มีพ่อมีแม่มาลงช่ือแล้วต้ังแถวแบ่งแยกต่างหาก ในวันพ่อกับวันแม่ รู้ไม๊มันทําให้
เด็กคนนึงท้ังอาย ท้ังเจ็บ แค่เสียใจท่ีไม่มีพ่อแม่แล้วมันยังไม่พออีกเหลอ เกลียดชะมัดวันพ่อวันแม่ ถ้าได้เป็น ผอ. 
จะให้นักเรียนท่ีไม่มีพ่อแม่ หยุด 1 วัน ไปทําบุญท่ีวัดดีกว่า” 
 “ปัญหาครอบครัวเรื้อรังเป็นสิบๆปี เรากําลังจะเป็นโรคซึมเศร้า…ด่าเราด้วยถ้อยคําหยาบคายต้ังแต่
เด็กๆ แม่พูดจาหยาบมาก ชอบด่าเราต่อหน้าญาตๆ ต่อหน้าคนอ่ืน เราอาย.. ทําให้เรามีนิสัยก้าวร้าวกับแม่ แต่
กับคนอ่ืนเราปกตินะคะ เวลาเราทําอะไรแม่ไม่เคยชมเลย มีแต่ติเตียน ไม่เคยให้เราทําอะไรเอง ทําให้เราขาด
ความม่ันใจตั้งแต่เด็กๆ” 
 รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 1,647 รายการคิดเป็นร้อยละ 26.51 ตัวอย่างเช่น 
 “เราใช่พวกเสพติดความรุนแรงหรือป่าวคือเราชอบกรีดแขน ชอบต่อยกําแพง ตอนแรกๆก็มองว่าไร้
สาระนะเร่ืองพวกน้ีพอเราได่ลองทําปุ๊บ เรารู้สึกว่า เลือดยังออกไม่เยอะ ยังไม่สะใจ เราก็จะกรีดแขนตัวเองหรือ
ต่อยกําแพงเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจ เราพยายามหลีกเลี่ยงเร่ืองพวกน้ีแล้วนะแต่ก็กลับมาทําเวลาเครียด เรา
อยากจะรู้ว่าเราใช่พวกเสพติดความรุนแรงหรือป่าวคะ?” 
 “เพ่ือนโดนอาจารย์ตบบ้าง แต่รวมๆไม่มีปัญหาอะไร แต่มีอาจารย์ท่ีชอบใช้ความรุนแรงอยู่ ไม่รู้จะทํา
ยังไง ล่าสุดคือในวิชาลูกเสือ อาจารย์ไม่พอใจท่ีเพ่ือนกระดุกกระดิกในแถว ก็ตบ ตบหัว (ตรงหู) แรงมากได้ยิน
เสียง บ้ัก บ้ัก ตบไป3คน หลังจากน้ันเพ่ือนปวดหูมากๆจนร้องไห้ อาจารย์คนน้ีเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนอําเภอ 
แต่ตบนักเรียนท่ีน่ันเลยโดนย้ายงาน ย้ายมาตบพวกผมในเมืองแทน พวกผมจะทําอย่างไรได้บ้าง ขอบคุณครับ” 
 “พ่อแม่ใครทะเลาะกันทุกวันบ้างคะ พ่อแม่เราะทะเลาะกันทุกวัน พ่อตบตีแม่ด่าแม่สาระพัด ซ่ึงแม่ก็
ยอมพ่อทุกอย่าง ไม่ยอมเลิกลากัน ไม่รู้ว่าทําไมแม่ต้องยอมพ่อขนาดน้ี ถ้าจะบอกว่ารักพ่อขนาดไหนทําไมไม่รัก
ตัวเองบ้าง ก็อย่าหาว่าแม่รักเราเหอะค่ะ เวลาทะเลาะกันจะลากเราเข้าไปเก่ียวด้วย สุดท้ายก็คือทะเลาะกันท้ัง
ครอบครัว ไม่มีความสุขเลยค่ะ” 
 “…ผมก็เป็นคนเงียบๆเลยไม่มีเพ่ือน เป็นพ่อแม่ไม่เคยให้ผมออกไหนเลย ให้อยู่บ้านท้ังวัน ทุกๆเช้าผมก็
จะถูกด่าพ่อแม่บ้าง ตบหัวบ้าง ถูกชกบ้าง…” 
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 “…เวลาพ่อเมา พ่อจะทําร้ายข้าวของ ลูกเมีย ตบตีแม่บ้าง บางทีมันเกินไปนะคะ มันรับไม่ได้อะคะ พ่อ
เลวร้ายกว่าท่ีคิดมาก พอจะมีวิธีแนะนําไหมคะ…” 
 บาดเจ็บมากจํานวน 121 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.95 ตัวอย่างเช่น 
 “ท้ิงครอบครัว เพ่ือคู่ ชี วิต มันผิดไหม??...คนใจร้ายคะ อารมร้อน ทุบตีเรามาแต่เด็ก จนได้เข้า
โรงพยาบาล นอนเป็นอาทิต เรากลัวเขามาคะ เขาบอกให้เราเลิกกับแฟน ไม่งั้นขู่จะไปทําร้ายแฟน กดตันเราทุก
วันคะ ด่าว่าเราไม่หยุด แม่ซํ้าเติมสนับสนุนด้วย ในเม่ือเราไม่เคยมีความสุขกับครอบครัวเลย เราเลยเลือกจะเดิน
ออกมา…” 
 “ทุบตีพ่อ เอามีดจะแทงพ่อ แต่เราขวางไว้ทําให้ถูกแขนเราทะลุ ตอนน้ันแม่พาเราไปโรงพยาบาลคน
เดียว คอยดูแลเราคนเดียว เราเห็นแม่ร้องไห้ตลอดเพราะรู้สึกผิดท่ีทําให้เราเจ็บ เรานอนโรงพยาบาลหลายคืน
แฟนไปเฝ้า และแม่ก็ไปหาเราตลอด…” 
 “ออกมาก็ออกมาแต่ตัวเพราะไม่อยากให้เค้าตามรังควาน เค้าชอบใช้กําลังทุบตีเราทนเพราะมีลูก
ด้วยกันเค้าใช้รีโมทฟาดหัวเราจนจอประสาทตาหลุด ได้รับการผ่าตัด อยู่มาเกือบ10ปีทําเรามาตลอด เราทนไม่
ไหวแล้ว เราอยากทราบว่าถ้าเราเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงและเค้าตามไป…” 
 “…วันหน่ึงเค้าติดเหล้ามาก เราด่าเค้า เค้าจึงทุบตีจนเราซ่ีโครงหัก ด้ังหัก แต่เราก็ยังไม่ยอมเลิกกับเค้า 
ออกโรงพยาบาลมาก็ยังทะเลาะกันโดนตบตีเกือบทุกวัน…” 
 “ต้ังแต่เกิดมาจําความได้ พ่อทําร้ายของกายเรา แล้วทุบตีแม่เราจนเข้า รพ.บ่อยๆ พอเราโตขึ้นเราก็บอก
แม่ให้ไปแจ้งความหย่าขาดกันเลย แต่ญาติพ่ีน้องเขาไม่ยอม สันดานท้ังตระกูล นิสัยเลวทราม ข้ีเหล้า อีกต่างหาก 
เงินก็ขอแม่ตลอด…” 
 กรณีเสียชีวิตมีจํานวน 79 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.27 ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 4.19 ตัวอย่างเช่น 
 “ถ้าเราไปเท่ียวผับกับพวกพ่ีๆแล้วพอกลับจากผับมีเรื่องกับวัยรุ่นจากท่ีอ่ืน แล้วผมเข้าไปห้ามไว้แล้วก็
แยกกันกลับ แต่พอกลับพ่ีผมมาเจอวันรุ่นคนเดิมท่ีมีเรื่องแล้วพ่ีผมใช้อาวุธมีดแทงวัยรุ่นคนน้ันเสียชีวิตโดยท่ีผมว่ิง
ไปห้ามไม่ทันผมจะโดนคดีอะไรไหมคับผมอายุแค่ 17 ปี” 
 “เป็นเหตุการณ์ของเพ่ือนบ้านคับ เขามีลูกสาวไปเรียนหนังสือ อยู่ช้ันมอปลาย การเรียนพอใช้ หน้าตา
สระสวย แต่เม่ืออาทิตย์ก่อนเจอลูกหลงจากเด็กช่างกลตีกัน ยิงปืนใส่กันจนโดนลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล” 
 “พ่อโดนทําร้ายจนเสียชีวิต.คนผิดติดคุก 2 ปีใช่หรอคะ??...เรื่องเกิดเม่ือปีท่ีแล้ว คืออย่างงี้ค่ะ วันน้ันพ่อ
เราน่ังอยู่ท่ีบ้านแล้วมีคนมาทําร้ายพ่อท่ีบ้าน ท้ังๆท่ีพ่อเราไม่เคยรู้จักกับมันมาก่อน พอน้องเราวิ่งไปก็เห็นพ่อนอน
สลบอยู่ ส่วนคนร้ายยืนล้างเขียง เราสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้เขียงทําร้าย…” 
 ขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงพบว่า
ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักส่วนใหญ่ส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 1,994 รายการ รองลงมา
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เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 516 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครองก็มีลักษณะ
เดียวกันคือส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 1,888 รายการ รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 486 รายการ 
ขณะท่ีความรุนแรงต่อตนเองส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 532 รายการ และส่งผลต่อจิตใจจํานวน 308 
รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 176 รายการ 
รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 173 รายการ แต่ทําให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมากท่ีสุดใน
บรรดาประเภทของความรุนแรงท้ังหมดโดยเสียชีวิตจํานวน 52 รายการ และบาดเจ็บมากจํานวน 53 รายการ 
ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.19 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามผลกระทบจากการกระทําความรุนแรง 
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ภาพท่ี 4.20 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับผลกระทบ 
จากการกระทําความรุนแรง 
 ส่วนกรณีของความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะ
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจํานวน 4,548 รายการคิดเป็นร้อยละ 74.28 ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.21 ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรงพบว่าความรุนแรง
ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จัก ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครอง และความรุนแรงต่อตนเอง
ส่วนใหญ่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าส่วนใหญ่เกิดข้ึนแบบ
ไม่ต่อเนื่อง ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.22 ขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรง
กับความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรงพบว่าความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสีย ความรุนแรงทางจิตใจ ความ
รุนแรงจากการละเลย การทําลายข้าวของ และความรุนแรงทางร่างกายส่วนใหญ่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ี
ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดข้ึนแบบไม่ต่อเน่ือง ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 4.23 
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ภาพท่ี 4.21 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.22 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของความรุนแรงกับความต่อเน่ือง
ในการเกิดความรุนแรง 
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ภาพท่ี 4.23 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียจําแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับ
ความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรง 

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ตามกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) พบความสัมพันธ์ท่ี
น่าสนใจคือ 

1) ความรุนแรงต่อเพศหญิงโดยวิธีการกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ ท่ีกระทําโดยตั้งใจ ส่งผลต่อจิตใจด้วย
ระดับความเช่ือม่ัน 100 

2) ความรุนแรงต่อเพศหญิงโดยการทําร้ายร่างกายเป็นแบบต่อเน่ือง และต้ังใจด้วยระดับความเช่ือม่ัน 
100 

3) ลักษณะการทําความรุนแรงทางร่างกายต่อเพศหญิงซ่ึงเกิดจากปัญหาครอบครัวเป็นแบบต่อเน่ือง 
กระทําโดยต้ังใจ ส่งผลต่อจิตใจ ทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

4) ความรุนแรงทางจิตใจ การทําร้ายร่างกายต่อเพศหญิงโดยคนรักท่ีเกิดจากปัจจัยด้านความรักโดย
ต้ังใจ ทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

5) ความรุนแรงต่อเพศชายซ่ึงเกิดจากปัญหาครอบครัวเป็นแบบต่อเน่ือง กระทําโดยต้ังใจ ส่งผลต่อจิตใจ
ด้วยระดับความเช่ือม่ัน 100 

6) ความรุนแรงต่อเพศชายโดยวิธีการนินทา ด่าทอแบบต่อเน่ือง กระทําโดยต้ังใจ ส่งผลต่อจิตใจด้วย
ระดับความเช่ือม่ัน 100 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 แม้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนนํามาสู่ยุคท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน แต่คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน การท่ีทรัพยากรมนุษย์
จะมีคุณภาพดีได้หรือไม่น้ันจําเป็นต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่ทําหน้าที่
อบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้เหมาะสม จึงกลายเป็นท่ีมาของการศึกษา
เรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง 
และ 2) จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เก่ียวกับบ้าน 
ครอบครัว และชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อ
วิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 
 เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังกล่าวข้างต้นการศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสห
วิทยาการโดยการบูรณาการระเบียบวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย จากฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย   
1) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) 2) ฐานข้อมูลไทยลิส (ThaiLIS) และ 3) ระบบฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) โดยดึงข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงาน
ศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและ
อธิบายถึงบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย รวมท้ังเป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักเพ่ือ
จัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว
และชุมชนในสังคมไทยท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคนไทย 4.0 อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวและชุมชนตามกาลเวลาท่ีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงทําให้กลายเป็นปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของปัญหาความรุนแรงซ่ึงมีรากฐานมาจากปัญหา
ครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน จนทําให้ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยอ่อนแอลง ส่งผลต่อให้
กลายเป็นปัญหาสังคม และปัญหาระดับประเทศท่ีเกิดข้ึนมากมายหลากหลายรูปแบบ และการท่ีครอบครัวไม่
สามารถแสดงบทบาทและหน้าท่ีได้สมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต เพ่ือให้เกิดความหวังและสามารถจัดการกับความ
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เสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ ปัญหาความรุนแรงจึงเป็นคําสําคัญท่ีปรากฏให้เห็น และกลายเป็นแนวทางใน
การกําหนดประเด็นหลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความรุนแรง 
 เม่ือได้ประเดน็หลักเพ่ือจัดทําและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัวและชุมชนท่ีจะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสําหรับแผนงานคน
ไทย 4.0 ด้านปัญหาความรุนแรงแล้วงานวิจัยน้ีจึงจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ภาษาไทยตามคําสําคัญท่ีกําหนดจากโซเชียลมีเดีย 3 แหล่ง ได้แก่ Pantip, 
Facebook และTwitter เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาโดยโปรแกรม Python for windows 3.6.6 ซ่ึงสามารถ
ทํางานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้นักวิจัยสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้โปรแกรม Orange ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จัดทําโครงสร้างแล้ว 
 อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงข้อมูลของ
ตนได้อย่างอิสระจึงทําให้แม้จะนําข้อมูลมาจัดการให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง (Structure Data) ก็พบว่า
ไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามโครงสร้างท่ีกําหนดจึงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
สมบูรณ์เหมือนกรณีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีการกําหนดประเด็นข้อมูลท่ีต้องการ
จากกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นภาษาไทยจึงมีลักษณะที่ไม่มีการตัดคํา 
(Unsegmented Language) ไม่มีขอบเขตของคําท่ีปรากฏอย่างชัดเจน มีคําท่ีไม่รู้จัก และคํากํากวมปรากฏอยู่
จํานวนมากทําให้ต้องอาศัยการตีความ (Hermeneutic) ของนักวิจัยประกอบเพ่ือให้สามารถสกัดข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องให้ได้มากท่ีสุด อีกท้ังยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตัวแปรกลุ่ม (Categorical Data) หรือดี
ท่ีสุดก็เป็นเพียงข้อมูลอันดับ (Ordinal) มากกว่าท่ีจะเป็นข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ทําให้ไม่สามารถ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ แต่อย่างน้อยผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นข้อค้นพบบางประการซึ่ง
เปรียบเสมือนปัญหาท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขานํ้าแข็งที่ไม่ได้มีการต้ังสมมติฐานไว้ล่วงหน้าในด้านสถานภาพและ
ความสัมพันธ์ของ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนกับบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และสามารถเป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการกําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
นําไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวข้องกับปัญหาความรุนแรงพบข้อมูลจาก Facebook จํานวน 11,593 
รายการ Pantip จํานวน 90,209 รายการ และ Twitter จํานวน 14,868 รายการ รวมข้อมูลท้ัง 3 แหล่งจํานวน 
116,670 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซํ้าและข้อมูลส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องออก (Removing Suspicious Data) เหลือ
ข้อมูลจาก Facebook จํานวน 31 รายการ Pantip จํานวน 6,462 รายการ และ Twitter จํานวน 34 รายการ 
จึงเหลือข้อมูลรวมท้ังหมด 6,527 รายการ หลังจากน้ันจึงนําข้อมูลท่ีได้จัดเตรียมมาวิเคราะห์ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับ 1) ประเภทความรุนแรง 2) ลักษณะของการกระทําความรุนแรง 3) เจตนาในการกระทําความรุนแรง 
4) สถานที่ ท่ีเกิดความรุนแรง 5) ช่วงเวลาท่ีเกิดความรุนแรง 6) ปัจจัยหรือสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรง        
7) บุคคลท่ีประสบปัญหาความรุนแรง 8) บุคคลท่ีเป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรง 9) วิธีการกระทําความรุนแรง 
10) ผลกระทบจากการกระทําความรุนแรง และ 11) ความต่อเน่ืองในการเกิดความรุนแรง 
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 ในด้านประเภทความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงระหว่างบุคคลหรือการทําร้ายบุคคลอ่ืน 
(Interpersonal Violence/ Homicide) โดยเป็นความรุนแรงในชุมชนท่ีเกิดจากคนรู้จัก (Acquaintance) 
จํานวน 2,614 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 40.06 เกิดจากคนแปลกหน้า (Stranger) จํานวน 444 รายการหรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.8 รองลงมาก็ยังคงเป็นความรุนแรงระหว่างบุคคลหรือการทําร้ายบุคคลอ่ืนแต่เป็นความรุนแรง
ในครอบครัวและคู่ครอง (Family and Intimate Partner Violence) หรือความรุนแรงภายในครัวเรือน 
(Domestic Violence) จํานวน 2,430 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 37.24 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการขอรับ
บริการจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมปี 2559 ของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ขณะที่การทําร้ายตนเอง (Self-inflicted Injury) หรือความรุนแรงต่อตนเอง (Self-
directed Violence) โดยมีเหย่ือเป็นตัวบุคคลเองมีจํานวน 1,038 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 15.91 จึงเป็น
เรื่องท่ีน่ากังวลว่าคนรอบข้างใกล้ตัวซ่ึงน่าจะเป็นท่ีน่าไว้วางใจกลับกลายเป็นคนท่ีน่ากลัวท่ีสุด  
 ด้านลักษณะของการกระทําความรุนแรงพบว่าเป็นความรุนแรงทางจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 2,723 
รายการคิดเป็นร้อยละ 41.78 รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 2,572 รายการคิดเป็นร้อยละ 
39.46 สอดคล้องกับผลการสํารวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวของไทยปี 2560 
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทกับลักษณะของการกระทําความรุนแรงกรณี
ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนรู้จักพบว่าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 1,336 รายการ 
รองลงมาเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 793 รายการ ส่วนความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและ
คู่ครองก็มีลักษณะเดียวกันคือส่วนมากเป็นความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 1,105 รายการ รองลงมาเป็นความ
รุนแรงทางร่างกายจํานวน 740 รายการ ขณะท่ีความรุนแรงต่อตนเองส่วนมากเป็นความรุนแรงทางร่างกาย
จํานวน 805 รายการ ตามมาด้วยความรุนแรงทางจิตใจจํานวน 197 รายการ และความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ี
เกิดจากคนแปลกหน้าส่วนมากเป็นความรุนแรงทางร่างกายจํานวน 233 รายการ ตามมาด้วยความรุนแรงทาง
เพศจํานวน 115 รายการ 
 นอกจากน้ีน้ียังพบข้อกังวลว่าปัญหาความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นไปโดยตั้งใจ โดยพบข้อมูลจํานวน 
6,437 รายการคิดเป็นร้อยละ 99.05 และยังพบว่าส่วนใหญ่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองจํานวน 4,548 รายการคิดเป็นร้อยละ 74.28 โดยเฉพาะความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จัก 
ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครอง และความรุนแรงต่อตนเอง อีกท้ังความรุนแรงท่ีก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงจากการละเลย การทําลายข้าวของ และความรุนแรงทาง
ร่างกายส่วนใหญ่ก็เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน 
 สําหรับสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรงพบว่าความรุนแรงส่วนมากเกิดข้ึนในบ้านในครอบครัวจํานวน 1,550 
รายการคิดเป็นร้อยละ 52.35 รองลงมาเป็นสถานศึกษาจํานวน 676 รายการคิดเป็นร้อยละ 22.83 ตามมาด้วย
สถานท่ีสาธารณะจํานวน 244 รายการคิดเป็นร้อยละ 8.24 ท่ีทํางานจํานวน 211 รายการคิดเป็นร้อยละ 7.13 
บนโลกออนไลน์จํานวน 187 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.32 ท่ีเหลือเป็นสถานที่ลับตา สถานบันเทิง คุก วัด 
โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กตามลําดับ โดยความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จัก



โครงการวิจัยบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 
 

5-4 

เกิดในสถานศึกษามากท่ีสุดจํานวน 606 รายการ ตามมาด้วยท่ีทํางานจํานวน 166 รายการ ในครอบครัวจํานวน 
133 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 110 รายการ ส่วนความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครองส่วน
ใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 1,134 รายการ ความรุนแรงต่อตนเองส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัว
จํานวน 265 รายการ ตามมาด้วยสถานท่ีสาธารณะจํานวน 59 รายการ บนโลกออนไลน์จํานวน 46 รายการ 
สถานศึกษาจํานวน 30 รายการ ท่ีทํางานจํานวน 29 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลที่เกิดจากคนแปลกหน้า
ส่วนใหญ่เกิดในสถานท่ีสาธารณะจํานวน 118 รายการ ตามมาด้วยสถานศึกษาจํานวน 30 รายการ บนโลก
ออนไลน์จํานวน 24 รายการ สถานท่ีลับตา 23 รายการ ในครอบครัวจํานวน 18 รายการ 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระทําความรุนแรงกับสถานท่ีท่ีเกิดความรุนแรงพบว่ากรณี
ความรุนแรงทางจิตใจส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 754 รายการ ความรุนแรงทางร่างกายส่วนใหญ่
เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 754 รายการ ความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดในบ้านในครอบครัวจํานวน 134 
รายการ ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดในบ้านในครอบครัวและสถานศึกษาจํานวนเท่ากัน 11 รายการ 
ความรุนแรงท่ีเกิดจากการละเลยและทําลายข้าวของส่วนใหญ่ก็เกิดในบ้านในครอบครัว สะท้อนให้เห็นว่าบ้าน
และครอบครัวซ่ึงน่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีอบอุ่น ปลอดภัย และเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศกลับกลายมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่ากลัวท่ีสุด 
 สําหรับช่วงเวลาท่ีเกิดความรุนแรงพบว่าโดยภาพรวมช่วงเย็นถึงดึกไปจนเช้ามีโอกาสเกิดความรุนแรง
มากท่ีสุดส่วนมากเป็นช่วงเวลาดึก (22.00-03.59) จํานวน 57 รายการคิดเป็นร้อยละ 27.14 รองลงมาเป็น
ช่วงเวลาเช้า (6.01-11.00) จํานวน 52 รายการคิดเป็นร้อยละ 24.76 ตามมาด้วยช่วงค่ํา (19.00-21.59) จํานวน 
46 รายการคิดเป็นร้อยละ 21.9 ดังน้ันแต่ละครอบครัวจึงต้องเอาใจใส่และระมัดระวังในช่วงเวลาน้ีเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรง 
 ในส่วนของปัจจัยหรือสาเหตุท่ีทําให้เกิดความรุนแรงพบว่าส่วนมากเกิดจากปัญหาครอบครัวจํานวน 
1,549 รายการคิดเป็นร้อยละ 29.53 สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองลงมาเป็นสาเหตุจากความรักจํานวน 877 รายการคิดเป็นร้อยละ 
16.72 ตามมาด้วยการทะเลาะ โมโหจํานวน 759 รายการคิดเป็นร้อยละ 14.47 การถูกแกล้งจํานวน 420 
รายการคิดเป็นร้อยละ 8.01 ท่ีเหลือเป็นการถูกลวนลาม ปัญหาด้านการเรียน สุรายาเสพติดการพนัน 
ความเครียด ปัญหาเศรษฐกิจ การทํางาน การเสพสื่อต่างๆ  
 ปัญหาความรุนแรงเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึงสามเท่าโดยเกิดกับเพศหญิงจํานวน 3,489 
รายการคิดเป็นร้อยละ 73.79 เพศชายจํานวน 1,176 รายการคิดเป็นร้อยละ 24.87 สอดคล้องกับข้อมูลของ
สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ความรุนแรง
ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักเกิดกับเพศหญิงมากกว่าสองเท่าตัวของเพศชาย (1,268/527=2.4) ความรุนแรง
ระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากกว่าเท่าตัว (184/147=1.25) แต่
ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครอง ความรุนแรงต่อตนเองเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่าง
เห็นได้ชัดประมาณ 4 เท่าตัว (1,523/365=4.17, 514/137=3.74) และความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดกับ
เพศหญิงอย่างเห็นได้ชัดโดยมากกว่าเพศชายถึง 8.6 เท่าตัว (526/61=8.62) เม่ือวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ 
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(Association Rules) พบว่าความรุนแรงต่อเพศหญิงทําโดยวิธีการกดดัน บีบบังคับ ข่มขู่ กระทําโดยต้ังใจ ส่งผล
ต่อจิตใจ การทําร้ายร่างกายเพศหญิงเป็นแบบต่อเน่ือง และต้ังใจ การทําความรุนแรงทางร่างกายต่อเพศหญิงซ่ึง
เกิดจากปัญหาครอบครัวเป็นแบบต่อเน่ือง กระทําโดยต้ังใจ ส่งผลต่อจิตใจ ทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย ความ
รุนแรงทางจิตใจ การทําร้ายร่างกายต่อเพศหญิงโดยคนรักท่ีเกิดจากปัจจัยด้านความรักโดยต้ังใจ ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บเล็กน้อย ความรุนแรงต่อเพศชายซ่ึงเกิดจากปัญหาครอบครัวเป็นแบบต่อเน่ือง กระทําโดยต้ังใจ ส่งผล
ต่อจิตใจ และความรุนแรงต่อเพศชายโดยวิธีการนินทา ด่าทอแบบต่อเน่ือง กระทําโดยต้ังใจ ส่งผลต่อจิตใจ 
 เม่ือพิจารณาด้านวัยพบว่าปัญหาความรุนแรงเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 732 รายการคิดเป็น   
ร้อยละ 45.92 รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 494 รายการคิดเป็นร้อยละ 30.99 สอดคล้องกับข้อมูลของสํานัก
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ความรุนแรงระหว่าง
บุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 302 รายการ รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 243 รายการ 
ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 163 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าเกิดกับวัยรุ่นมาก
ท่ีสุดจํานวน 71 รายการ รองลงมาเป็นวัยทํางานจํานวน 44 รายการ เด็กจํานวน 30 รายการ ความรุนแรงต่อ
ตนเองเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 126 รายการ รองลงมาเป็นวัยทํางานจํานวน 36 รายการ และเด็กจํานวน 
17 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวเกิดกับวัยรุ่นและเด็กใกล้เคียงกันจํานวน 233 รายการ และ 
204 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 102 รายการ ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดกับวัยทํางาน
มากที่สุดจํานวน 14 รายการ ความรุนแรงทางจิตใจเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 256 รายการ รองลงมาเป็นวัย
ทํางานจํานวน 161 รายการ เด็กจํานวน 112 รายการ ความรุนแรงทางเพศเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 151 
รายการ รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 95 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางานจํานวน 47 รายการ ความรุนแรงทาง
ร่างกายเกิดกับวัยรุ่นมากท่ีสุดจํานวน 287 รายการ รองลงมาเป็นเด็กจํานวน 154 รายการ ตามมาด้วยวัยทํางาน
จํานวน 107 รายการ ส่วนความรุนแรงเกิดจากการละเลยเกิดกับเด็กมากท่ีสุดจํานวน 118 รายการ รองลงมา
เป็นวัยรุ่นจํานวน 27 รายการ การท่ีข้อมูลไม่แสดงปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดกับผู้สูงอายุมากนักมิได้หมายความว่า
ผู้สูงอายุไม่ค่อยเผชิญกับปัญหาความรุนแรงแต่อาจเป็นเพราะงานศึกษาน้ีเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเป็นหลักจึง
ทําให้ผู้ท่ีมาแสดงความคิดเห็นไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุมากนักเพราะอาจไม่ถนัดในการใช้โซเชียลมีเดีย 
 บุคคลท่ีถูกกระทําความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจํานวน 664 รายการคิดเป็นร้อยละ 89.37 
รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทจํานวน 18 รายการคิดเป็นร้อยละ 2.42 ครูจํานวน 13 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.75 
ทหารจํานวน 8 รายการคิดเป็นร้อยละ 1.08 แม่ค้าจํานวน 7 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.94 
 ส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นแฟนหรือคนรักจํานวน 1,123 รายการคิด
เป็นร้อยละ 18.79 รองลงมาเป็นแม่จํานวน 635 รายการคิดเป็นร้อยละ 10.62 ตามมาด้วยเพ่ือน คนรู้จัก สามี 
พ่อ สมาชิกในครอบครัว คนแปลกหน้าแต่ละกลุ่มประมาณร้อยละ 7-9 สะท้อนให้เห็นว่าโดยแท้จริงแล้วคน
ใกล้ชิดกลับเป็นสาเหตุทําให้เกิดความรุนแรงเสียเอง 
 สําหรับวิธีการกระทําความรุนแรงแม้ว่าส่วนมากเป็นการนินทา ด่าทอจํานวน 1,146 รายการคิดเป็น
ร้อยละ 18.32 แต่รองลงมาเป็นการทําร้ายร่างกายจํานวน 1,032 รายการคิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามมาด้วยการ
กดดัน บีบบังคับ ข่มขู่จํานวน 811 รายการคิดเป็นร้อยละ 12.97 การละเลยจํานวน 576 รายการคิดเป็นร้อยละ 
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9.21 ตีจํานวน 411 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.57 กรีดแขนจํานวน 392 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.27 ล่วงละเมิด
ทางเพศจํานวน 386 รายการคิดเป็นร้อยละ 6.17 ทําร้ายตัวเองจํานวน 354 รายการคิดเป็นร้อยละ 5.66 
 ขณะท่ีผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุดจํานวน 4,366 
รายการคิดเป็นร้อยละ 70.27 ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนรู้จักส่วนใหญ่ส่งผลต่อจิตใจมากท่ีสุด
จํานวน 1,994 รายการ ความรุนแรงระหว่างบุคคลในครอบครัวและคู่ครองก็มีลักษณะเดียวกันคือส่งผลต่อจิตใจ
มากท่ีสุดจํานวน 1,888 รายการ ซ่ึงแม้อาจรู้สึกไม่ร้ายแรงแต่การต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสามารถส่งผลอย่าง
ต่อเน่ืองในการดําเนินชีวิต รองลงมาเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยจํานวน 1,647 รายการคิดเป็นร้อยละ 26.51 และ
ความรุนแรงระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากคนแปลกหน้าเป็นเหตุให้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมากที่สุดในบรรดา
ประเภทของความรุนแรงท้ังหมด 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่องบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาความ
รุนแรง เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภายใต้ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 
4.0 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงไม่ใช่ปัญหาท่ีควรจะเพิกเฉยอีกต่อไป โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงท่ี
เกิดในครอบครัวที่สะท้อนให้เห็นผ่านข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ทําให้เห็นสถานการณ์ว่าบ้านและครอบครัวซ่ึง
น่าจะเป็นท่ีอบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ การห่วงใยกัน และพื้นฐานสําคัญในการดูแลพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพและกลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศกลับกลายมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีน่า
กลัวท่ีสุด การศึกษาน้ีจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นดังน้ี 
 1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาความรุนแรงกระจายให้ท่ัวถึงท้ังประเทศ 
รวมท้ังช่องทางออนไลน์เพ่ือให้บริการคําปรึกษาปัญหาความรุนแรงแก่บุคลท่ัวไป ขณะเดียวกันโรงเรียน 
สถานศึกษาต่างๆ ก็จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลแก้ไขปัญหาความรุนแรงเช่นกัน โดยครูอาจารย์ควร
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเน่ืองหากพบปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนก็ต้องรีบแก้ไข หรือหากเป็น
ความรุนแรงในครอบครัวต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ส่งกรณีศึกษาต่อให้ศูนย์ให้บริการ
ปรึกษาปัญหาความรุนแรงดําเนินการ นอกจากน้ีโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการปรึกษา
ปัญหาชีวิต โดยผู้ให้บริการในศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาความรุนแรงต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา และกฎหมาย 
เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพ่ือไม่ให้กลายเป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนบ่ันทอนร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทําความรุนแรง 
 2) กรณีท่ีพบปัญหาความรุนแรงหน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องรีบดําเนินการแก้ไขปัญหา และหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซํ้าอีก รวมท้ังติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และความต่อเน่ืองของการเกิดปัญหาความ
รุนแรง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจจัดให้มีพ้ืนท่ีรองรับและดูแลผู้ ถูกกระทําความรุนแรงช่ัวคราว และส่ง
ผู้ถูกกระทําความรุนแรงกลับสู่ครอบครัวเม่ือม่ันใจว่าจะไม่เกิดการถูกกระทําความรุนแรงซํ้าอีก และควรมี
มาตรการลงโทษผู้กระทําความรุนแรงกับบุคคลอ่ืนท่ีชัดเจนเพ่ือป้องปรามไม่ให้กระทําความรุนแรงซํ้า  
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 3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเปิดให้บริการทําหมันช่ัวคราวโดยเฉพาะสําหรับวัยรุ่นหรือผู้ท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีเพ่ือป้องกันการมีบุตรไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจจะกลายมาเป็นเหย่ือของผู้ถูกกระทําความรุนแรง 
 4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรควบคุมส่ือต่างๆ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ท่ีสะท้อนความรุนแรง
โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีพบว่าสื่อต่างๆ ไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาความรุนแรงทําให้ผู้คนเห็นว่าความรุนแรง
กลายเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้แม้กระทั่งผู้ถูกกระทําความรุนแรงก็ไม่รักษาสิทธ์ิในการป้องกันตนเองให้พ้นจาก
ความรุนแรง รวมท้ังดูแลจัดการแหล่งม่ัวสุมและแหล่งอบายมุขท่ีอาจเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรง 
 5) ควรศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เก่ียวกับปัญหาความรุนแรงต่อเนื่องไปอีกโดยเฉพาะหลังการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 เพ่ือให้เห็นแนวโน้มบทบาทของบ้าน ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาปัญหา
ความรุนแรงว่ามีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่อย่างไรหลังจากท่ีคนไทยต้องเผชิญกับวิกฤติ และสะท้อนให้เห็นว่า
บ้าน ครอบครัวและชุมชน ยังคงสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางใจ เพ่ือสร้างความหวังในการดําเนินชีวิตของคนไทยอยู่
อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ 
 ปัญหาความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงไม่ใช่เรื่องปกติท่ีควรเพิกเฉยอีกต่อไป เพราะหากครอบครัวซ่ึง
เป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีทําหน้าท่ีอบรม เลี้ยงดู ปลูกฝังจริยธรรม และพัฒนาการต่างๆ ของสมาชิกให้เหมาะสมยังไม่
สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ก็คงไม่สามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อมาเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศให้สามารถเติบโดได้อย่างย่ังยืน จึงเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว โรงเรียน 
ท่ีทํางาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
สังคมไทย 
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    โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-3257 
  ชื่อ 5. นายวุฒิพล วรรณทรัพย์ 

Mr. Wuttipol Wannarsap 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3130100121458 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-1618-2801 
  โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-4198/ 0-2549-4119 
  E-mail wuttipol@rmutt.ac.th,  tidtop@hotmail.com 
  ชื่อ 6. นายปองพล นิลพฤกษ ์

Mr. Pongpon Nilaphruek 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 1309800087261 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-7868-3676 
  โทรศัพท/์ โทรสาร 0-2549-4197/ 0-2549-4149 
  E-mail pongpon_n@rmutt.ac.th 
  ชื่อ 7. ผศ.จิระพันธ์ ชูจันทร์ 

Asst.Prof. Jirapan Choojan 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3 8013 00819 01 1 
  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-2371-6888 
  E-mail jirapan_5@hotmail.com 
  ชื่อ 8. ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ 

Sukontip Wongpun, Ph.D. 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

mailto:tidtop@hotmail.com
mailto:jirapan_5@hotmail.com


รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
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  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3102200469351 
  สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
  โทรศัพท์มือถือ 08-6387-8289 
  E-mail sukontip_w@rmutt.ac.th 
  ชื่อ 9. นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ 

Mr. Waraphan Sarasureeporn 
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  หมายเลขบัตรประจ าตัว 3730101219171 
  สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
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