บทที่ ๑๐

เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

นักศึกษาเตรียมหา
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี

การเตรียมการอ่าน
ดูรูปข้างบนแล้วตอบคำ�ถาม
- คุณคิดว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงมีอะไรบ้าง
- คุณคิดว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศตะวันตกมีน้อยกว่าที่อื่นๆไหม
ถ้าเป็นเช่นนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร
- ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทยที่คุณได้ยินมามีอะไรบ้าง
และมีที่มาจากอะไร
การอ่าน
อ่านเรื่องต่อไปนี้
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ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ยัง
มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น จากสถิติของศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต
จากความรุนแรง ในปี ๒๕๔๙ มีจำ�นวนผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรง ๑๕,๘๘๒
คน อายุเฉลี่ยของผู้ถูกกระทำ�ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี รองลงมาคือ
๑๘-๒๔ ปี หรืออาจกล่าวได้ว่ามีผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรงเฉลี่ยวันละ ๔๔ คน
จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยยังติดอันดับชาติที่มีปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัวเป็นอันดับที่ ๗ สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงคือ สุรา ซึ่งไทยก็ติดอันดับประเทศที่มีประชากรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นอันดับ ๖ ของโลก สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดจากการประเมิน
ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ ค่ารักษาพยาบาลผู้ถูกกระทำ�รุนแรงของ
กระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า ๓๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
เมื่อกล่าวถึงความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ภาพที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
คือ เหตุการณ์การทำ�ร้ายร่างกาย หรือการข่มขืน แต่ความจริงแล้ว ปัญหา
ความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะการทำ�ร้ายร่างกายเท่านั้น ยังพบว่ามีรูปแบบของ
การใช้ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ เช่น การใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ อารมณ์
การทำ�ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงในที่ทำ�งาน รวมไปถึงการบังคับ
กักขัง หน่วงเหนี่ยวอิสรภาพ เป็นต้น
ตัดตอนจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=mfulaw51&group=
2&month=07-2008&date=20
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หลังการอ่านแล้ว คุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ตรงกับสิ่งที่คุณอ่านหรือไม่ อะไรที่ตรงกัน อะไรที่
แตกต่างกัน อภิปราย
ก. สรุปใจความสำ�คัญ
๑. ย่อหน้าที่ ๑ .......................................................................................................................
		

.......................................................................................................................

๒. ย่อหน้าที่ ๒ ......................................................................................................................
		

........................................................................................................................

๓. ย่อหน้าที่ ๓ .......................................................................................................................
		

........................................................................................................................

ข. เลือกคำ�ตอบตามเรื่องที่อ่าน
๔. จำ�นวนปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบันน่าจะ......................ในปี ๒๕๔๙
ก. น้อยกว่า					

ค. เท่ากับ

ข. มากกว่า					

ง. ไม่เกี่ยวกับ

๕. จากตัวเลขของศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง ปี ๒๕๔๙ กลุ่มผู้ถูก
ทำ�ร้ายมากที่สุดคือ.................
ก. คนอายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี			

ค. ผู้หญิงวัยรุ่นและผู้ใหญ่

ข. เด็กและผู้หญิงวัยรุ่น				

ง. เด็กและผู้หญิง
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๖. ตัวอย่างความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้แก่.......... (เลือกทุกข้อที่ถูก)
ก. การลงโทษ
ข. การทำ�ร้ายร่างกาย
ค. การดุ ว่ากล่าวตักเตือน
ง. การทำ�ร้ายจิตใจ
จ. การพูดคำ�หวาน หลอกลวง
ฉ. การบังคับ ข่มขืน
ช. การกักขัง ทำ�ให้ไม่มีอิสรภาพ
ซ. การใช้วาจาที่รุนแรงในที่ทำ�งาน
๗. อาจกล่าวได้ว่า ผลของการที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำ�ให้..........
ก. ไทยติดอันดับประเทศที่คนดื่มสุรามากเป็นที่ ๗ ของโลก
ข. เกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวและที่ทำ�งานเป็นอันดับ๖ ของโลก
ค. มีผู้กระทำ�ความรุนแรงเฉลี่ยชั่วโมงละ ๒ คน
ง. ประเทศต้องสูญเสียเงินเป็นจำ�นวนมหาศาลเพื่อจ่ายค่าสุราและรักษาผู้ถูกทำ�ร้าย
ค. อ่านคำ�ถามแล้วอภิปราย
ในความคิดของนักศึกษาแต่ละคน การกระทำ�ต่อผู้อื่นจะกลายเป็นความรุนแรงเมื่อไร และการ
เข้าช่วยเหลือที่ดีควรทำ�อย่างไร
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การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
ง. เติมคำ�ที่ให้ลงในช่องว่างเพื่อให้ใจความของประโยคสมบูรณ์
ติด

ซับซ้อน
ปริมาณ

บริโภค
รุนแรง

ประชากร
วิกฤต

ประเมิน

หน่วงเหนี่ยว

๘. ปัญหาภายในครอบครัวมักจะมีความ..................................ยากแก่การเข้าใจของคนภายนอก
๙. ตัวเลขการผลิตที่สูงขึ้น และความต้องการภายในประเทศทีต่ ่ำ� บ่งชี้ว่าประเทศสามารถส่งสินค้า
ออกได้ใน.....................................ที่เพิ่มมากขึ้น
๑๐. ประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มี......................................มากที่สุด ประมาณ ๑.๓ พันล้านคน
..................................อันดับ ๑ ของโลกมาตลอด
๑๑. วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ มีความ..................................มาก และคงต้องใช้ทั้งเวลาและกำ�ลังคน ที่
จะทำ�ให้สถานการณ์ดีขึ้น
๑๒. ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ ควรจะมีการ...............................ความพร้อมของเพื่อนร่วมงานทุกคน
๑๓. เมื่อคุณตั้งใจจะลดน้ำ�หนัก ก็ต้องบังคับตัวเองที่จะไม่...................................ของหวานและแป้ง
จ. เขียนประโยคจากคำ�ที่ให้
๑๔. ก่อให้เกิด
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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๑๕. อย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๖. เมื่อกล่าวถึง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กิจกรรมหลังการอ่าน
กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะรณรงค์ให้คนไทยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่ง และได้ประกาศให้มีการประกวดแผนการรณรงค์ (ใบปลิว เพลง หนังสั้น หรือ แผ่น
โปสเตอร์)
ให้นักศึกษาเตรียมมานำ�เสนอผลงาน ประมาณ ๔ ถึง ๗ นาที จะทำ�งานเดี่ยวหรือจับคู่กับ
เพื่อนก็ได้
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รายละเอียดการประกวดแผนการรณรงค์ต่อต้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทการประกวด
ประเภท อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ผู้มีผลงานดีเด่นชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
และของขวัญของรางวัล
ระยะเวลาและขั้นตอนการดำ�เนินการ

ลำ�ดับ กิจกรรม
๑.
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒.
ผู้สนใจแจ้งความจำ�นงลง
ทะเบียนสมัครและส่งผลงาน
๓. ปิดรับผลงาน
๔.
๕.

ระยะเวลา
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
กรกฎาคม ๒๕๕๒

๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
(เวลา ๒๔.๐๐น.)
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
และประกาศผลการประกวด
มอบรางวัล
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

ปลื้มยิ่งกว่ารางวัลใด แผนการรณรงค์จากการประกวดในครั้งนี้ จะนำ�มาใช้ในการรณรงค์ตลอดปี ๒๕๕๒
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กติกาและเงื่อนไข
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่จำ�กัด เพศ การศึกษา ศาสนา
ส่งผลงาน ในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องมีการนำ�เสนอต่อหน้ากรรมการ (ความยาว ๔-๗ นาที)
มีเนื้อหาสาระในการรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและความเสียหายของเครื่องดื่ม			
แอลกอฮอล์
มีแนวคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ชัดเจน เหมาะสม สละสลวย สื่อ		
ความหมายได้ สามารถนำ�เสนอต่อสาธารณชนได้
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
ผู้สมัครมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้ไม่เกิน ๑ รูปแบบ
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คำ�ศัพท์

เรื่อง ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
รุนแรง				
แนวโน้ม			
ซับซ้อน			
สถิติ				
ภาวะ = สภาพ		
ข่มขืน				
วาจา				
บังคับ				
กักขัง				
หน่วงเหนี่ยว			
อิสรภาพ			
อภิปราย			
การลงโทษ			
หลอกลวง			
บ่งชี้				
สถานการณ์			
ประกวด			
ประชาสัมพันธ์		
ลงทะเบียน				
คณะกรรมการ		
พิจารณา			
เนื้อหาสาระ			
ตระหนัก			
สร้างสรรค์			
ละเมิด				
ลิขสิทธิ์			
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to be severe, violent
tendency, trend
to be complicated, complex
record, statistics
state, condition
to rape, sexually assault
spoken word, utterance (usage: elegant)
to force, compel
to imprison, detain, confine
to hold (someone) back, delay (situation)
freedom; independence
to discuss, argue for
the act of punishing
to deceive
to indicate, point out; to specify
condition, situation
to contest, compete
public relations
to register
committee
to consider; to examine
content
to realize, become aware of
to be creative
to violate (rules, restrictions, copyright, etc.)
copyright
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