
สตรแีละบตุรหลานของพวกเขาอาจประสบกบัพฤตกิรรมทีร่นุแรงและลว่งละเมดิไดห้ลาย 
รปูแบบ มสีถติทิ ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่พฤตกิรรมเชน่นีม้เีพศชายเป็นผูก้ระทําเป็นสว่นใหญ ่
เพือ่ช่วยใหค้ณุสามารถระบ ุใหค้วามช่วยเหลอื และตอบสนองตอ่บคุคลและครอบครวัทีอ่าจ 
ประสบกบัความรุนแรงในบา้น ครอบครวั และทางเพศ (DFSV) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
จงึเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะตอ้งทราบวา่สิง่นีค้อือะไร และคุณสามารถทําอะไรไดบ้า้งเพือ่ใหค้วาม 
ชว่ยเหลอื 

ความรนุแรงในบา้น ครอบครวั และ 
ทางเพศคอือะไร? 
ความรนุแรงในบา้นและครอบครัว คอืพฤตกิรรมการ 
ลว่งละเมดิทีก่ระทําโดยคูค่รอง คูค่รองคนทีแ่ลว้ของ 
ผูถ้กูละเมดิซึง่มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกัน หรอืจากสมาชกิ
ในครอบครวัของเธอ รวมถงึบคุคลทกุรุน่อายซุ ึง่เป็น 
พฤตกิรรมทีใ่ชค้วบคมุหรอืทําใหผู้ถ้กูละเมดิเกรงกลัว 

ไมใ่ชแ่คท่างรา่งกายเทา่น ัน้
ความรนุแรงในบา้น อาจรวมถงึ

• ความรนุแรงทางกายภาพทีทํ่าใหเ้กดิการบาดเจ็บ
ไดแ้ก ่การทบุต ีการกัด การผลัก การเตะ และ
การบบีรัดคอ

• ความรนุแรงทางเพศ ไดแ้ก ่การบังคับใหใ้ครบางคน
ร่วมเพศดว้ย ซึง่อาจรวมถงึการขม่ขนืและลว่งละเมดิ
ทางเพศ การรว่มเพศกับคนรว่มสายเลอืด และ
การลว่งละเมดิทางเพศกับเด็ก

• การลว่งละเมดิทางดา้นอารมณ์หรอืจติใจ ไดแ้ก่
การเรยีกชือ่ประจานหรอืการทําใหคู้ค่รองเกดิความ
อับอายในทีส่าธารณะ

• การลว่งละเมดิทางวาจา ไดแ้ก ่การตะโกนใส ่การสบถ
หรอืการวพิากษ์วจิารณ์คูค่รองอยา่งไมว่า่งเวน้

• การละเมดิทางสงัคม ไดแ้ก ่การทําใหโ้ดดเดีย่ว
และการป้องกันไมใ่หบ้คุคลไปพบปะกับเพือ่นและ
ครอบครวั

• การละเมดิทางจติวญิญาณ ไดแ้ก ่การปฏเิสธหรอื
ใชค้วามเชือ่ทางจติวญิญาณหรอืศาสนาและหลัก
ปฏบัิตใินการควบคมุและมอีทิธพิลเหนือผูอ้ืน่

• ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่การกระทําเพือ่ 
ควบคมุ ขม่ขู ่คกุคาม หรอืทําใหเ้สยีขวัญ

• การเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิ ไดแ้ก ่การควบคมุ
ทางดา้นการเงนิหรอืการปฏเิสธเงนิคา่ใชจ้า่ยสําหรับ
สิง่จําเป็น

• การขม่ขูว่า่จะทํารา้ย รวมถงึการขม่ขูว่า่จะทํารา้ย
สตัวเ์ลีย้งและเด็กเล็ก

• การตดิตามตัวบคุคล ไดแ้ก ่การตดิตามใครบางคน
โดยทีเ่จา้ตัวไมไ่ดย้นิยอมดว้ย ทัง้แบบตัวตอ่ตัวหรอื
ทางออนไลน์

• การคกุคามทางเพศและการขม่ขูใ่นทีทํ่างาน
และทีส่าธารณะ

• การกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บตอ่อวัยวะเพศสตรี

• การบังคับแตง่งานและการแตง่งานกับเด็ก

• สิง่ทีเ่รยีกกันวา่ อาชญากรรมจากการทําให ้‘เสยีเกยีรต’ิ
ซึง่เกีย่วขอ้งกับความรุนแรงและความกลัวทีจ่ะควบคมุ
สตรเีพศโดยอาศัยการรับรูท้ีว่า่ เธอไดก้ระทําในสิง่ที่
นําความอัปยศมาสูค่รอบครวั

• การลว่งละเมดิทีเ่กีย่วกับสนิสอดสมรส ไดแ้ก ่กรณีที่
สนิสอดทีไ่ดม้าถกูพจิารณาวา่ไมน่า่พงึพอใจโดยฝ่าย
เจา้บา่วและ/หรอืครอบครวัของเขา ซึง่อาจจะเป็นผล
ทําใหม้กีารรังควาญเจา้สาวทัง้กอ่น ระหวา่ง และหลัง
งานแตง่งานโดยลว่งละเมดิและใชค้วามรุนแรงเพือ่
บบีบังคับใหเ้พิม่สนิสอด ในกรณีทีรุ่นแรงอาจนําไปสู่
การเสยีชวีติได ้

• 

 เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่1 

การตระหนกัถงึความรนุแรงในบา้น 
ครอบครวั และทางเพศ 

Fact Sheet 1 - Thai 



ภายใตก้ฎหมาย 
ทกุคนมสีทิธิท์ีจ่ะอยูอ่ยา่งปลอดภัยและไดร้ับการปฏบัิต ิ
ตอ่ดว้ยการใหเ้กยีรต ิกฎหมายในออสเตรเลยีปฏบัิตติอ่ 
บรุุษและสตรเีทา่เทยีมกัน DFSV เป็นเรือ่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้
และถอืเป็นอาชญากรรมทีผ่ดิตอ่กฎหมาย 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐเซาทอ์อสเตรเลยี ผูก้ระทําความผดิ  
DFSV อาจถกูจับกมุดว้ยขอ้หาทํารา้ยรา่งกาย หรอืขอ้หา 
ทําใหผู้อ้ืน่บาดเจ็บหากมกีารบาดเจ็บเกดิขึน้  

 
ฉนัจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่มใีครบางคน 
กําลงัประสบกบั DFSV? 
DFSV กอ่ความเสยีหายแกผู่ถ้กูละเมดิ ลกู ๆ ครอบครัว  
และเพือ่นของพวกเขา สิง่นี้สามารถเกดิขึน้ไดกั้บทกุคน  
ไมว่า่จะมอีาย ุระดับในสงัคม รสนยิมทางเพศ  
ความสามารถ เชือ้ชาต ิเพศ หรอืศาสนาใดก็ตาม 

สญัญาณบางอยา่งทีบ่ง่บอกวา่สตรกํีาลังประสบกับ DFSV  
ไดแ้ก ่

• การหยดุออกจากบา้นอยา่งกระทันหนัโดย 
ไมม่เีหตผุล 

• เป็นกังวลมากเกีย่วกับการทําใหใ้ครบางคนโกรธ 

• การหาขอ้แกตั้วตา่ง ๆ ใหกั้บพฤตกิรรมเชงิลบ 
ของใครบางคน 

• มรี่องรอยหรอือาการบาดเจ็บทีร่่างกายของเธอ 
ทีไ่มส่ามารถอธบิายได ้

• การหยดุใชเ้วลากับเพือ่น ๆ และครอบครัว 

• การดเูหมอืนวา่กลัวหรอืคอยระวังใคร 
เป็นการเฉพาะ 

• การดเูหมอืนเป็นกังวลวา่พวกเขากําลังถกู 
จับตามอง ถกูตดิตาม หรอืถกูควบคมุในบางเรือ่ง 

อะไรคอืสญัญาณของพฤตกิรรม 
ทีร่นุแรงหรอืการลว่งละเมดิ? 
ผูก้ระทําความรนุแรงและลว่งละเมดิอาจ  
• แสดงพฤตกิรรมดว้ยวธิทีีทํ่าใหภ้รรยา/แฟน/คูค่รอง 
ของพวกเขากลัว 

• ทําใหภ้รรยา/แฟน/คูค่รองของเขารูส้กึดอ้ยคา่ 
ตลอดเวลา 

• ขม่ขูท่ีจ่ะทํารา้ยภรรยา/แฟน/คูค่รองของพวกเขา 

•  ควบคมุภรรยา/แฟน/คูค่รองของพวกเขา รวมถงึ 

o สถานทีท่ีพ่วกเขาจะไป 

o พวกเขาจะไปพบใครหรอืพูดคยุกับใคร 

o วธิกีารใชเ้งนิของพวกเขา  
o วธิแีละเวลาทีพ่วกเขาจะใชโ้ทรศัพท ์รถ หรอื 
คอมพวิเตอร ์

o วธิทีีพ่วกเขาไดร้บัอนุญาตใหทํ้าการใด ๆ ได ้ 
แตม่ักมกีฎขอ้บังคับมากมาย 

o โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถา้เธอไมทํ่าตามกฎของพวกเขา 
 

การกา้วสูข่ ัน้ตอนตอ่ไป 

DFSV เป็นเรือ่งทีย่อมรับไมไ่ดทั้ง้ในชมุชนหรอืวฒันธรรม 
ใด ๆ คณุสามารถมบีทบาทสําคัญในการป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหา DFSV และชว่ยใหส้ตรแีละเด็กปลอดภยัได ้

หากตอ้งการทราบวา่มใีครบางคนทีกํ่าลังประสบกับ DFSV  
อยูห่รอืไม ่คณุควรใชเ้วลาในการรับฟังและใหค้วาม 
ชว่ยเหลอืพวกเขา 

ขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถดไูดท้ี ่1800RESPECT  
(1800 737 732) หรอื www.1800RESPECT.org.au 

 
ในกรณีฉุกเฉนิหรอืใครบางคนกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย  
โทรไปที ่000 (ศนูยส์ามตวั) ทนัท ี

 

นี่คอืหนึง่ในเอกสารขอ้เท็จจรงิ 4 ฉบับทีเ่กีย่วกับ DFSV ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับสิง่ทีคุ่ณสามารถทําไดเ้พือ่ชว่ยเหลอื 
ผูท้ีป่ระสบกับ DFSV มอียูใ่นเอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่2 คน้หาขอ้มลูเกีย่วกับการสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศ 
และการใหเ้กยีรตซิึง่กันและกัน ดเูอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่3 และ 4 

http://www.1800respect.org.au/
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