
คู่มือปรารถนาดี



คำานำาคำานำา
	 ในโลกท่ีผูค้นสามารถตดิตอ่สือ่สารถงึกนัอยา่งง่ายดายผา่นชอ่งทางการสือ่สาร

ที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายมากขึ้น	ภัยอันตรายต่าง	ๆ	ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วย

เช่นกัน	 คู่มือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรวบรวมภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำาวัน

และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาจาก	 	“คู่มือเอาตัวรอดสำาหรับผู้หญิง”	 	 	 ที่มูลนิธิได้จัดทำา

ก่อนหน้านี้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัภยัอันตรายตา่ง	ๆ 	แล้ว	คู่มือเล่มนีย้งัไดร้วบรวมรายชือ่

หน่วยงานท่ีสามารถขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดภัยอันตราย	 รวมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

ตามกฎหมาย	สิทธิแรงงาน	และสิทธิเมื่อถูกกระทำาด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว

	 มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 คู่มือเล่มนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้	

เสริมสร้างความมั่นใจ	 และเป็นประโยชน์สำาหรับทุกคนที่กำาลังตกอยู่ในสถานการณ์

อันตรายให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย		มูลนิธิยังเชื่อมั่นว่าการเรียกร้องสิทธิ

เป็นสิ่งที่สามารถทำาได้	และการรู้สิทธิจะช่วยปกป้องจากการถูกเอาเปรียบและเคารพ

ในสิทธิของผู้อื่น

	 มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีขอขอบคุณสถานทูตไอร์แลนด์	ประจำาประเทศไทย	

ผู้สนับสนุนในการจัดทำาคู่มือเล่มนี้ค่ะ

ทีมงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
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	 ภัย	 หมายถึง	 สิ่งที่เป็นอันตรายหรือน่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา	 ใน

ปัจจุบันภัยอันตรายสามารถพบเห็นได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น	 มูลนิธิฯ	 จึงได้

รวบรวมภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันโดยเฉพาะกับผู้หญิง	 แบ่งออกได้

เป็น	3	หมวดหมู่	ดังนี้

1. ภัยจากเทคโนโลยี
	 ภัยทางเทคโนโลยีมักเกิดขึ้นจากการใช้

เว็บไซต์	 โซเชียลมีเดีย	 และแอพพลิเคชั่นต่าง	 ๆ	

ซึ่งหากใช้งานอย่างไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหรือ

ไม่ระมัดระวังก็อาจตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามได้	

ตัวอย่างภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี	เช่น

โซเชียลมีเดีย                                               (social media)
คือ สื่อออนไลน์ที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารถึงกันโดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง เช่น 

เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น

ฟิชชิง (phishing)	เป็นการหลอกลวง

ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือขอข้อมูลที่สำาคัญ	 เช่น	 รหัส

ผ่าน	 หมายเลขบัตรเครดิต	 เลขบัญชี	 เลขบัตร

ประชาชน	 เป็นต้น	 โดยมักส่งเป็นข้อความมาทาง

อีเมล์หรือแอพพลิเคชั่นสำาหรับส่งข้อความอย่าง	

เฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์	 (Messenger)	 ไลน์	 (Line)	

วอทแอพ	 (WhatsApp)	 หากผู้ใช้งานหลงเชื่อกด

ข้อความและเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มักมีหน้าตาคล้าย

กับเว็บไซต์จริงและกรอกข้อมูลสำาคัญลงไป	ข้อมูล

เหล่านั้นก็จะถูกผู้หลอกลวงนำาไปใช้ประโยชน์	

เช่น	สร้างบัญชีปลอม	ทำาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต	

หลอกลวงผู้อื่น	หรือก่ออาชญากรรมได้

ไวรัสและมัลแวร์ (malware) 
จะแฝงเข้ามาในระบบของมือถือและสามารถ

สร้างความเสียหาย เช่น สร้างความรำาคาญ สร้าง

ข้อความแปลก ๆ โดยที่เราไม่ได้พิมพ์ข้อความเอง

แล้วส่งข้อความไปยังเพื่อนในโซเชียลมีเดีย รวมถึง

ทำาลายไฟลข์อ้มลูและไฟลร์ปู วธิสีงัเกตวา่มอืถอืติด

ไวรสั เชน่ แบตเตอรีห่มดเรว็กวา่ปกต ิการโทรออก

โดยเจา้ของไมไ่ดโ้ทร มคีา่ใชจ้า่ยในการใชโ้ทรศพัท์

เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ เป็นต้น 

ภัยอันตรายต่าง ๆ
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การหลอกลวงให้โอนเงินผ่าน
ทางเฟสบุ๊คหรือไลน ์ เช่น แฮกเฟสบุ๊ค

หรือไลน์ของบุคคลอ่ืนเพ่ือท่ีจะหลอกขอยืมเงิน 

จากเพือ่นในเฟสบุค๊หรอืไลนน์ัน้ ๆ  ทำาเฟสบุค๊ปลอม

แอบอ้างว่าเป็นบริษัทช่ือดังจากนั้นหลอกเหยื่อว่า

ได้รับรางวัลใหญ่แต่ต้องโอนเงินมาก่อนเพ่ือยืนยัน

สทิธิ ์การปลอมเปน็รา้นคา้ขายของออนไลน ์หลอก

ให้ซื้อของราคาถูก หลอกขอรับเงินบริจาค หรือ

ประกาศหาคนทำางานออนไลน์โดยหลอกให้ส่ง

สำาเนาบัตรประชาชนและหมายเลขบัญชีธนาคาร

เพื่อคนร้ายจะนำาเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการรับ

เงินที่ได้จากการกระทำาความผิดอื่น ๆ

การล่อลวงไปล่วงละเมิด
ทางเพศ 	 มักเริ่มต้นด้วยการแชทคุยผ่าน

ทางโซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	 จนได้รับความไว้วางใจ													

จากนั้นคนร้ายจะหลอกล่อให้เหยื่อออกไปพบเจอ	

บางรายอาจถูกคุกคามทางเพศ	 ถูกข่มขืน	 หรือ

ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้	 บางกรณีคนร้ายอาจ											

อัดคลิปวิดีโอเพื่อแบล็คเมล์หรือข่มขู่ผู้เสียหายที่

ตกเป็นเหยื่อเพื่อไม่ให้ไปแจ้งความดำาเนินคดีและ

ไม่สามารถเลิกติดต่อกับผู้ต้องหาได้	 รวมไปถึง

เพื่อบีบบังคับให้เหยื่อมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง	 เหยื่อ									

บางรายอาจถูกทำาร้ายจนถึงแก่ชีวิต

	 นอกจากนี้	 มิจฉาชีพอาจมาในรูปแบบ

ของชาวต่างชาติที่มักสร้างเฟสบุ๊คปลอมโดยใช้

รูปโปรไฟล์หนุ่มสาวรูปร่างหน้าตาดีเข้ามาชวน

คุย	 ตีสนิทและบอกว่าจะมาแต่งงานด้วย	 จากนั้น

จะใช้สารพัดวิธีหลอกล่อให้โอนเงินเข้าบัญชี	 เช่น	

เรียกร้องความสงสาร	ญาติเสีย	และมีความจำาเป็น

ต้องใช้เงินไปลงทุนในกิจการ	 หรือบางคนก็ถูก

แบล็คเมล์	 ทำาให้ผู้เสียหายใจอ่อนหรือจำายอมโอน

เงินให้

การเจาะระบบ 
(hacking) 

หรือการแฮก

คือ การเจาะเข้าใช้ระบบ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อ
ล้วงความลับหรือแอบดู
ข้อมูลข่าวสาร บางครั้ง
มีการทำาลายข้อมูลหรือ
ทำาความเสียหายแก่ผู้
เป็นเจ้าของ

แบล็คเมล์ (blackmail) คือ การขู่เข็ญเอาเงินโดยอ้างว่าจะเปิดเผยความลับ
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	 เมื่อภัยทางเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจึงมีการผลักดันให้เกิด										

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร	์พ.ศ.	2560	หรอืเรยีก

สั้น	ๆ 	ว่า	พรบ. คอมพิวเตอร์	เพื่อให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างถูกกฎหมายโดยมี

สาระสำาคัญดังนี้

การฝากร้านในเฟสบุ๊ค	 อินสตาแกรม	 การส่งข้อความ	 SMS	

รวมถึงการส่งอีเมล์ขายของโดยไม่ได้รับความยินยอมและผู้รับ

ไม่สามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้	 ถือว่าเป็นสแปม	 มีโทษปรับ	

200,000	บาท

การโพสตด์า่วา่ผูอ้ืน่	เผยแพรข่อ้มลูเทจ็หรอืตดัตอ่	ผูถ้กูกลา่วหา

สามารถเอาผิดผู้โพสต์ได้	มีโทษจำาคุกไม่เกิน	3	ปี	

ปรับไม่เกิน200,000	บาท

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำาให้เกิดความเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงหรือดูหมิ่นเกลียดชัง	 ญาติสามารถฟ้องร้องเอาผิดผู้

โพสต์ได้

การโพสต์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนต้องปิดบังใบหน้า

ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารและละเมิดลิขสิทธิ์	 ไม่ว่าจะเป็น

ข้อความ	เพลง	รูปภาพ	หรือวิดีโอ

การแชร์	 (share)	ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือบุคคลที่	3	

อาจเข้าข่ายการทำาความผิดตาม	พรบ.	ฉบับนี้เช่นกัน
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2. ภัยจากการโจรกรรมและ
อาชญากรรม

	 การโจรกรรม	 หมายถึง	 วิธีการที่ผู้ร้ายใช้ในการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของ

ตนโดยวิธีการโจรกรรมทำาได้หลายลักษณะ	 ได้แก่	 ลักทรัพย์	 วิ่งราวทรัพย์	 ชิงทรัพย์						

ปลน้ทรพัย	์กรรโชกทรพัย	์รดีเอาทรพัย	์ทำาใหเ้สยีทรพัย	์การบุกรกุ	ตลอดจนการยกัยอก

และฉ้อโกงทรัพย์และรับของโจร	 ขณะที่อาชญากรรม	หมายถึง	 การกระทำาความผิด

ทางอาญาที่สร้างความเสียหายในแก่เหยื่อในทางชีวิต	 ร่างกาย	 รวมถึงทรัพย์สินโดย

ปราศจากความยินยอมของเหยื่อ
	 การโจรกรรมและอาชญากรรมสามารถเกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 														

การระมดัระวงัตนเองและสงัเกตสิง่รอบขา้งอยูเ่สมอจะชว่ยลดโอกาสการโจรกรรมและ

อาชญากรรมได้	ตัวอย่างภัยที่เกิดจากการโจรกรรมและอาชญากรรม

คนร้ายจี้ชิงทรัพย์นักเรียนกดเงินตู้กด ATM

แท็กซี่หื่นจี้สาว 26 ข่มขืน-ชิงทรัพย์
 5 โจรลงมือ 2 ปี 40 ครั้ง  แก๊งมิจฉาชีพยึดประตูน้ำากรีดกระเป๋า

3. ภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพ

	 มนษุย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกบัสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและไมมี่ใครสามารถ

พรากสทิธนิีไ้ปจากเราได	้ภยัจากการถกูละเมิดสทิธแิละเสรภีาพจึงหมายถงึการกระทำา

ที่บุคคลถูกยับยั้งหรือจำากัดไม่ให้กระทำาตามสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลควรได้รับตาม

กฎหมายและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(The	Universal	Declaration	of	

Human	Rights)
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	

25	 ได้ระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสรีภาพที่จะทำาการและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตราบเท่าที่

การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

หากเกิด  การละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากผู้อื่น บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ

การคุม้ครองทางกฎหมาย สามารถใชส้ทิธทิางศาลหรือตอ่สูค้ดไีด ้และ

บุคคลย่อมได้รับการเยียวยาหรือได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วย

	 สิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 บุคคลมี						

ความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย	 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	

บุคคลมีสิทธิในร่างกายและชีวิตของตนเอง	บุคคลอื่นจะมาคุมขัง	ทำาร้าย	

หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไม่ได้	 รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัว					

การรักษาเกียรติยศชื่อเสียง	การมีเสรีภาพในการพูด	และแสดงความคิด

เห็นตลอดจนสิทธิในการประกอบอาชีพ

	 การถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจึงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย	

จิตใจ	อารมณ์	สังคมและการดำาเนินชีวิตของผู้ถูกกระทำา	โดยการกระทำา

นั้นอาจมาจากตนเอง	ครอบครัว	ผู้อื่น	รวมไปถึงสังคมชุมชนด้วย	ซึ่งการ	

กระทำาที่มีเจตนาให้เกิดผลกระทบเหล่านี้องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	

เรียกการกระทำานี้ว่า	 การใช้ความรุนแรง	 (violence)	 ที่แบ่งตามการ

แสดงออกถึงความรุนแรงได้	4	รูปแบบ
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ความรุนแรงทางร่างกาย (physical violence) 

หมายถึง	 การกระทำาความรุนแรงในรูปแบบ	 การ

เฆี่ยนตี	เตะ	กัด	หรือวิธีอื่นจนทำาให้ผู้ถูกกระทำาได้

รบับาดเจบ็	เชน่	กระดกูหกั	เลอืดออกภายใน	ฟกช้ำา	

แผลไฟไหม	้	ไดร้บัสารพษิ	รวมถงึการทะเลาะวิวาท

และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ

 หนุ่มชะอำารอเกณฑ์ทหารได้เลือด   
 โจ๋เจ้าถิ่นแทงชายโครง ทั้งที่ไม่
 รู้จักกันมาก่อน

 เครื่องมันแรง-เด็ก 13 เบิ้ลรถใส่ 
 รุ่นพี่ฉุนตามใช้ปืนจ่อหัวก่อน
 ชกหน้าไป 3 ที

ความรุนแรงทางเพศ 

(sexual violence)   หมายถึง	การกระทำา

ใด	ๆ	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผู้ถูกกระทำาเป็น

เครื่องมือตอบสนองความต้องการทางเพศ

ของผู้กระทำา	 หรือตกลงยินยอมร่วมกระทำา	

อาจใชก้ำาลงับงัคบั	ขม่ขู่	หรอืหลอกลอ่ชักชวน

ให้สิ่งตอบแทน

 เจ้านายหนุ่ม ไม่อายฟ้าดิน! 
 เปลือยโชว์อวัยวะเพศให้ลูกน้องสาว

 ไอ้หื่นบีบคอเด็กชายเข้าป่า   

 บังคับอมจู๋กว่า 30 นาที

 ฉาวโฉ่! ครูหนุ่มยะลาลวงศิษย์ ป.3         
 เปิดดูการ์ตูนโป๊-ใช้นิ้วทำาอนาจาร

ความรุนแรงทางจิตใจ 

(psychological violence) 

หมายถึง	 การทำาร้ายจิตใจ	 ควบคุมบังคับ

อย่างไม่มีเหตุผล	ทำาให้ได้รับความอับอาย	

รูสึ้กดอ้ยค่าหรอืลดคุณค่าความเป็นมนษุย	์

 ครูลงโทษเด็กชายให้อาย 
 กล้อนผมจนแหว่งไปทั้งหัว

 สาวลำาปางกินยาฆ่าตัวตาย 
 หนีอายถูกรุมโทรม โพสต์รูป
 ประจานทางโซเชียล

 คลิปว่อน! สาวรุ่นแม่จิกหัว 
 สะใภ้วัยเรียน ตบประจาน
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4
ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการ

ละเลย/ทอดท้ิง (deprivation or neglect) 

หมายถงึ	การไมไ่ดรั้บการดแูลเอาใจใสแ่ละคุม้ครอง

อยา่งเหมาะสมเพียงพอ	รวมถึงการทอดท้ิงทางกาย	

ซึ่งหมายถึง	 การไม่ให้อาหารอย่างเพียงพอ	 ไม่

ดูแลสุขภาพ	 ไม่ดูแลยามเจ็บป่วย	 ไม่คุ้มครองจาก

อันตรายหรืออุบัติเหตุ	เช่น

ทอดทิ้งไว้กับบุคคลรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือ

ดูแลในที่สาธารณะ	 เช่น	 สถานรับเลี้ยงเด็ก			

สถานพยาบาล	บ้านพักคนชรา	เป็นต้น

ละทิ้ ง โดยไม่ จัดใ ห้มีการป้องกันดูแล

สวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

จงใจหรอืละเลยไมใ่หส้ิง่จำาเปน็แกก่ารดำารง

ชีพหรือสุขอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่

ร่างกายหรือจิตใจและ/หรือปฏิบัติต่อผู้ถูก

กระทำาในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการ

เจริญเติบโตหรือพัฒนาการในแต่ละบุคคล

โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน

คู่รักสูงวัยจับเด็ก 
5 คนขังห้องใต้ดิน 
ทรมานสารพัดร่วม 
30 ปี

สาวหลงผัวใหม่ -             เปย์ไม่อั้น ไม่สนใจลูก 2 ขวบ แถมจับลูกขังห้องน้ำา 3 วัน จนตาย

 ความรนุแรงเหลา่นีส้ามารถเกดิข้ึนได้จากคนในครอบครวัเช่นเดียวกนั และ

อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยังดำารงอยู่ในสังคมไทยจวบจนปัจจุบัน      

ผู้กระทำาความรนุแรงอาจกระทำาความรนุแรงตอ่รา่งกาย เชน่ การตบต ีกกัขงัหนว่ง

เหนีย่ว ใชอ้าวธุจนไดร้บับาดเจบ็สาหสั และยงัรวมไปถงึการมพีฤตกิรรมสำาสอ่นทาง

เพศจนทำาให้ภรรยาและลูกติดเชื้อโรคร้าย อีกทั้ง การกระทำาความรุนแรงต่อจิตใจ

จนทำาให้ไดร้บัความอบัอาย รูส้กึดอ้ยคา่หรอืลดคุณคา่ความเป็นมนุษยดั์งท่ีได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น เช่น การพูดประชดประชัน ด่าทอด้วยถ้อยคำาหยาบคาย ประณาม 

ทำาใหข้ายหน้า ขม่ขู่ โดดเดีย่วไมใ่หค้บหาสมาคมกบัผู้อืน่ มภีรรยาหลายคนในเวลา

เดียวกัน การไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

VIOLENCE
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สามีใช้กำาลังบังคับภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์ใน
ลักษณะที่ภรรยาไม่ชอบและไม่ต้องการ 

การบังคับให้ภรรยาขายบริการทางเพศหรือมี
เพศสัมพันธ์กับชายอื่น 

การมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาโดยไม่คำานึงว่า
ภรรยาจะมีความสุขหรือไม่

	 การกระทำาความรนุแรงทางเพศอนัเป็นผล

มาจากกรอบคดิเรือ่งเพศในสังคมไทยทีถ่กูสง่ตอ่ให้

เชื่อและปฏิบัติตามกันมา	เช่น	ผู้หญิงต้องรักเดียว

ใจเดียว	แต่งงานแล้วจึงต้องซื่อสัตย์กับสามี	ผู้หญิง

ตอ้งไมรู่แ้ละไมแ่สดงออกเรือ่งเพศ	ผูห้ญงิตอ้งดแูล

และตอบสนองความต้องการของสามีและมีหน้าที่

หลักในการเลี้ยงดูลูก	 เป็นต้น	 ส่ิงเหล่านี้นำามาซ่ึง

การกระทำาความรุนแรงทางเพศ	เช่น

	 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วย

ความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	จงึถกูบญัญตัิ

ขึ้นเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว	

ความรุนแรงในครอบครัว	หมายถึง	การกระทำาใด	

ๆ	ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำาต่อกันโดยเจตนา

ให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย

แก่ชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	สุขภาพ	เสรีภาพ	หรือชื่อ

เสียงของบุคคลในครอบครัว	 หรือบังคับหรือใช้

อำานาจครอบงำาผิดครรลองคลองธรรมให้บุคคล

ในครอบครัวต้องการทำาการ	 ไม่กระทำาการ	 หรือ

ยอมรับการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ	

พรบ.	 คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวมีเป้าหมายให้ผู้ถูกกระทำาความรุนแรง

ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม	

โดยกฎหมายฉบบันีไ้ดน้ยิามบคุคลในครอบครัวอนั

ประกอบไปด้วย

คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือ
เคยอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรส 

บุตร บุตรบุญธรรม 

สมาชิกในครอบครัว 

บุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและ
อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
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สาเหตุของการเกิดภัยอันตรายจากปัจจัยภายนอก

ไม่ระมัดระวังตัวจากบุคคลทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย	 เช่น	บคุคลภายในครอบครัว	อนัธพาล	คนติดยาเสพติด	คนโรคจติ	เป็นต้น

สภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศัยไมเ่หมาะสม	เชน่	ชมุชนแออัด	สถานที่เปลี่ยว	แหล่งมั่วสุมอบายมุข	สถานเริงรมณ์	เป็นต้นสภาพแวดล้อมที่ทำาให้ผู้ถูกกระทำาถูกลิดรอนสิทธิหรือมีอำานาจเป็นรองเนื่องมาจากปัจจัยทางวัฒนธรรม	เช่น	สถานที่ทำางาน	ศาสนสถาน	ครอบครัว	เป็นต้นผู้กระทำาการถูกกระตุ้นจากสื่อ	เช่น	เกม	ข่าว	โซเชียลมีเดีย	สื่อต่าง	ๆ	เป็นต้น
สถานการณ์บีบบังคับ

ไว้เนื้อเชื่อใจ	นิ่งนอนใ
จ

หลงเชื่อคนง่าย	ใจอ่อน	
จิตใจดี	และเห็นใจผู้อื่น

รู้เท่าไม่ถึงการณ์	ประมาท

อ่อนแอ	ง่ายต่อการจู่โ
จม

ไม่กล้าขัดขืน	ขี้กลัว	แ
ละขี้อาย

ไม่กล้าแจ้งความหรือเอาเรื่องผู้กระทำาความผิด

เพราะกลวัเส่ือมเสยีชือ่เส
ยีงหรอืกลวัการถูกทำาร้าย

ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิ

และกฎหมายขั้นพื้นฐาน

สาเหตุของการเกิดภัยอันตราย

จากปัจจัยภายใน
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ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจที่อาจส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว	เช่น	โรคประจำาตัว	

แผลเป็น	โรคเครียดภายหลังภยันตราย	(Post-traumatic	stress	disorder:	PTSD)	

สูญเสียทรัพย์สิน

ถูกล่วงละเมิดทางเพศและอาจนำามาซ่ึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	

หรืออาจเสียชีวิตจากโรคหรือการบาดเจ็บ

ถูกละเมิดหรือกีดกันไม่ให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย	

มีสติ	สังเกตความผิดปกติรอบตัว	และตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า	ไม่หลงเชื่อคารมแม้ว่าจะแสดงท่าทีเป็นมิตร

ไม่ดื่มสุราจนมึนเมาไม่ได้สติ

หลกีเลีย่งการเดนิทางยามวกิาลเพยีงลำาพงั	หรอืไปในสถานทีเ่ปลีย่ว	ไม่คุน้เคยและไม่เหมาะสม	

ควรมีคนที่ไว้ใจเดินทางไปด้วยหรืออย่างน้อยแจ้งให้คนที่ไว้ใจทราบว่าไปในสถานที่ใด

กล่าวปฏิเสธอย่างจริงจัง	ไม่พูดจายั่วเย้า	ท้าทาย	บันดาลให้เกิดโทสะ

พกพาอปุกรณ์ป้องกันตนเอง	เช่น	นกหวดี	ปากกา	สเปรย์นำา้หอมซึง่สามารถใช้ป้องกนัตนเองได้	

พกพาโทรศพัท์มอืถอืทีมี่แบตเตอรีเ่พียงพอสำาหรบัโทรขอความช่วยเหลือหากเกดิเหตอัุนตราย	

รวมไปถงึจดจำาหรอืตัง้ค่าเบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉินเป็นเบอร์ของบุคคลทีส่ามารถให้ความช่วยเหลือ

ได้

จดจำาชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉิน

ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยอันตรายอยู่เสมอ

หาความรู้ในเรื่องสิทธิและกฎหมายขั้นพื้นฐาน
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เมื่อถูกทำาร้าย

ตั้งสติ	ไม่ตื่นตระหนก	สังเกตสภาพแวดล้อมเพื่อหาอุปกรณ์
ป้องกันตัวหรือช่องทางซ่อนตัวหรือหลบหนี1

แจ้งตำารวจ 1912
แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม	1300	

(ได้ตลอด	24	ชั่วโมง)3
ปรึกษาคนทีไ่ว้ใจ4

อัดเสียง	อัดวิดีโอหรือถ่ายภาพเพื่อเก็บหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าถูกทำาร้าย	เช่น	บาดแผล	รอยชำ้า
เสื้อผ้าฉีกขาดและส่งไปยังบุคคลที่ไว้ใจ

6
รอรับความช่วยเหลือ
ในสถานทีป่ลอดภัย5
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หน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือ

	 หากมภียัอนัตรายเกดิขึน้กับตนเองหรอืพบเหน็ผูอ้ืน่ถกูกระทำาความรนุแรง	นอกเหนอื

จากวธิปีอ้งกนัตวัจากภยัอนัตรายทีไ่ด้กลา่วไปในขา้งตน้แลว้	การตดิตอ่ขอรบัความชว่ยเหลอื

และรับคำาปรึกษาจากหน่วยงานต่าง	ๆ	 เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายได้	

มูลนิธิฯ	ได้รวบรวมหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและช่องทางการติดต่อไว้ดังนี้	

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤติทั้งกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

เป็นศนูยก์ลางรับเร่ืองร้องทุกข	์ให้คำาปรกึษา	แนะนำา	ประสานการสง่ตอ่	และใหค้วามชว่ยเหลอื

ในทุกประเด็นปัญหาทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1300	ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

สายด่วน	1300	พม.

https://1300thailand.m-society.go.th/index
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ช่วยเหลอืสตร	ีเดก็	และเยาวชนทีถ่กูลว่งละเมดิทางเพศ	ตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค	์ประสบปญัหา

ครอบครัว	ถูกข่มขืน	ติดเชื้อ	HIV/AIDS	สามีทิ้งหรือทำาร้ายร่างกายและจิตใจ	เป็นต้น	โดยให้

บรกิารบ้านพกัฉกุเฉนิ	ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพ	ดา้นกฎหมาย	พฒันาทกัษะและฝกึอาชพี	

และบำาบัดฟื้นฟูจิตใจ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (บ้านพักฉุกเฉิน)

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

02	929	2301-3	ปรึกษาปัญหาตลอด	24	ชั่วโมง

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ	บ้านพักฉุกเฉิน	ดอนเมือง

www.apsw-thailand.org

02	929	2222	กรณีท้องไม่พร้อม	ถูกข่มขืน	ถูกล่วงละเมิด

ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กท่ีถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงอายุ	18	ปี	โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพ	การให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	การฟื้นฟูเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ	การส่งเสริมพัฒนาและ	

ให้การสงเคราะห์ด้านต่าง	ๆ	เปิดให้บริการวันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	9.00	–	17.00	น.

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

02	412	1196

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

www.thaichildrights.org

02	412	0739	และ	02	864	1421
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การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

มูลนิธิสายเด็ก

ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์แก่เด็กและครอบครัวที่

ตอ้งการคำาแนะนำาและขอความชว่ยเหลอื	รวมถงึเปน็ตวักลางประสานงาน

ความรว่มมอืกบัองคก์รตา่ง	ๆ 	ในกระบวนการให้ความชว่ยเหลอืแกเ่ดก็และ

ครอบครัวเป็นไปอย่างถูกต้องและได้รับ

ความเป็นธรรม

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1387	ให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

Childline	Thailand	Foundation

https://childlinethailand.org/th/
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พิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติความรุนแรงจากภัยคุกคามทาง

เพศ	 การถูกทำาร้ายโดยบุคคลในครอบครัวที่ส่งผลกระทบด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สิทธิ	 เสรีภาพ

และความมั่นคง	การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายจากกระบวนการค้ามนุษย์	

ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

มูลนิธิเพ่ือนหญิง
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

02	513	1001	

มูลนิธิเพื่อนหญิง

www.fowomen.org

ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ห้ญงิท่ีประสบปญัหาความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงทางเพศ	

บรกิารใหค้ำาแนะนำาปรกึษาดา้นกฎหมายและสังคมสงเคราะห	์ชว่ยจดัหาทีพ่กัพิงชัว่คราว	การ

รกัษาพยาบาล	ประสานงานเพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ใหข้อ้มลูสำาหรบัผูห้ญงิ

ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศและข้อมูลอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวกับผู้หญิง	รวมถึงโครงการช่วยเหลือ

เด็กและหญงิตา่งชาตท่ีิเขา้มาทำางานในประเทศไทยทีถ่กูเอาเปรยีบและถกูกระทำาความรนุแรง

ในรูปแบบต่าง	ๆ	ให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิผู้หญิง
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

02	433	5149	และ	02	435	1246

มูลนิธิผู้หญิง	Foundation	for	Women

http://womenthai.org/
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รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน	 รวม

ถึงร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ	สอบถาม

ข้อมูลด้านอื่น	 ๆ	 ผ่านทางเว็บไซต์	 เวลาทำาการ	 วันจันทร์	 -	 ศุกร์	 เวลา	

8.30	-	12.00	น.	และ	13.00	-	16.30	น.	นอกเวลาทำาการมีบริการตอบ

รับอัตโนมัติ	24	ชั่วโมง

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1213

www.1213.or.th

ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย	 รับเรื่องราวร้องทุกข์	 ส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาใน

การสอบสวนคดีอาญา	 ติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 ขอข้อมูลคุ้มครอง

พยานในคดีอาญา

สายด่วนกระทรวงยุติธรรม
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1111	กด	77	ฟรี	24	ชั่วโมง
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รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	ให้คำาปรึกษา	รับเรื่อง

ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน	 โดยสามารถติดต่อ

ขอรับบริการได้ที่ศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอของทุกอำาเภอ

ศูนย์ดำารงธรรม
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1567

www.damrongdham.moi.go.th

แอพพลิเคชั่น	Spond

แอพพลิเคชั่น	MOI1567

เป็นสื่อกลางช่วยเหลือทุกความเดือนร้อนของประชาชน	 เป็นช่องทาง

ประสานงานและให้บริการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอด	24	ชั่วโมง

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1677

ให้บริการการปรึกษาเพื่อเลิกสุราของผู้ที่ต้องการเลิกดื่มและครอบครัว

หรือคนใกล้ชิดของผู้มีปัญหาการดื่มสุรา	รวมถึงให้บริการความรู้เกี่ยวกับ

การเลิกสุราทั้งทางสายด่วนและทางเฟสบุ๊ค

สายด่วนเลิกเหล้า

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1413

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา	Alcohol	Help	Center
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ใหค้ำาปรกึษาทางดา้นกฎหมายแกป่ระชาชนทัว่ไป	ดำาเนนิการผลกัดนัเพือ่

ให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่จำาเป็น	และช่วยเหลือการดำาเนินคดีทางศาล

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชนูปถัมภ์

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

02	241	0737	และ	02	243	5615

ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ัวไป	 ทั้งให้คำาปรึกษา

และทางคด	ีสามารถใชบ้ริการไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ่้าย	วนัจันทร-์วนัศกุร	์เวลา	

08.30	–	16.30	น.	ณ	ที่ทำาการสภาทนายความ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

สายด่วน	1167	และ	02	522	7124-27

ใหค้ำาปรึกษาดา้นสขุภาพจติ	ฟรตีลอด	24	ชม.	และผา่นทางกลอ่งขอ้ความ

เฟสบุ๊ค

สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1323

1323	ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
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รบัเรือ่งรอ้งทุกขด์า้นแรงงาน	รวมถงึใหค้ำาปรกึษาแกห่นว่ยงาน	เจา้หนา้ที	่นายจา้ง	ลกูจา้ง	และ

บุคคลทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบและเขา้ใจในปัญหาขอ้กฎหมายอยา่งถกูตอ้ง	เพือ่นำาไปสูก่ารปฏบัิตทิี่

ถูกต้องที่จะทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สายด่วนเพ่ือผู้ใช้แรงงานและสายด่วนกระทรวงแรงงาน

การช่วยเหลือและขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร	1546	สายด่วนผู้ใช้แรงงาน

กด	1	ติดต่อ	สำานักงานประกันสังคม

กด	2	ติดต่อ	กรมการจัดหางาน

โทร	1506	สายด่วนกระทรวงแรงงาน

กด	3	ติดต่อ	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กด	4	ติดต่อ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กด	5	ติดต่อ	สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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สิทธิควรรู้

ทำาไมต้องรู้เรือ่งสิทธิ?

“การรู้ในสิทธิจะช่วยให้เราปกปอ้งตนเอง

จากการถูกเอาเปรียบและรู้จักเคารพใน

สิทธิของผู้อืน่”

	 สิทธิ	(อ่านว่า	สิด-ทิ)	ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	หมายถึง	

อำานาจอันชอบธรรม	ส่วนในภาษากฎหมาย	สิทธิ	หมายถึง	อำานาจที่จะกระทำาการใด	ๆ	ได้

อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่น	

	 คำาว่า	 สิทธิ์	 (อ่านว่า	 สิด)	 มีความหมายเหมือนคำาว่า	 สิทธิ	 แต่สิทธิมักใช้ในภาษา

กฎหมายหรอืใช้ควบคูก่บัคำาอืน่	เช่น	สิทธเิสรภีาพ	สิทธแิละหน้าที	่ส่วนคำาว่าสิทธิใ์ช้ในภาษา

ทั่วไป	เช่น	สมาชิกของหมู่บ้านมีสิทธิ์ใช้สระว่ายนำ้า	คนภายนอกไม่มีสิทธิ์

	 สทิธจิงึเป็นเร่ืองของประโยชน์หรอือำานาจของบุคคลทีก่ฎหมายรับรองและคุม้ครอง

ไม่ให้มีการละเมิด	รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย	เช่น	สิทธิ

ในครอบครัว	สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว	สิทธิในเกียรติยศ	ชื่อเสียง	สิทธิในการเลือกอาชีพ	

ถิ่นที่อยู่	การเดินทาง	สิทธิในทรัพย์สิน	เป็นต้น

	 ในขณะที	่เสรภีาพ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลสามารถมอีสิระในการทำาสิง่ต่าง	ๆ 	ได้อย่าง

เหมาะสม	สามารถที่จะกระทำาหรือไม่กระทำาก็ได้	ให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง	มี

อำานาจในการกำาหนดสิง่ทีต่นเองต้องการ	แต่ทัง้นีต้้องไม่สร้างความเดอืดร้อนให้กบัผู้อ่ืนด้วย

เช่นเดียวกัน
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	มขีึน้เพือ่ให้ชาวไทยทกุคนได้

มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ได้ระบุสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนสามารถทำาได้ดังนี้

สิทธิของประชาชน

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 ที่

จะไม่ถูกจับกุม	 คุมขัง	 ค้นตัวหรือถูกกระทำา

การที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพหรือต่อ

ร่างกายหากไม่มีเหตุ	คำาสั่งหรือหมายศาล	และ

การลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือการทารุณ

กรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำาได้

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การรับโทษจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำาหนดเท่านั้น	 จะลงโทษหนักกว่าที่กฎหมาย

กำาหนดไม่ได้	 อีกทั้งการควบคุมหรือคุมขังผู้

ตอ้งหาทำาไดเ้ทา่ทีจ่ำาเปน็	บคุคลยงัมีสทิธใินการ

ขอประกันตัวและการเรียกหลักประกันต้องไม่

เกินควรแก่กรณีด้วย

สิทธิในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การ
เกณฑ์แรงงานจะทำาไม่ได้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน	

เชน่	เพือ่ปอ้งกนัภยัพิบตัหิรือในสภาวะสงคราม

หรือการรบ

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัว รวมไปถึงการไม่ถูก

นำาข้อมลูสว่นตวัของบคุคลไปใชป้ระโยชนไ์ม่วา่

ในทางใด	ๆ	ไม่สามารถทำาได้

สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก เพื่อ

ประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพย์สิน

และการได้รับมรดกตามกฎหมาย	 อีกทั้งการ

ประกันสิทธิของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้อง

กำาหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม

สทิธขิองผูบ้ริโภค ในการรวมกนัจดัต้ังองค์กร
ของผูบ้รโิภคเพือ่คุม้ครองและพทิกัษส์ทิธขิองผู้

บริโภค	โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 
ประชาชนมีสิทธิได้รับการป้องกันและแก้

ปัญหาโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย	รวมไปถึงคนยากไร้ที่มีสิทธิได้รับบริการ

สาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐ ของผู้เป็นมารดา	บุคคลที่มีอายุเกิน	60	ปี	

และไม่มีรายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชพีและบุคคล

ยากไร้
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เสรีภาพ
ของ
ประชาชน

เสรีภาพในการนับถือศาสนา การปฏิบัติ
หรอืประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ท่ีไมเ่ป็น
อนัตรายต่อประเทศและไมข่ดัแยง้กบัหนา้ท่ีของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

เสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปใน

ที่อยู่อาศัยต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของ	 การเข้าค้นจะทำาไม่ได้หากไม่มี

คำาสั่งหรือหมายศาล

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 
การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมาย
โดยวิธีอ่ืน และเสรีภาพในทาง
วิชาการ แต่ต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ีของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 ต้องเคารพ	
และไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของผู้อื่น

เสรภีาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ การเนรเทศหรือห้ามบุคคลสญัชาตไิทยไมใ่หเ้ขา้มาในประเทศและการถอนสญัชาตขิองคนทีม่สีญัชาตไิทยแต่กำาเนิดก็ไม่สามารถกระทำาได้

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึง

เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	 สหกรณ์	

สหภาพ	 ฯลฯ	 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์และ

ป้องกันการผูกขาด

เสรีภาพในการจดัตัง้พรรคการเมอืงตาม
วถีิทางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ โดย
ต้องไม่ถูกครอบงำาหรือชี้นำาโดยบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ

เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร ติดต่อถึงกัน
ระหว่างบุคคลไม่ว่าในช่องทางใด	 ๆ	 การตรวจ	

กัก	เปิดเผย	หรือทำาการอื่น	ๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่บุคคลสื่อสารกันไม่สามารถทำาได้
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 นอกจากนี้บุคคลและชุมชนยังมีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐและ
การฟอ้งหน่วยงานของรัฐ สิทธิในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และทรัพยากรในท้องถิ่น และสิทธิของผู้ประกอบอาชีพ
สือ่มวลชนทีม่ีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความ
คิดเห็นตามจรรยาบรรณของอาชีพ
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สิทธิแรงงาน
	 สิทธิแรงงาน	 (labor	 rights)	 หมายถึง	 สิทธิของผู้ใช้แรงงานที่เกิดขึ้นระหว่าง

นายจา้งและลูกจ้างซึง่เปน็ท้ังสทิธิทางกฎหมายและสทิธิมนษุยชน	โดยสทิธแิรงงานถกู

ระบไุวใ้นปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนและถกูนำามาปรบัใชเ้ป็นมาตรฐานในสทิธิ

แรงงานของไทยเพือ่การคุม้ครองแรงงานและจดัสวสัดกิารแกแ่รงงาน	การคุม้ครองสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของแรงงาน	เช่น

จำากัดชั่วโมงทำางานต่อวันไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หรือตามที่ตกลงกันระหว่าง

นายจา้งกับลกูจา้งสำาหรับงานท่ัวไป	และจำากดัชัว่โมงทำางานไม่เกนิ	7	ชัว่โมงตอ่สปัดาห์

สำาหรับงานที่มีอันตราย

จำากัดชั่วโมงทำางานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ลูกจ้างมีสิทธิในการหยุดพักระหว่างการทำางาน ไม่น้อยกว่า	1	ชั่วโมงหลังจาก

ทำางานมาแล้ว	5	ชั่วโมง

ลูกจ้างต้องได้รับวันหยุดประจำาสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ ได้รับ
วนัหยดุตามเทศกาลประเพณไีมน่อ้ยกวา่	13	วนัตอ่ปี	ไดร้บัวนัหยดุพกัผ่อนประจำาปีไม่

น้อยกว่า	6	วันต่อปี	สำาหรับลูกจ้างที่ทำางานติดต่อกันมาครบ	1	ปี

การลาปว่ยสามารถลาได้เทา่ท่ีปว่ยจริง สว่นการลากจิทำาไดปี้ละไม่นอ้ยกวา่	3	วนั

ลกูจา้งมีสทิธไิดร้บัเงนิชดเชย หากนายจา้งมีเหตตุอ้งปดิกจิการไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ	
75	ของค่าจ้างสุดท้ายก่อนหยุดกิจการตามระยะเวลาการทำางาน

	 ส่วนสวัสดิการแรงงานนั้นนายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทำางานที่ปลอดภัย	มีการ

จัดเตรยีมอปุกรณป์ฐมพยาบาล	และสวสัดกิารเพือ่ความเป็นอยูข่องลกูจา้ง	เชน่	จดัทำา

ประกันสงัคม	สหกรณอ์อมทรัพย	์ระบบบำาเหนจ็บำานาญ	โครงการฝกึอบรมอาชพี	การ

ให้การศึกษา	และจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ	เป็นต้น



	 นอกจากสิทธิแรงงานโดยทั่วไปแล้ว	 สิทธิ

แรงงานของไทยยงัครอบคลมุถงึการคุม้ครองแรงงาน

เด็กและสตรี	 โดย	 “เด็ก”	 ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	หมายถึง	บุคคลที่มีอายุตำ่า

กว่า	 18	 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วย

การสมรส	ซึง่เดก็ได้รบัการคุม้ครองจากกฎหมายเช่น

เดยีวกบัประชาชนทัว่ไป	โดยมอีนสุญัญาว่าด้วยสทิธิ

เด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child)	

ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิก

ของอนุสัญญาต้องบังคับใช้อย่างจริงจัง	อนุสัญญานี้

ได้กำาหนดขอบเขตของสทิธเิดก็พืน้ฐานไว้	4	ด้าน	คอื

สิทธิทีจ่ะมีชีวิตรอด เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการ

ดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานเพ่ือให้มีชีวิตรอด	 ดำาเนินชีวิต

อยูใ่นชมุชนทีม่คีวามปลอดภยั	มสีนัตภิาพ	และปราศจากความ

รุนแรง

สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา	 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะ

ได้เติบโตขึน้ในครอบครัวท่ีอบอุ่น	ได้รับการศกึษาทีด่มีคีณุภาพ	

และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ

สิทธิทีจ่ะได้รับการปกปอ้งคุ้มครอง	เด็กทุก

คนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้รอดจากการทำาร้าย	

การล่วงละเมิด	 การละเลย	 การนำาไปขาย	 การใช้แรงงานเด็ก	

และการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น	ๆ	

สทิธใินการมส่ีวนรว่ม	เดก็ทกุคนมีสิทธใินการแสดง

ความคิดเห็น	แสดงออก	ได้รับการตอบสนองจากผู้ใหญ่	และมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบกับตนเอง
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	 ประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กมาเป็นระยะเวลานานและกระจายตัวอยู่ใน

ภาคต่าง	ๆ	แต่ด้วยแรงงานเด็กมีการศึกษาไม่มากนักและส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ

ทำาให้แรงงานเดก็มกัถูกเอารัดเอาเปรยีบและถกูชักจงูไปในทางไม่เหมาะสม	กฎหมายจงึ

ได้กำาหนดสิทธิที่แรงงานเด็กซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไปต้องได้รับการคุ้มครอง	

เช่น

นายจ้างห้ามจ้างเด็กทีม่ีอายุตำ่ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง

นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชัว่โมงต่อวันภายใน 
4 ชัว่โมงแรกของการทำางาน

ห้ามลูกจ้างเด็กทำางานระหว่างช่วงเวลา 22.00 – 6.00 น.

ลูกจ้างเด็กไม่สามารถทำางานล่วงเวลาได้ รวมไปถึงทำางาน

อันตราย	 เช่น	 งานหลอม	 เป่า	 รีดโลหะ	 งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	 วัตถุมีพิษ	

วัตถุระเบิด	 งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั่นจั่น	 งานที่ต้องนั่งทำาบนนั่งร้านสูง	 10	

เมตรขึ้นไป	เป็นต้น

หา้มนายจา้งจา่ยคา่จา้งของแรงงานเดก็แกบ่คุคลอืน่ 
รวมถึงห้ามเรียก/รับเงินประกันจากลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
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สิทธิ
แรงงาน
สตรี
ส่วนสิทธิของแรงงานสตรีท่ีกฎหมายได้กำาหนดสิทธิ

และความคุ้มครองให้แก่แรงงานหญิงเพิ่มเติมจากสิทธิ

แรงงานพื้นฐาน	เช่น

สิทธิในการลาเพ่ือคลอดบุตรไม่เกิน 
98 วนั	โดยนบัรวมวนัหยดุทีม่ใีนระหว่างนัน้ด้วยและ

รวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย

นายจ้างไม่สามารถเลิกจ้าง
ลูกจ้างหญิงด้วยเหตุของการตั้งครรภ์ได้

ห้ามลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ทำางาน 
ในระหว่างช่วงเวลา	22.00	–	6.00	น.	รวมถงึการทำางาน

ล่วงเวลาและการทำางานในวันหยุด

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายได้กำาหนดบทลงโทษให้ปรับ
ขั้นตำ่าไม่เกิน 5,000 บาท จำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ



28

สิทธิควรรู้เมื่อ
ถูกกระทำาด้วย
ความรุนแรง

ภายในครอบครัว
	 ผู ้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงภายในครอบครัวได้รับสิทธิ

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว	 พ.ศ.	 2550	 ในพระราชบัญญัตินี้	 “ความรุนแรงใน

ครอบครวั”	หมายถงึ	การกระทำาใด	ๆ 	ทีบ่คุคลในครอบครวัได้กระทำา

ต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย

แก่ชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	สุขภาพ	เสรีภาพ	หรือชื่อเสียง	ของบุคคลใน

ครอบครัว	หรือบังคับหรือใช้อำานาจครอบงำาผดิครรลองคลองธรรมให้

บคุคล	ในครอบครัวต้องกระทำาการ	ไม่กระทำาการ	หรอืยอมรบัการกระ

ทำาอย่างหนึง่อย่างใดโดยมชิอบ	ผูถ้กูกระทำาจะได้รบัสทิธติามพระราช

บญัญตัคิุม้ครองผู้ถกูกระทำาด้วยความรนุแรงในครอบครวั	พ.ศ.	2550	

ดังนี้
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สิทธิในการได้รับการบริการตรวจรักษา
และให้คำาปรึกษา1

สทิธิในการรอ้งทกุขด์ำาเนนิคดเีพ่ือดำาเนิน
คดีต่อผู้กระทำาผิดฐานกระทำาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว2

สิทธิในการร้องขอรับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ3

สิทธิในการดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว4

สิทธิในการมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา     
นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีร่้องขอ
ร่วมอยู่ด้วยในการสอบปากคำาเพ่ือให้คำา
ปรึกษา5

สทิธใินการรอ้งขอการบรรเทาทกุขเ์บือ้ง
ต้นเป็นการชั่วคราวให้ผู้ถูกกระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว6

สิทธิในการยอมความ7
สิทธิได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ถูกกระทำาความรุนแรงและ
สามารถเอาผิดกับผู้เผยแพร่ข้อมูลได้ 8

สทิธใินการยืน่อทุธรณ์คำาสัง่ของพนักงาน
เจา้หนา้ทีห่รือศาลใหท้บทวนคำาสัง่ กำาหนด
มาตรการ หรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์
ของกรณีทีเ่กิดขึน้

9
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 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ระบุไว้ว่า 
ผู้ถูกกระทำาหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำาความ
รนุแรงในครอบครัวต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าทีเ่พือ่
ดำาเนนิการ ซึง่สามารถทำาได้หลายช่องทางไม่
ว่าจะเป็นการแจ้งด้วยคำาพูด ยื่นเป็นหนังสือ 
โทรศพัท์ แจ้งทางอเีมล์ หรอืวธิกีารอืน่ ๆ  ซึง่ผู้
แจ้งโดยสจุรติจะได้รบัการคุม้ครองและไม่ต้อง
รับความผิด

หากเราถูกกระทำา
ด้วยความรุนแรง
กฎหมายช่วยได้
อย่างไร
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