
๑ 
 

สรุปสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 
สถานการณ์สตรีพิการในประเทศไทย  

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู๎ พิการที่ได๎รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจ าตัวคนพิการทั้งสิ้น 
๑,๕๒๔,๐๐๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒.๓๓ ของประชากรประเทศ แบํงเป็นเพศหญิง จ านวน ๖๙๓,๗๕๗ คน คิดเป็น
ร๎อยละ ๔๕.๖๘ และเพศชาย จ านวน ๘๒๗,๗๙๖ คน หรือร๎อยละ ๕๔.๓๒ จากผู๎พิการทั้งหมด ในสํวนของสตรี
พิการเมื่อแบํงตามประเภทความพิการ พบวํามีผู๎หญิงพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกายมากที่สุด จ านวน 
๓๒๓,๘๘๓ คน รองลงมาคือ ความพิการทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย ๑๑๘,๔๒๓ คน ความพิการทางการมองเห็น 
๘๖,๗๑๒ คน ความพิการทางสติปัญญา ๕๓,๓๒๘ คน ความพิการมากกวํา ๑ ประเภท ๔๙,๖๖๘ คน ความพิการ
ทางจิตใจและพฤติกรรม ๓๙,๑๐๘ คน ความพิการทางการเรียนรู๎ ๑,๕๖๒ คน และออทิสติก จ านวน ๑,๐๗๓ คน
ตามล าดับ 
         ปัญหาของสตรีพิการมีความทับซ๎อนถึงสองชั้น ชั้นแรก คือ ความเป็นหญิง ซึ่งสังคมโดยสํวนใหญํเชื่อวํา  
ด๎อยกวําอีกเพศหนึ่ง และชั้นที่สอง คือ ความพิการที่เป็นเงื่อนไขท าให๎สตรีพิการต๎องใช๎ชีวิตอยูํภายใต๎การดูแลของ
ครอบครัว พํอแมํ พ่ีน๎อง เพ่ือน หรือแม๎แตํสามีและลูก และมักไมํได๎รับโอกาสที่พึงมีพึงได๎ จึงเป็นกลุํมที่เสี่ยงตํอ    
การขาดโอกาสและเปราะบางตํอการถูกละเมิดสิทธิ จากการรวบรวมข๎อมูลสถานการณ์ปัญหาของสตรีพิการ     
ของส านักงานสํงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหํงชาติพบวํา สตรีพิการประสบปัญหา ดังนี้  (๑) ขาดโอกาส      
ทางการศึกษา ระบบการศึกษาของคนพิการมักจะมีคุณภาพด๎อยกวําระบบการศึกษาปกติ ท าให๎เด็กพิการมี    
ความคาดหวังกับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่ า (๒) ขาดโอกาสในการท างาน ขาดโอกาสในการฝึกฝน
ทักษะในการประกอบอาชีพ ไมํมีทักษะการใช๎ชีวิตในสังคม ท าให๎คนพิการจ านวนมากไมํผํานการคัดเลือกและ      
มีคุณสมบัติไมํเป็นไปตามที่นายจ๎างต๎องการ (๓) ความรุนแรงและการลํวงละเมิด โดยผู๎หญิงพิการมักพบกับ     
ความรุนแรงและถูกลํวงละเมิดทั้งด๎านรํางกาย จิตใจและการลํวงละเมิดทางเพศ (๔) สุขภาพและสิทธิอนามัย      

                                                           
๑ รวบรวมข๎อมูลจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ ภาคเหนือ ณ ธรรมชาติ    
รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก ระหวํางวันที่ ๓๐ มิถุนายน  -  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงาน
สถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค จังหวัดนครราชสีมาระหวํางวันที่  ๑๓ – ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดโดย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รํวมกับสมาคมสํงเสริมศักยภาพสตรีพิการ 
 
๒ ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ ๒๕๕๗ ข๎อมูลประกอบการบรรยายในหัวข๎อ “นโยบายสตรีพิการและ
การด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นความรุนแรงตํอสตรีพิการ”ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์     
ความรุนแรงตํอสตรีพิการ ภาคเหนือ ณ ธรรมชาติรีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก ระหวํางวันที่ ๓๐ มิถุนายน  -  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 



๒ 
 

เจริญพันธุ์ ผู๎หญิงพิการขาดโอกาสในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทั้งเมื่อแรกพบความพิการและภายหลัง
ความพิการ เนื่องจากหนํวยบริการจะอยูํในชุมชนเมือง (๕) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากสังคม     
มีมุมมองตํอผู๎หญิงพิการวําเป็นคนพิการ ดังนั้นกิจกรรมตําง ๆ จึงถูกผลักดันให๎ไปรวมอยูํในเรื่องของคนพิการ    
ท าให๎ประเด็นที่ เกี่ยวข๎องกับสตรีพิการถูกละเลย และสตรีพิการยังถูกปิดกั้นการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ             
(๖) กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข๎องกับผู๎หญิง โดยสํวนใหญํกลําวถึงสิทธิสตรีและการพัฒนาให๎เกิดการเข๎าถึงสิทธิ
ของผู๎หญิง แตํกฎหมายและนโยบายเหลํานั้นก็ไมํได๎กลําวถึงประเด็นของผู๎หญิงพิการโดยตรง  
 

สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ 
 สตรีพิการเผชิญปัญหาความรุนแรงทั้งในระดับบุคคลและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเชิงโครงสร๎าง 
 ความรุนแรงตํอสตรีพิการที่พบมีหลายรูปแบบทั้ง (๑) ความรุนแรงทางกาย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่กระท า
โดยกํอให๎เกิดความบาดเจ็บทางกาย เชํน การทุบตีจากคนในครอบครัว สามีเฆี่ยนตี เป็นต๎น (๒) ความรุนแรง    
ทางเพศ ซ่ึงเป็นการกระท าความรุนแรงที่มีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวข๎องกับ
เรื่องเพศ เชํน การบังคับให๎มีเพศสัมพันธ์ ขํมขืน นอกจากนี้ การกระท าความรุนแรงทางเพศตํอสตรีพิการยังมี
ลักษณะที่กระท าซ้ าอยํางตํอเนื่อง (๓) ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นกระท าความรุนแรงที่มีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับ
ความกระทบกระเทือนทางด๎านจิตใจ เชํน การล๎อเลียนความพิการ การทอดทิ้ง และการจ ากัดสิทธิการสมรส     
(๔) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การกระท าความรุนแรงที่ลิดรอนสิทธิของผู๎ถูกกระท าในการควบคุมทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ เชํน การไมํให๎สิทธิในการรับมรดก การถูกลํอลวงทรัพย์สินจากผู๎ใกล๎ชิด และ (๕) ความรุนแรง      
เชิงโครงสร๎าง ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎ ระเบียบตํางๆ ที่ไมํเอ้ือและอ านวยความสะดวกแกํ      
ผู๎พิการ รวมทั้งการกระท าในเชิงปฏิบัติที่สํงผลให๎ผู๎พิการไมํได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเต็มที่ เชํน โรงเรียน
ปฏิเสธไมํรับเด็กท่ีมีความพิการทางสติปัญญาที่ได๎รับการฝึกพัฒนาการแล๎วเข๎าเรียนในโรงเรียนเรียนรํวม เนื่องจาก
ไมํมีครูการศึกษาพิเศษประจ าโรงเรียน  การปฏิเสธผู๎พิการเข๎าท างานเนื่องจากมองวําไมํมีศักยภาพ 
 ผู๎กระท าความรุนแรงตํอสตรีพิการพบได๎ทั้งผู๎ใกล๎ชิดในครอบครัวไปจนถึงบุคคลในชุมชนและเจ๎าหน๎าที่     
ผู๎ให๎บริการ เชํน พํอเลี้ยง ปูุ กระท าความรุนแรงทางเพศตํอเด็กหญิงพิการ มารดาเลี้ยง หรือพ่ีน๎องท าร๎ายรํางกาย
ทุบตี พํอแมํทอดทิ้งให๎อยูํคนเดียว  เพ่ือนบ๎านล๎อเลียนความพิการ นายจ๎างจํายคําแรงให๎กับผู๎พิการไมํเทําเทียมกับ    
ผู๎ที่ไมํมีความพิการทั้งที่เป็นงานประเภทและลักษณะเดียวกัน ครูลํวงละเมิดทางเพศตํอเด็กหญิงพิการ และ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐไมํให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการแกํสตรีพิการ เป็นต๎น  

สตรีพิการมีความเสี่ยงตํอการถูกกระท าความรุนแรงมากกวําสตรีที่ไมํมีความพิการ (More Venerable)  
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการแม๎จะพบวํามีรูปแบบที่คล๎ายคลึงกับผู๎หญิงที่ไมํมีความพิการ     

แตํเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวําสตรีพิการมีความเสี่ยงมากกวําสตรีทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากความพิการ      
ที่ผู๎พิการไมํสามารถปกปูองตนเองได๎จากกผู๎กระท าความรุนแรงได๎ และทัศนคติที่มองหญิงพิการเป็นวัตถุทางเพศ 



๓ 
 

เชํน สตรีพิการทางสายตาถูกลํวงละเมิดจากผู๎ใช๎บริการนวดแผนไทย เนื่องจากลูกค๎ าเห็นวําไมํสามารถมองเห็น
ผู๎กระท าได๎ เด็กหญิงพิการทางสติปัญญาถูกทอดทิ้งให๎อยูํบ๎านคนเดียว ผู๎กระท าความรุนแรงจึงลํอลวงโดยน า     
ขนมมาให๎และขํมขืนเด็กหญิงดังกลําว ผู๎พิการทางด๎านรํางกายและการเคลื่อนไหวถูกบังคับให๎อยูํกับบ๎านถูกขํมขืน
อยํางตํอเนื่องจากเพ่ือนบ๎าน นอกจากนี้ ผู๎พิการยังถูกจ ากัดและละเมิดสิทธิ เนื่องมาจากทั้งการปกปูองที่มากเกินไป
ของครอบครัว และความอายของครอบครัว เชํน เด็กพิการทางสติปัญญาถูกพํอแมํกักขังไว๎ในบ๎านไมํให๎ออกสูํสังคม 
หรือการไมํน าบุตรไปจดทะเบียนคนพิการ เนื่องจากไมํยอมรับวําบุตรพิการ การไมํสํงเด็กเข๎าเรียนเนื่องจากเกรงวํา
จะถูกเพ่ือนแกล๎ง การไมํอนุญาตให๎แตํงงานเนื่องจากกลัววําฝุายชายจะทอดทิ้ง เป็นต๎น อีกทั้งความเชื่อที่วําหากถูก
กระท าความรุนแรงก็ไมํสามารถด าเนินคดีเอาผิดกับผู๎กระท าได๎ เนื่องจากความพิการ เชํน ผู๎ถูกกระท ามีความพิการ
ทางการได๎ยินจึงไมํสามารถร๎องขอความชํวยเหลือได๎ นอกจากนี้ โอกาสในการเข๎าถึงบริการของรัฐในการให๎    
ความชํวยเหลือและทางกระบวนการยุติธรรมของผู๎พิการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ความเสี่ยงตํอการถูกกระท า
ความรุนแรงมากขึ้น เชํน สตรีพิการทางการได๎ยิน ไมํสามารถเข๎าถึงบริการสายดํวนของรัฐได๎อยํางทันทํวงที ต๎อง
ผํานศูนย์บริการถํายทอดการสื่อสารแหํงประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service – TTRS) ซึ่ง
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบในการให๎บริการ อีกทั้งแม๎จะถึงระบบดังกลําว แตํสตรีพิการทางการได๎ยินไมํได๎เรียนภาษา
มือก็ไมํสามารถสื่อสารกับผู๎อืน่ให๎เข๎าใจได๎ 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีพิการ 
๑. ระดับบุคคล 

 ๑.๑ สตรีพิการต๎องตระหนักถึงศักดิ์ศรีคุณคําความเป็นมนุษย์ของตนเอง ควรศึกษาหาความรู๎ ทั้งใน
เรื่องสิทธิและสวัสดิการ เพ่ือให๎ได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน และปูองกันไมํให๎ตนเองถูกกระท า        
ความรุนแรง 
 ๑.๒ เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้น ต๎องไมํเพิกเฉย ควรหาวิธีแจ๎งผู๎อ่ืนที่ไว๎วางใจ เชํน คนในครอบครัว และ
เจ๎าหน๎าที ่
 ๑.๓ การเข๎ารํวมกลุํมผู๎พิการโดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสตรีพิการ รวมทั้งการสร๎างกลุํมในชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์ และแนวทางการแก๎ไขปัญหา ตํอประเด็นตํางๆ รวมทั้งการรวมกลุํมเพ่ือพัฒนา
ตนเองและกลุํม 

๒. ระดับครอบครัว 
 ๒.๑ ครอบครัวต๎องยอมรับและเข๎าใจในความพิการของคนในครอบครัว เปิดโอกาสและสํงเสริมให๎   
สตรีพิการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพของสตรีพิการ รวมทั้งไมํปกปูองสตรีพิการจนกระทั่งละเมิดและจ ากัดสิทธิของ
สตรีพิการ 
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 ๒.๒ ครอบครัวต๎องสํงเสริมและสนับสนุนในการจดทะเบียนคนพิการ เพ่ือให๎ได๎รับสิทธิสวัสดิการใน      
การพัฒนาตํางๆ จากรัฐ 
 ๒.๓ การสร๎างกลุํมผู๎ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู๎พิการ เพ่ือหาแนวทางใน     
การดูแลผู๎พิการอยํางเหมาะสม และไมํละเมิดสิทธิของผู๎พิการ 

๓. ระดับชุมชน 
 ๓.๑ ละเว๎นจากการกระท าความรุนแรงตํอสตรีพิการทั้งทางกายและจิตใจ เชํน การล๎อเลียน        
ความพิการ การเรียกความพิการแทนชื่อ ชุมชนต๎องให๎ความเคารพศักดิ์ศรีของผู๎พิการเหมือนผู๎ที่ไมํมีความพิการ 

 ๓.๒ สร๎างอาสาสมัครในการเฝูาระวังปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะความรุนแรงตํอสตรีพิการในชุมชน 
ซึ่งควรน าผู๎พิการเป็นอาสาสมัครด๎วย 
 ๓.๓ การประสานความรํวมมือจากหนํวยงานตําง  ๆ ในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล ต ารวจชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโรงเรียน เพ่ือรํวมกันในการให๎ความชํวยเหลือ การพัฒนา
บริการ รวมทั้งการจัดท ากิจกรรมโครงการเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ และสํงเสริม
ศักยภาพของสตรีพิการในชุมชน 
 ๓.๔ ไมํกีดกันและเปิดโอกาสให๎สตรีพิการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมชุมชน  

๔. ระดับสังคม 
 ๔.๑ การปรับเปลี่ยนเจตคติของคนในสังคมให๎มีความเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิ และการยอมรับศักยภาพ
ของผู๎พิการ โดยเฉพาะสตรีพิการ ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานเรื่องความเสมอภาค รวมทั้งการสร๎างความตระหนักของ
สังคมถึงความรุนแรงตํอสตรีพิการ ให๎สังคมไมํเพิกเฉยและให๎ความชํวยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

 ๔.๒ เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานกับผู๎พิการ จากการมองการท างานแบบ
การกุศล หรือการมุํงให๎ความชํวยเหลือ (Charity based) เป็นการค านึงถึงสิทธิของผู๎พิการเป็นส าคัญ (Human 
rights based) ซึ่งการมองผู๎พิการโดยใช๎หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก จะท าให๎เกิดการพัฒนาระบบบริการตําง  ๆ   
ที่มุํงให๎ผู๎พิการสามารถใช๎สิทธิขั้นพ้ืนฐานได๎ เชํน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎บริการ เชํน ทางลาด ลิฟต์          
การจัดบริการลํามประจ าหมูํบ๎าน หรือต าบล นอกจากนี้ ควรจัดบริการที่ค านึงถึงความแตกตํางทางเพศซึ่งผู๎หญิง   
มีความต๎องการจ าเพาะแตกตํางจากเพศชาย เชํน การจัดลํามผู๎หญิงซึ่งอบรมเกี่ยวกับความรุนแรงตํอสตรีให๎       
เป็นลํามให๎แกํผู๎หญิงพิการทางการได๎ยินเมื่อประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ  

 ๔.๓ สถาบันการศึกษาต๎องเปิดโอกาสให๎กับสตรีพิการมีโอกาสในการเรียนเทํากับผู๎ที่ไมํมีความพิการ 
โดยจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือสํงเสริมโอกาสทางการศึกษาของผู๎พิการ เพ่ือให๎
หญิงพิการสามารถปูองกันตัวเองจากความรุนแรง สามารถชํวยเหลือตนเอง และประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎
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เมื่อประสบกับปัญหาความรุนแรง นอกจากนี้ ควรมีหลักสูตรที่สอนให๎เรื่องเพศศึกษา การวางตัวตํอเพศตรงข๎าม 
และการระมัดระวังเพ่ือไมํใหส๎ตรีพิการถูกกระท าความรุนแรง 
 ๔.๔ การสํงเสริมและเปิดโอกาสให๎ผู๎พิการ โดยเฉพาะหญิงพิการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้ง
การสํงเสริมทักษะ บทบาท และภาวะความเป็นผู๎น าให๎แกํผู๎หญิงพิการในทุกภาคสํวนและทุกระดับ เพ่ือสํงเสริม        
การมีสํวนรํวมในทุกระดับของสตรีพิการ (Full participation) และการสร๎างความยอมรับและความตระหนัก 
(Visibility) ถึงศักยภาพและความสามารถของหญิงพิการ 
 ๔.๕ การก าหนดนโยบายและกฎระเบียบตําง ๆ ที่ปกปูองผู๎หญิงพิการ และการให๎ความชํวยเหลือสตรี
พิการจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ เชํน บริการที่ค านึงถึงความพิการ  
 ๔.๖ การก าหนดมาตรการพิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสให๎กับผู๎หญิงพิการมีสํวนรํวมในสังคมมากขึ้น เชํน     
การก าหนดสัดสํวนของผู๎หญิงพิการในคณะกรรมการในองค์กรผู๎พิการ  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อสตรีพิการ 
๑. มุํงปรับเปลี่ยนเจตคติของคนในสังคมให๎ยอมรับ เคารพศักดิ์ศรีและคุณคําความเป็นมนุษย์ของสตรี

พิการ การให๎โอกาสในการประกอบอาชีพและเข๎ารํวมกิจกรรมตามความเหมาะสม เพ่ือให๎สตรีพิการมีพ้ืนที่ในสังคม
เชํนเดียวกับผู๎ที่ไมํมีความพิการ รวมทั้งไมํเลือกปฏิบัติหรือกระท าความรุนแรงเพราะเหตุแหํงความพิการ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเน๎นการปรับเปลี่ยนเจตคติของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือให๎มีความเข๎าใจและความตระหนักถึง
ความแตกตํางและความต๎องการที่จ าเพาะของสตรีพิการที่มีความแตกตําง เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาบริการ              
ที่ตอบสนองตํอความละเอียดอํอนและความแตกตํางของสตรีพิการ 
 ๒. สํงเสริมให๎ครอบครัวเข๎าใจและยอมรับสตรีพิการ ไมํปกปูองผู๎พิการจนกระทั่งปิดกั้น จ ากัดและลํวง
ละเมิดสิทธิของสตรีพิการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสิทธิการเจริญพันธุ์ รวมทั้งสํงเสริมให๎สตรีพิการสามารถพัฒนาศักยภาพ
ตามความสามารถ และได๎รับสวัสดิการตําง ๆ จากรัฐ  

๓. จัดบริการให๎ค าปรึกษาและผลิตสื่อในการเลี้ยงดูเด็กพิการส าหรับผู๎ปกครองและการดูแลสตรีพิการที่อยูํ
บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิของสตรีพิการส าหรับครอบครัว รวมทั้งการให๎ความชํวยเหลือผู๎พิการโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งสตรีพิการที่ประสบปัญหาความรุนแรงโดยค านึงถึงสิทธิและการเข๎าถึงของสตรีพิการ เชํน การแจ๎งเหตุ    
การจัดหาบุคลากรในการให๎ความชํวยเหลือแกํสตรีพิการ  

๔. สํงเสริมให๎สตรีพิการได๎รับโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกับผู๎ที่ไมํมีความพิการ รวมทั้งสํงเสริมให๎
สถาบันการศึกษาให๎ความรู๎เกี่ยวกับเพศศึกษาและการปูองกันตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิและถูกกระท า      
ความรุนแรง 
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๕. การมุํงพัฒนาสตรีพิการให๎มีศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง         
การสํงเสริมให๎สตรีพิการมีความรู๎และศักยภาพในการปูองกันตนเอง การร๎องขอความชํวยเหลือจากหนํวยงาน      
ที่เก่ียวข๎อง เมื่อประสบปัญหาถูกกระท าความรุนแรง  

๖. ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือเปิดโอกาสให๎กับผู๎หญิงพิการมีสํวนรํวมในสังคมมากขึ้น เชํน การก าหนด
สัดสํวนของผู๎หญิงพิการในคณะกรรมการในองค์กรคนพิการ การก าหนดสัดสํวนของสตรีพิการในการเข๎ารํวม  
อบรม สัมมนา และการเข๎ารํวมกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือให๎ประเด็นปัญหาของสตรีพิการได๎รับการหยิบยกและ      
หาแนวทางแก๎ไข รวมทั้งเพ่ือสร๎างการยอมรับและการตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพของผู๎หญิงพิการ 

๗. สํงเสริมการจัดตั้งกลุํมสตรีพิการทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะและภาวะ    
ความเป็นผู๎น าของสตรีพิการ อีกทั้งเรํงขับเคลื่อนให๎ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับสตรีพิการได๎รับการด าเนินการโดย
ค านึงถึงหลักการทางสิทธิมนุษยชน รวมถึง พัฒนาและคุ๎มครองสิทธิสตรีโดยค านึงถึงสิทธิและบริบทของ         
ความแตกตํางของสตรีพิการ 

๘. การสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาข๎อมูลขําวสารในทุกรูปแบบที่ตอบสนองตํอความพิการแตํละประเภท 
เพ่ือให๎ผู๎พิการโดยเฉพาะอยํางยิ่งสตรีพิการสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารดังกลําวเพ่ือการพัฒนาตนเองและ       
การปกปูองคุ๎มครองสิทธิตนเอง 
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สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ ภาคเหนือ 
ณ ธรรมชาติรีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน  -    กรกฎาคม  ๕๕๗ 

                               
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพ่ือค๎นหาสถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาแนวทางในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาบริการที่เหมาะสมแกํสตรีพิการ อีกทั้งเพ่ือสร๎างและ
พัฒนาเครือขํายในการท างานรํวมกันในเรื่องความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด๎วย  
 (๑) สตรีพิการประเภทตําง ๆ ทั้งผู๎พิการด๎านการมองเห็น ด๎านการได๎ยิน ด๎านการเคลื่อนไหว ซึ่งจะรํวม
แลกเปลี่ยนถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งที่อาจจะบอกเลําจากประสบการณ์ตรง หรือถํายทอดประสบการณ์ของ
ผู๎อื่นที่ประสบปัญหา  
  (๒) ผู๎ปกครองและผู๎ดูแลสตรีพิการ ซึ่งจะชํวยสะท๎อนมุมมองของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอเด็กหญิง
พิการ 
  (๓) เจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัครที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่  เชํน เจ๎าหน๎าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดและองคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 
ซึ่งจะสะท๎อนถึงสถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดและชุมชน  
 
พิธีเปิดและการบรรยายในหัวข้อ “ความรุนแรงต่อสตรี: ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย”  
โดย นายสมชาย เจริญอ านวยสุข ผู๎อ านวยการส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

สังคมยังขาดความเข๎าใจตํอผู๎พิการ โดยสํวนใหญํ
ยังคงเข๎าใจผิดคิดวําผู๎พิการเป็นผู๎ที่ต๎องรอรับความชํวยเหลือ 
ไมํได๎ค านึงถึงสิทธิของผู๎พิการ เชํน สิทธิการเจริญพันธุ์ของ
หญิงพิการมักถูกลิดรอนเนื่องจากสังคมไมํตระหนักวํา      
สิทธิของผู๎หญิงพิการเหมือนกับผู๎หญิงที่ไมํมีความพิการ 

นอกจากนี้ สังคมโดยสํวนใหญํมองวํา ผู๎ชายเป็นช๎างเท๎าหน๎า ผู๎หญิงเป็นช๎างเท๎าหลัง เป็นผู๎ตาม เป็น
แมํบ๎าน หากผู๎หญิงมีความพิการด๎วย ความด๎อยโอกาสยิ่งมากขึ้นเป็นสองเทํา แตํปัจจุบันมีแนวโน๎มที่ผู๎หญิงเป็น
ผู๎บริหารมากขึ้น นายกสมาคมผู๎พิการก็เป็นผู๎หญิง ท าให๎สังคมเริ่มมีความเข๎าใจผู๎พิการมากข้ึน 



๙ 
 

 ในตํางประเทศโดยเฉพาะในยุโรประบบขนสํงมวลชน เชํน รถไฟ รถไฟฟูา รถไฟฟูาใต๎ดิน อ านวย      
ความสะดวกให๎ผู๎พิการสามารถใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎ที่ไมํมีความพิการได๎อยํางไมํแตกตําง ในประเทศไทยแม๎วํามี       
การสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู๎พิการ เชํน ทางลาด ฟุตบาท มีจุดสังเกตส าหรับผู๎พิการทางการมองเห็น 
แตผํู๎พิการไมํสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ เนื่องจากมีผู๎หาบเรํแผงลอยน ารถเข็นขึ้นมาขายของบนทางเท๎าแทน 
 การจัดท านโยบายและแผนเพ่ือขับเคลื่อนให๎ผู๎พิการมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติท าได๎ยาก เชํน ตามที่
ก าหนดไว๎วําสถานประกอบการที่มีพนักงาน ๑๐๐ คน ต๎องรับผู๎พิการเข๎าท างาน ๑ คน แตํในทางปฏิบัติสถาน
ประกอบการยอมเสียเงินเข๎ากองทุนแทนเพื่อไมํต๎องรับผู๎พิการเข๎าท างาน 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีภารกิจในการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎หญิง และ
รวมถึงผู๎หญิงพิการด๎วย ข๎อมูลที่ได๎รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะรวบรวมให๎กับส านักงานสํงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) น าไปขับเคลื่อนนโยบายและแผนในการชํวยเหลือคนพิการทั้งระบบ หวังวํา          
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ จะได๎ข๎อมูลที่ดีเพ่ือน าไปให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตํอไป  

ผู๎หญิงถูกกระท าความรุนแรงเพราะถูกมองวําด๎อยกวําผู๎ชาย โดยเฉพาะผู๎หญิงพิการ   อาจจะประสบ
ปัญหาไมํสามารถปกปูองตัวเองได๎ เชํน ผู๎หญิงพิการทางการได๎ยิน จะถูกกระท ารุนแรง ถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
เพราะไมสํื่อสารด๎วยค าพูดได๎ ซึ่งในกรณีดังกลําวหากผู๎พิการถูกท าร๎าย ทารุณ  ให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ หรือ โทรศัพท์สาย
ดํวน ๑๓๐๐ หรืออาศัยลํามภาษามือ เนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกลไกในการให๎     
ความชํวยเหลือได๎  
 รูปแบบความรุนแรงตํอผู๎หญิงมี ๔ รูปแบบ คือ (๑) ความรุนแรงทางกาย เป็นความรุนแรงที่กระท าโดย
กํอให๎เกิดความบาดเจ็บทางกาย เชํน การทุบตี การตบ และการดึงผม เป็นต๎น (๒) ความรุนแรงทางเพศ เป็น    
การกระท าความรุนแรงทีม่ีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวข๎องกับเรื่องเพศ เชํน  
การบังคับให๎มีเพศสัมพันธ์ ขํมขืน (๓) ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นกระท าความรุนแรงที่มีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับ
ความกระทบกระเทือนทางด๎านจิตใจ เชํน การจ ากัดการจ ากัดเสรีภาพ การดูหมิ่น และ การบังคับให๎แตํงงาน และ 
(๔) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ การกระท าความรุนแรงที่ลิดรอนสิทธิของผู๎ถูกกระท าในการควบคุมทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ เชํน การควบคุมทางเงิน ผลกระทบของความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ จะสํงผลกระทบทางจิตใจด๎วย     
ซึ่งมีผลตํอเนื่องและยาวนานเกิดความฝังใจ 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระท าท่ีเอาเปรียบเพศหญิง หากมีความพิการด๎วยแล๎วการถูกเอาเปรียบ
ก็จะมากขึ้น เพราะคิดวําไมํสามารถแจ๎งความด าเนินคดีตํอผู๎กระท าผิดได๎ สังคมต๎องไมํนิ่งเฉย ไมํยอมรับการกระท า
รุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น ต๎องน าผู๎กระท าผิดมาลงโทษให๎ได๎ เพ่ือจะได๎ไมํไปกระท าซ้ ากับผู๎อ่ืน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ปัจจุบันมอีงค์กรเครือขํายคนพิการส าหรับชํวยเหลือคนพิการโดยเฉพาะ  
 ผู๎ปกครองมีความส าคัญ ซึ่งโดยทั่วไปผู๎ปกครองอาจจะอายที่บุตรหลานมีความพิการ เมื่อถูกกระท า     
ความรุนแรงก็ไมํต๎องการเปิดเผย อยํางไรก็ตาม ในปัจจุบันมีหนํวยงานภาครัฐชํวยเหลือในการดูแลและ             



๑๐ 
 

ให๎การศึกษาเฉพาะส าหรับผู๎พิการ เชํน ผู๎ที่พิการทางการได๎ยิน ผู๎ที่พิการทางสายตา แตํประเด็นที่นําหํวงใย คือ 
การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู๎พิการ เชํน งบประมาณส าหรับการจัดท าลิฟต์ส าหรับรถเข็น
ของ  ผู๎พิการ เพราะโดยสํวนใหญํไมํตระหนักถึงความส าคัญและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎พิการ ซึ่งเป็น
หน๎าที่ของท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบล รัฐ และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎พิการได๎รับสิทธิ และใช๎ชีวิตใน
สังคมได๎โดยสะดวก  เชํน การจัดท าทางลาดส าหรับคนพิการ 
 ทั่วโลก ผู๎หญิง ๑ ใน ๓ ถูกกระท าความรุนแรง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎หญิงพิการยิ่งเสี่ยงกวําผู๎หญิงปกติ
เพราะปูองกันตนเองได๎น๎อยกวํา ในประเทศไทย จากสถิติในปี  ๒๕๕๓ ใน ๑ ชั่วโมงมีผู๎หญิงถูกท าร๎าย ๓ คน   
เฉลี่ยวันละ ๗๓ คน ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากทัศนคติที่มองความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดา มองวําเป็นเรื่องใน
ครอบครัวที่สามีภรรยาทะเลาะกัน สิ่งที่ต๎องสร๎างให๎สังคมตระหนักรู๎ คือ ความรุนแรงไมํใชํเรื่องสํวนตัวแตํเป็นเรื่อง
สาธารณะ  

สาเหตุของความรุนแรง ปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดความรุนแรงมีหลายประการ ได๎แกํ (๑) ประสบการณ์ในวัย 
เด็ก/การอบรมเลี้ยงด ู(๒) สิ่งกระตุ๎น เชํน ยาเสพติด สุรา (๓) สภาวะทางจิตใจ เชํน อารมณ์หึงหวง (๔) อาการทาง
จิต เชํน โรคจิตเภท (๕) พันธุกรรม (๖) ภาวะทางเศรษฐกิจ เชํน วํางงาน และ (๗) ปัจจัยทางจารีต/วัฒนธรรม เชํน 
ผู๎หญิงเมื่อแตํงงานถือเป็นสมบัติของฝุายชาย 
 ความรุนแรงเกิดจากทัศนคติ คนที่มีอ านาจมากกวํากระท าตํอผู๎ที่ด๎อยกวํา ผู๎หญิงต๎องรู๎จักการปูองกัน    
ตัว ไมํปลํอยให๎ถูกกระท าจนเกิดความเคยชิน สื่อมวลชนต๎องให๎ความรู๎แกํประชาชน เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร        
ควรปรับเปลี่ยนกรอบความคิดความเชื่อในเรื่องคุณลักษณะของผู๎หญิงผู๎ชาย เชํน ผู๎ชายต๎องเข๎มแข็ง ผู๎หญิงต๎อง
อํอนหวาน แตํตามหลักการในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ คุณลักษณะเหลํานี้ไมํได๎เป็นไปตามเพศโดยก าเนิด
ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได๎ เชํน ผู๎ชายสามารถมีบุคลิกที่เป็นคนอํอนหวานได๎ และผู๎หญิงมีคุณลักษณะที่มี   
ความเข๎มแข็งได๎  ซึ่งเมื่อเปลี่ยนกรอบความคิดความเชื่อเหลํานี้แล๎วจะสํงผลตํอการปรับเปลี่ยนทัศนคติตํอผู๎หญิง
ผู๎ชายภายใต๎กรอบเดิม เชํน ผู๎ชายไมํจ าเป็นต๎องเป็นช๎างเท๎าหน๎าเทํานั้น ผู๎หญิงก็สร๎างเป็นผู๎น าครอบครัวได๎ และ    
มีความสามารถในการท างานนอกบ๎านและหาเลี้ยงครอบครัวได๎ 

เมื่อประสบปัญหาความรุนแรงสามารถแจ๎งได๎ ๔ ชํองทาง ได๎แกํ (๑) การติดตํอด๎วยตนเองท่ีศูนย์รับแจ๎ง 
เหตุทั่วประเทศ ๒๑,๗๑๒ หนํวย เชํน สถานีต ารวจ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด บ๎านพักเด็กและ
ครอบครัว (๒) โทรสายดํวน ๑๓๐๐ (๓) การแจ๎งผํานเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th และ (๔) การแจ๎งเรื่อง    
ผํานโปรแกรมโทรศัพท์เคลื่อนที่  สิ่งที่ส าคัญ คือ เมื่อประสบความรุนแรงอยํานิ่งเฉย ตํอสู๎ หรือหาผู๎ที่ให๎         
ความชํวยเหลือ สิ่งที่คาดหวัง คือ ไมํมีผู๎หญิงถูกกระท าความรุนแรง ผู๎หญิงต๎องมีศักยภาพที่จะยืนหยัดได๎ด๎วยตัวเอง       
มีเครือขํายและสามารถท าให๎เครือขํายเข๎มแข็ง สามารถแจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เชํน ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ และส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ให๎ความชํวยเหลือไมํให๎ถูกกระท ารุนแรง นอกจากนี้ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      



๑๑ 
 

ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ผู๎พิการตามสิทธิพ้ืนฐาน โดยต๎องค านึงถึงความแตกตํางทางเพศด๎วย ซึ่งผู๎หญิง    
มีความต๎องการจ าเพาะที่มากกวําผู๎ชาย เชํน การตั้งครรภ์ ผู๎หญิงพิการตั้งครรภ์ต๎องได๎รับการดูแลมากกวําผู๎หญิง   
ที่ไมํมีความพิการ  
 
การบรรยายในหัวข้อ “นโยบายสตรีพิการและการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อสตรี
พิการ” โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู๎อ านวยการ
ส านักนโยบายและวิชาการ ส านักงานสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ (พก.)  

ผู๎พิการในประเทศไทยที่ได๎รับการจดทะเบียน
และออกบัตรประจ าตัวคนพิการมีทั้งสิ้น ๑,๕๒๔,๐๐๙ คน 
คิดเป็นร๎อยละ ๒.๓๓ ของประชากรประเทศ แบํงเป็นผู๎พิการ เพศชาย จ านวน ๘๒๗,๗๙๖ คน หรือร๎อยละ 
๕๔.๓๒ จากผู๎พิการทั้งหมด และเพศหญิง จ านวน ๖๙๖ ,๒๑๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๕.๖๘ โดยคนพิการ          
ทางรํางกายหรือการเคลื่อนไหว มีมากที่สุด จ านวน ๗๑๘,๔๙๔ คน หรือร๎อยละ ๔๗.๐๙ รองลงมาเป็นผู๎พิการ    
ทาง   การได๎ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน ๒๔๙,๑๘๔ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๓๒) และคนพิการทางการเห็น 
จ านวน ๑๖๗,๖๕๒ หรือร๎อยละ ๑๑.๐๓  ในสํวนของสตรีพิการเมื่อแบํงตามประเภทความพิการ พบวํามีประเภท       
ความพิการ ดังนี้ (๑) ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรํางกาย ๓๒๓,๘๘๓ คน (๒) ทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย 
๑๑๘,๔๒๓ คน (๓) ทางการมองเห็น ๘๖,๗๑๒ คน (๔) ทางสติปัญญา ๕๓,๓๒๘  คน (๕)  พิการมากกวํา           
๑ ประเภท ๔๙,๖๖๘ คน (๖) ทางจิตใจและพฤติกรรม ๓๙,๑๐๘ คน (๗) ไมํระบุ ๒๒,๓๘๔ คน (๘) ทางการเรียนรู๎ 
๑,๕๖๒ คน และ (๙) ออทิสติก ๑,๐๗๓ คน 

สถานการณ์ท่ัวไปของสตรีพิการ 
(๑) ขาดโอกาสทางการศึกษา ระบบการศึกษาของคนพิการมักจะมีคุณภาพด๎อยกวําระบบการศึกษาปกติ 

ท าให๎เด็กพิการมีความคาดหวังกับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่ า  
(๒) ขาดโอกาสในการท างาน ขาดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพ ไมํมีทักษะการใช๎ชีวิตใน

สังคม ท าใหค๎นพิการจ านวนมากไมํผํานการคัดเลือกและคุณสมบัติไมํเป็นไปตามที่นายจ๎างต๎องการ  
(๓) ความรุนแรงและการลํวงละเมิด ผู๎หญิงพิการมักพบกับความรุนแรงและถูกลํวงละเมิดทั้งรํางกาย 

จิตใจ และทางเพศ จากสถิติที่เชื่อถือได๎ระบุวําผู๎หญิงพิการถูกลํวงละเมิดทางเพศมากกวําผู๎หญิงที่ไมํพิการผู๎ที่      
ลํวงละเมิดนั้นสํวนมากเป็นผู๎ที่อยูํใกล๎ชิด  

(๔) สุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ผู๎หญิงพิการขาดโอกาสในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์     
ทั้งแรกพบความพิการและการพิการในภายหลังเนื่องจากหนํวยบริการจะอยูํในชุมชนเมือง  



๑๒ 
 

(๕) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคม สังคมมีมุมมองตํอผู๎หญิงพิการวําเป็นคนพิการ ดังนั้นกิจกรรมตําง ๆ 
จึงถูกผลักดันให๎ไปรวมอยูํในเรื่องของคนพิการ ถูกละเลย และยังถูกตัดขาดจากกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎หญิง  

(๖) กฎหมาย แนวคิด และนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับผู๎หญิง อนุสัญญา หรือแม๎กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎หญิง กลําวถึงเพียงเรื่องการพัฒนาให๎เกิดการเข๎าถึงสิทธิของผู๎หญิง แตํกฎหมายเหลํานั้นก็ไมํได๎กลําวถึงประเด็น
ของผู๎หญิงพิการโดยตรง  

สถานการณ์ท่ีมีผลตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการในประเทศไทย 
(๑) จ านวนคนพิการเพ่ิมสูงขึ้น สตรีพิการมีจ านวนมากกวํา แตํมีโอกาสเข๎าถึงระบบบริการของรัฐน๎อยกวํา 
(๒) สตรีพิการอยูํในภาวะยากล าบากกวําผู๎ชายพิการ  
(๓) สตรีพิการเป็นกลุํมเปราะบาง ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะมีความทับซ๎อนของอคติในสังคมที่มีตํอความเป็น

ผู๎หญิงและตํอความพิการ  
(๔) สตรีพิการ มีความสามารถ มีตัวตน แตํไมํได๎รับโอกาสแสดงบทบาททางสังคมและการเมือง  
นโยบายของส านักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติที่เก่ียวข๎องกับสตรีพิการ 
ประเทศไทยมีการก าหนดนโยบายตําง ๆ ส าหรับคนพิการ มาจากคณะกรรมการที่เป็นผู๎ชายเป็นสํวนใหญํ 

ท าให๎ขาดประเด็นที่เฉพาะเกี่ยวกับสตรีพิการ การขาดการมีสํวนรํวมของสตรีพิการ ความเสมอภาคและเทําเทียม
กันทางเพศ และไมํมีการกลําวถึงสตรีพิการเทําที่ควร 
 ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ (พก.) เล็งเห็นความส าคัญของสตรีพิการ จึงได๎
จัดท า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙” เพ่ือให๎เกิดการด าเนินงานที่ชัดเจน
และ  เป็นรูปธรรม ครบถ๎วน ละเอียดอํอน และมีความยั่งยืนภายใต๎สิทธิความเทําเทียมกันทางเพศ สิทธิของ    
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิในการเป็นพลเมืองของประเทศไทย พก. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ให๎มีความสอดคล๎อง
กับการด าเนินงานของแผนแมํบท กฎหมาย และพันธกรณีที่เกี่ยวข๎องทั้งในและตํางประเทศ ได๎แกํ  อนุสัญญา      
วําด๎วยสิทธิคนพิการ กรอบทศวรรษคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แผนพัฒนาสตรีในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  

วิสัยทัศน์ ของแผนฯ คือ สตรีพิการอยูํอยํางมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย เข๎าถึงสิทธิอยํางเสมอภาคและ     
เทําเทียม” โดยมีพันธกิจ คือ  

(๑) สร๎างสังคมท่ีมีความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไมํเลือกปฏิบัติตํอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
(๒) สร๎างสังคมท่ีไมํกระท าความรุนแรงตํอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
(๓) พิทักษ์สิทธิด๎านสุขภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สํงเสริมให๎สตรีพิการ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  



๑๓ 
 

(๔) สํงเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีพิการอยํางเสมอภาคและเทําเทียมในสังคม  
(๕) ขับเคลื่อนองค์กรและกลไกสตรีพิการทุกระดับ ให๎มีความเข๎มแข็ง เป็นแกนหลักในการพัฒนาสตรี 

พิการและเด็กหญิงพิการ  
(๖) สร๎างสังคมท่ีมีเจตคติเชิงสร๎างสรรค์ตํอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
มียุทธศาสตร์ ๕ ประการ คือ  
(๑) การสํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิอยํางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ  
(๒) การขจัดการกระท าความรุนแรงตํอสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
(๓) การพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  
(๔) การเสริมพลังบทบาทสตรีพิการอยํางเสมอภาคและเทําเทียมในสังคม  
(๕) การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีพิการทุกระดับ และ  
(๖) การเสริมสร๎างเจตคติในเชิงสร๎างสรรค์ของสังคมตํอสตรีพิการ  
การด าเนินงานด๎านความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
ส านักนโยบายและวิชาการ พก. และองค์กร Minda Incorporated Australia รํวมกันเป็นเจ๎าภาพ       

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสํงเสริมสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงกับสตรีพิการ” ระหวําง
วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน การสร๎างความตระหนักรู๎ และแนวทางการปกปูองพิทักษ์สิทธิของตนเอง 
รวมถึงการจัดท าแผนการพัฒนาสตรีพิการรายบุคคล 

ผลที่ได๎รับ คือ สตรีพิการได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปูองกันการกระท าความรุนแรงกับสตรีพิการ  
การสํงเสริมสิทธิของสตรีพิการ สามารถด ารงชีวิต และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ได๎เชํนเดียวกับทุกคนในสังคม 
 แนวทางในการด าเนินการสํงเสริมและค๎ุมครองสตรีพิการ  

(๑) การสํงเสริมให๎สตรีพิการรู๎สิทธิของตนเอง ถอนรื้อมายาคติของสังคม ให๎สังคมยอมรับและให๎โอกาส 
สตรีพิการเทําเทียมกับผู๎หญิงทั่วไป ๆ  

(๒) ผลักดันกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือปูองกันการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดข้ึน การละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนของสตรีพิการ พร๎อมทั้งมีบทลงโทษและแรงจูงใจเพื่อเริ่มต๎นกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

(๓) สํงเสริมการศึกษาและการจ๎างงานของสตรีพิการ ด๎านการศึกษา สํงเสริมการเรียนรํวม ในทุกอ าเภอ 
ทั่วประเทศโดยรวมหลายประเภทความพิการ ด๎านการสํงเสริมเศรษฐกิจและการจ๎างงาน สํงเสริมการจ๎างงานของ
สตรีพิการ รวมถึงการการจํายคําตอบแทนในการท างานให๎สตรีพิการกับผู๎ชายพิการต๎องเทําเทียมกัน  

(๔) การปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมตํอการสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร๎างสังคมส าหรับทุกคน  



๑๔ 
 

(society for all) ที่เคารพความหลากหลาย (diversity) ของบุคคล จ าเป็นต๎องมีการผลักดันนโยบายควบคุม
สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้นให๎ได๎มาตรฐานตามกฎกระทรวง หรือระเบียบตําง ๆ ภายใต๎กฎหมายรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย  

(๕) การสนับสนุนผู๎ดูแลคนพิการและครอบครัว การให๎ความส าคัญของบทบาทการเป็นผู๎ดูแล การสร๎าง 
เจตคติที่ดีตํอคนพิการ การฝึกอบรม การฝึกชํวยเหลือ เพราะกลุํมบุคคลเหลํานี้มีสํวนชํวยเหลือคนพิการได๎เป็น
อยํางดี  

(๖) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมอยํางเต็มที่ของสตรีพิการ สํงเสริมการมีสํวนรํวมทางสังคมและ 
การเมือง จัดให๎มีเวทีระดับชุมชน และเวทีระดับชาติ กลุํมเครือขํายสตรีพิการได๎มีโอกาสมีสํวนรํวมแสดงความ
คิดเห็น เพื่อน าประเด็นปัญหาไปแก๎ไขอยํางจริงจัง เปิดโอกาสให๎สตรีพิการนั้นได๎แสดงความสามารถหรือศักยภาพ
ของตนให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแกํตนเองหรือสังคมอันจะสํงผลให๎เกิดความเข๎มแข็งทั้งสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น  

(๗) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การท างานพัฒนาสตรีพิการ เปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานจากการกุศล  
(charity based) เป็นการพัฒนาบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน (rights based) ภายใต๎แนวคิดเชิงสังคม (social 
model)  

(๘) ลดความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับสตรีพิการ ผลักดันให๎มีกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือปูองกันการ 
เลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีพิการพร๎อมทั้งมีบทลงโทษและแรงจูงใจเพ่ือเริ่มต๎น
กระบวนการเปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
โดย นางพัชราวัลย์ แสงสุนทร  ตัวแทนสตรีพิการทางการได๎ยิน 
      นางสาวสวาท ประมูลศิลป์  ตัวแทนสตรีพิการทางการมองเห็น  
      นางสาวศรัณย์รัศม์ิ มีศรี  ตัวแทนสตรีพิการด๎านรํางกายและความเคลื่อนไหว 
      นางพัชรา มั่งศิลป์  ตัวแทนผู๎ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา 
ด าเนินการอภิปรายโดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๏วย นายกสมาคมสํงเสริมศักยภาพสตรีพิการ 
 

 
 

นางพัชรา มั่งศิลป์ ตัวแทนผู๎ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา  
ได๎กลําวถึงมุมมองในฐานะผู๎ปกครองที่มีบุตรพิการทางสติปัญญา ซึ่งผู๎ปกครองรู๎สึกเสียใจเมื่อรู๎วําลูกพิการ

ตั้งแตํอยูํในครรภ์ และยอมรับไมํได๎ก็เป็นการท าร๎ายเด็กแล๎ว เพราะพํอแมํหมดก าลังใจและไมํพัฒนาเด็กตํอสํงผลตํอ
พัฒนาการของเด็ก   
 จากประสบการณ์ของตนเอง เมื่อแรกคลอดยังไมทํราบวําบุตรมีความพิการ ได๎สํงลูกเข๎าเรียนโรงเรียนปกติ  
แตํรู๎สึกวําบุตรเรียนช๎าและเขียนหนังสือกลับหัว  ครูบอกวําเด็กไมํมีความสามารถในการเรียน ท าให๎เด็กไมํอยากไป
โรงเรียน แตํตนเองยังให๎ลูกศึกษาตํอไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งถ๎าแมํรู๎วําลูกพิการแล๎ว  
ปลํอยปละ ไมํได๎ให๎เรียนหนังสือ เด็กก็จะไมํสามารถพัฒนาได๎  เด็กพิการทางสติปัญญาเมื่ออายุมากขึ้น อายุสมอง   
ก็พัฒนาเพิ่มข้ึนไดห๎ากมีโอกาสในการการศึกษา และได๎รับการพัฒนาตามวัย 
 การดูแลเด็กต๎องดูแลโดยในขอบเขตของความพอดี และคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมา ความรุนแรงสามารถ
เกิดได๎จากความรัก การทนุถนอม ความรู๎เทําไมํถึงการณข์องครอบครัว  ซ่ึงต๎องเปลี่ยนมุมมองในการคิดในการดูแล
บุตรใหมํ นอกจากนี้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติครูซึ่งเป็นแมํพิมพ์ของชาติ และการสร๎างให๎ครูมีความรู๎ความสามารถ     
ในการสอนเด็กพิการ รวมทั้งการเคารพสิทธิของเด็กพิการด๎วย  



๑๖ 
 

    การจะเปลี่ยนภาระให๎เป็นพลัง ต๎องค านึงถึงองค์ประกอบหลายด๎าน เชํน การศึกษามีสํวนชํวยคนพิการให๎
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางไร สถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจกับเด็กพิการมากน๎อยเพียงใด มีสิ่งอ านวย      
ความสะดวกและบุคคลากรเพียงพอ เชํน ครูสอนเด็กพิเศษ ลําม ผู๎ชํวยเหลือคนพิการหรือไมํ รวมทั้งแนวทางใน
การพัฒนาเด็กพิเศษให๎สามารถอยูํในระดับหัวหน๎างาน นอกจากนี้ บทบาทของรัฐในการให๎ความชํวยเหลือพํอแมํ  
ที่มีบุตรพิการเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ เชํน ในกรณีลูกพิการที่ไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ ภาครัฐสามารถจัดหา  
ผู๎ชํวยเหลือคนพิการเพ่ือให๎พํอแมอํอกไปท างานนอกบ๎านได๎หรือไมํ 
 นางสาวศรัณยร์ัศมิ์ มีศรี ตัวแทนสตรีพิการด๎านรํางกายและความเคลื่อนไหว 
 ความพิการที่เกิดขึ้นท าให๎เกิดปมอยูํในใจวํา ท าไมจึงมีความพิการ เกิดความอาย  ไมํอยากพบปะผู๎คน     
จึงต๎องเก็บตัว แตํตํอมามีความเข๎าใจมากขึ้นและยอมรับสภาพความพิการ โดยมีคติประจ าใจวํา มนุษย์เลือกเกิด
ไมไํด๎  ความคาดหวังตํอสังคม คือ การได๎รับการยอมรับจากคนในสังคม ให๎เกียรติ และไมํละเมิดสิทธิ  

ตัวอยํางประสบการณ์ความรุนแรงตํอคนพิการที่ได๎พบ คือ หญิงพิการซ้ าซ๎อนทั้งทางการมองเห็นและ
พิการทางรํางกาย ขาบิด  ผิดรูป ถูกสามีท าร๎ายทุบตีเป็นประจ าเพราะเสพยาบ๎า  แตํหญิงพิการรักสามีไมํยอมให๎
ใครชํวย แตํพํอแมํฝุายหญิงไมํยอม จึงไลํสามีออกจากบ๎าน  หญิงพิการจึงต๎องยอมออกจากบ๎านไปอยูํกับสามี      
อีกตัวอยําง คือ เด็กออทิสติก ถูกลํอลวงไปขํมขืนโดยผู๎กระท าหลอกวําจะพาไปซื้อขนม นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหา
การถูกขํมขืนซ้ าจากเจ๎าหน๎าที่ที่ถามค าถามซ้ าแล๎วซ้ าอีก 
 ความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ คือ การยินยอมให๎ถูกกระท า เป็นผลให๎เกิดความรุนแรงมากขึ้น   
การที่ครอบครัวไมํเห็นคุณคําของลูกพิการ และไมํเอาผิดกับผู๎ถูกกระท า ท าให๎เกิดเป็นความรุนแรงทับซ๎อน  
 ประเด็นทีฝ่ากไว๎ คือ (๑) ให๎สังคมดูแลคนพิการ อยําคิดวําเป็นภาระของสังคม (๒) เมื่อถูกละเมิดทางเพศ
คนพิการต๎องต๎องปฏิเสธ อยํานิ่งเฉย และไปแจ๎งความ (๓) การเพ่ิมหลักสูตรการศึกษาในด๎านศีลธรรม  มโนธรรม  
ปลูกจิตส านึกไมํให๎ท าร๎ายผู๎ที่ด๎อยกวํา และ (๔) ควรมีผู๎หญิงเป็นตัวแทนในการออกกฎหมายเพ่ือชํวยเหลือผู๎หญิง  
และให๎ผู๎หญิงพิการมีโอกาส มีอ านาจในการตัดสินใจ และเข๎าถึงการมีสํวนรํวมทางการเมือง 

นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ ตัวแทนสตรีพิการทางการมองเห็น  
ความรุนแรงตํอหญิงพิการทางการมองเห็นมีหลายรูปแบบ เชํน  
- ความรุนแรงในครอบครัว  การถูกลํวงละเมิดทางเพศ เชํน พ่ีสาวยอมให๎สามีซึ่งเป็นเอดส์ขํมขืน 

น๎องสาวตัวเองซึ่งพิการ 
- ถูกลิดรอนสิทธิในการสมรส เชํน บิดามารดาเรียกสินสอดฝุายชายสูง จึงขาดโอกาสในการแตํงงาน 
- ถูกควบคุมสิทธิด๎านมรดก เพราะคิดวําไมํสามารถดูแลมรดกได๎ ไมํสามารถท านิติกรรมได๎ จึงไมํได๎เป็น 

ผู๎รับมรดก โดยให๎พ่ีน๎องเป็นผู๎รับมรดกแทน เพื่อให๎ชํวยเลี้ยงดูผู๎พิการ  
- ขาดโอกาสทางการศึกษา ถูกเก็บตัวอยูํในบ๎าน ให๎ชํวยเหลืองานบ๎าน โดยไมํได๎รับคําจ๎าง ท าให๎ต๎องอยูํ 

ในภาวะพ่ึงพิง ไมํมีอนาคต 



๑๗ 
 

- ต๎องการออกสูํสังคม ฝึกอาชีพ แตํพํอแมํไมํอนุญาต เพราะคิดวําชํวยเหลือตนเองไมํได๎ ต๎องให๎ญาติ     
พ่ีน๎องดูแล 

- การถูกฉ๎อโกง หวังประโยชน์จากคนตาบอด เชํน ถูกขโมยสลากกินแบํงรัฐบาล 
- ความไมํยุติธรรม เหลื่อมล้ า อคติ ท าให๎คนตาบอดถูกเอาเปรียบ 
-  ความรุนแรงทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับคนตาบอด คือ การจัดให๎มีการฝึกอาชีพที่ไมํตรงตํอความ 

ต๎องการของคนตาบอด  
นางพัชราวัลย์ แสงสุนทร ตัวแทนสตรีพิการทางการได๎ยิน 
ได๎กลําวถึงความรุนแรงที่พบในสตรีพิการทางการได๎ยิน คือ  
- การจัดบริการของรัฐที่ไมํเหมาะสมและผู๎พิการไมํสามารถเข๎าถึงได๎ เชํน ลํามซึ่งเป็นผู๎หญิงมีไมํเพียงพอ   

ลํามไมํมีทักษะและความสามารถในการแปลให๎เข๎าถึงจิตใจ หรือความรู๎สึกที่แท๎จริงของผู๎พิการทางการได๎ยิน      
ได๎ผู๎พิการที่ไมํได๎เรียนหนังสือไมํสามารถใช๎ภาษามือได๎ การมีสายดํวน ๑๓๐๐ เพ่ือรับแจ๎งเหตุ แตํไมํได๎ค านึง       
ถึงการเข๎าถึงของผู๎พิการทางการได๎ยิน ถือเป็นความรุนแรงเชิงนโยบาย  

- การที่ครอบครัวปิดกั้นให๎คนพิการอยูํบ๎าน ชํวยเหลืองานในบ๎าน ไมํเปิดโอกาสให๎เรียน ออกไปท างาน 
นอกบ๎าน หรือออกสูํสังคม เพราะคิดวําไมํมีประโยชน์ หรือหวังดีมากเกินไป กลับกลายเป็นความรุนแรง การที่พํอ
แมํน าลูกที่พิการทางการได๎ยินไปผําตัด เพราะเชื่อวําสามารถหายเป็นปกติได๎ เป็นความรุนแรงตํอลูก เพราะลูก
สามารถออกสูํสังคม และสื่อสารกับเพ่ือนหูหนวกด๎วยกันได๎ 

- ความไมํปลอดภัย เนื่องจากตกเป็นเปูาหมายในการกระท าความรุนแรง เชํน ถูกลํวงละเมิดทางเพศ   
ท าร๎าย วิ่งราว จากพวกติดยา เมาเหล๎า 

- ความเชื่อของคนไทยเป็นอุปสรรคตํอการเข๎าถึงสิทธิของคนหูหนวก เชํน การมีลํามทางโทรทัศน์เป็น 
การรบกวนสายตาของคนหูดี 

- ปัญหาในการสื่อสารกับเจ๎าหน๎าที่ เชํน ในกรณีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศเม่ือไปแจ๎งความกับ 
ต ารวจแตํไมํสามารถสื่อสารกันเข๎าใจ ท าไมํสามารถด าเนินคดีกับผู๎กระท าผิดได๎  
 
การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อค้นหา “สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 . กลุ่มเจ้าหน้าภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่   
ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- ความรุนแรงมักเป็นการถูกลํวงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะผู๎พิการ ซึ่งบางครั้งเป็นภาระตํอผู๎ปกครองใน

การดูแล ท าให๎ดูแลไมํทั่วถึง เชํน ใสํเสื้อผ๎าไมํมิดชิด หรือญาติพ่ีน๎องมีปัญหา เชํน ติดยา ท าให๎เป็นปัจจัยกระตุ๎นให๎
เกิดการลํวงละเมิดได๎งํายขึ้น และสํงผลกระทบทางจิตใจแกํสตรีพิการ  

- ผู๎ถูกกระท า  สํวนใหญํเป็นเด็กหญิงอายุต่ ากวํา ๑๘ ปี  ผู๎กระท ามักเป็นคนใกล๎ชิดหรือญาติพ่ีน๎อง       
มักเกิดข้ึนที่บ๎าน หรือในชุมชน 

แนวทางการแก๎ไขเม่ือความรุนแรงเกิดขึ้น 
- เจ๎าหน๎าที่ในจังหวัดด าเนินการทางกฎหมาย   
- การใช๎ทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัดและท๎องถิ่น เชํน ต ารวจ แพทย์ ผู๎น าชุมชน นักจิตวิทยา นักสังคม 

สงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อหาแนวทางในการแก๎ไข 
- กระตุ๎นให๎ครอบครัวตระหนักถึงสิทธิทางกฎหมาย และด๎านอื่น ๆ 
- สร๎างความตระหนักถึงปัญหาและเฝูาระวังด๎วยตนเอง 
- จัดตั้งกองทุนส าหรับชํวยเหลือคนพิการ 
- กระบวนการชุมชนชํวยเหลือชุมชน จัดการตนเองในการชํวยเหลือคนพิการ 
ข๎อขัดข๎องในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอสตรี 

พิการ 
- ครอบครัวปกปิดปัญหา ไมํเปิดเผยตํอชุมชน ไมํให๎สังคมรับรู๎ ไมํขอความชํวยเหลือ 
- ชุมชนไมํเอาใจใสํ ตํางคนตํางอยูํ  
- กฎหมาย ระเบียบของภาครัฐซับซ๎อน ท าให๎ผู๎ประสบปัญหาไมํสามารถเข๎าถึงได๎  
- เจ๎าหน๎าที่ขาดความรู๎ความเข๎าใจกฎหมายและกระบวนการท างานที่เก่ียวข๎อง 
- ระบบฐานข๎อมูล มีข๎อมูลที่ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
- เจ๎าหน๎าที่เปลี่ยนแปลงบํอย ท าให๎เข๎าใจงานไมํชัดเจน ไมํมีการถํายทอดข๎อมูลแกํกัน 
- ข๎อเท็จจริงที่เจ๎าหน๎าที่ได๎รับไมํชัดเจน ท าให๎ความชํวยเหลือลําช๎า 
- การเปลี่ยนแปลงของการเมือง ท าให๎นโยบายการท างานไมํตํอเนื่อง โดยเฉพาะองค์การบริหารสํวนต าบล 
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- การใช๎สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องให๎เกิดความตระหนักและให๎ความส าคัญกับปัญหาของ 

สตรีพิการ โดยใช๎สื่อที่หลากหลาย ได๎แกํ วิทยุ โทรทัศน์ โฆษณา หนังหรือละครสั้น สื่อสังคม เชํน facebook     
เป็นต๎น  

- การสร๎างจิตอาสาในเฝูาระวังและสร๎างความตระหนักให๎ชุมชนดูแลตนเองและคนพิการในชุมชน 



๑๙ 
 

- การจัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือคนพิการในชุมชน ศูนย์ไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทในชุมชน 
 
 . กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว   

ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- การถูกขํมขืนและลํวงละเมิดทางเพศ ได๎รับความรุนแรงทั้งทางรํางกาย วาจา จิตใจ  
- ครอบครัวกีดกันไมํให๎ออกสูํสังคมภายนอก ถูกบังคับให๎ท าหมัน ให๎เป็นคนรับใช๎ในบ๎าน 
- คนในชุมชนรังแกคนพิการ  เพิกเฉยตํอการที่คนพิการในชุมชนถูกกระท า ไมํให๎ความชํวยเหลือ 
- ทัศนคติชายเป็นใหญํ มองผู๎หญิงเป็นเครื่องหมายทางเพศ 
- การท าร๎ายด๎วยวาจา เชํน ถูกเรียกวํา “คนขาเป๋” การตอกย้ าความพิการ เชํน ถามคนพิการทํอนลําง 

วํามีความรู๎สึกทางเพศหรือไมํ 
- การถูกแทะโลม จ๎องมองหน๎าอก 
- ธุรกิจการจัดหาคูํทางอินเตอร์เน็ต /ไลน์ มีการสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับสถานะ รูปรําง 

 
แนวทางแก๎ไขเม่ือความรุนแรงเกิดข้ึน 
- ต๎องสร๎างคุณคําของตนเอง ดูแลตัวเองให๎ได๎ เพ่ือให๎ครอบครัวยอมรับ 
- แตํงตัวเรียบร๎อย ไมํไปยังที่เปลี่ยว และระวังความปลอดภัยในเรื่องที่อยูํอาศัย 
- ไมํมองโลกในแงํดีเกินไป  ระวังคนใกล๎ตัวและคนในชุมชน 
- ศึกษาหาข๎อมูล ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของตนเอง 
- ติดตามขําวสารบ๎านเมือง สื่อตําง ๆ เพื่อให๎รู๎เทําทันปัญหา และหาแนวทางปูองกัน 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชน โดยให๎ความเรื่องเรื่องสิทธิและกฎหมาย 
- สํงเสริมบทบาทของผู๎หญิงพิการให๎มีพ้ืนที่ มีบทบาทและสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ 

ชุมชน 
- สร๎างอ านาจในการตํอรอง ให๎คนพิการมีสํวนรํวมในการก าหนดกฎหมาย เชํน มีสํวนรํวมเป็น 

คณะกรรมการหมูํบ๎าน  
- ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ เปูาหมายระยะสั้น ระยะยาว และเข๎าไปมีสํวนรํวมในการวางแผนของ 

เทศบาล หรือองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือจัดท าแผน 
- วางแนวทางในการก าหนดแผนเพ่ือให๎มีทิศทางในการท างานที่ชัดจน 
- ทุกคนต๎องชํวยกันผลักดัน เปลี่ยนแปลงสังคมให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎ 
- การมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแล๎ว ต๎องมีการฝึกอบรมเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับคนพิการ ไมํละเลย 



๒๐ 
 

ในการชํวยเหลือเพราะความเคยชิน  หรือไมํให๎ความส าคัญ และต๎องมีความรู๎วําการชํวยเหลือผู๎หญิงพิการต๎องไป
ติดตํอแจ๎งใคร ได๎ที่ไหนบ๎าง 
 
 . กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน   

ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- พํอแมกํักขังไว๎ในบ๎าน ไมํให๎ออกสูํสังคม 
- พํอแมํรักลูกไมํเทํากัน รักลูกที่ปกติมากกวําลูกพิการ 
- ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ ทั้งจากคนในครอบครัว เพ่ือนบ๎าน และในสถานที่สาธารณะ เชํน โรงเรียน  
- ถูกกระท าความรุนแรงทางรํางกาย เชํน ถูกเพ่ือนชายท าร๎ายทุบตี 
- ความรุนแรงในเชิงโครงสร๎าง เชํน การให๎ความชํวยเหลือจากรัฐยังไมํทั่วถึง เชํน ไมํสามารถหาลํามใน 

การติดตํอหนํวยงานของรัฐไมํได๎เมื่อถูกกระท ารุนแรง โรงเรียนไมํมีหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักเรียนหูหนวก สอน
เหมือนเด็กปกติ การไมํให๎คนพิการทางการได๎ยินท าประกันชีวิตหรือฝากเงินธนาคาร เพราะมองวําเป็นผู๎ไมํมี
ความสามารถ รัฐไมํมีนโยบายสนับสนุนความเข๎มแข็งของสตรีพิการ ไมํสนับสนุนให๎ท างานได๎ 

- การขาดบุคลากรที่มีความรู๎และทักษะในการให๎ความรู๎และการฝึกทักษะแกํเด็กพิการ เชํน การสอนใน 
เรื่องเพศศึกษา 

- ทัศนคติของเจ๎าหน๎าที่และผู๎บังคับใช๎กฎหมายตํอผู๎พิการ เชํน เจ๎าหน๎าที่มองวํา เด็กหญิงหูหนวกถูก 
ลํวงละเมิดทางเพศเนื่องจากสมยอม  คนหูหนวกถูกเกลี้ยกลํอมให๎ยอมรับผิดและได๎รับแจ๎งวําศาลจะไมํเอาผิด
เนื่องจากความพิการ การไมํประสานจัดหาลํามเพ่ือให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎พิการทางการได๎ยิน 

- นายจ๎างมักอ๎างบุญคุณในการให๎ผู๎พิการท างาน และเลือกปฏิบัติในการท างาน  
แนวทางแก๎ไขปัญหาเมื่อความรุนแรงเกิดข้ึน 
- สตรีพิการต๎องไมํอายที่บอกหรือเลําปัญหา 
- การอบรมให๎ความรู๎ลํามในเรื่องความรุนแรงตํอสตรี เพื่อให๎มีความเข๎าใจและให๎ความชํวยเหลือแกํ     

ผู๎พิการได๎  
- การให๎ความรู๎ในการปูองกันตนเองจากการถูกลํวงละเมิดแกํผู๎พิการ รวมทั้งชํวยเหลือผู๎ที่ประสบ 

ปัญหา  
- มีบทลงโทษที่รุนแรงส าหรับผู๎ที่กระท าความรุนแรงซึ่งเป็นเจ๎าหน๎าที่ เชํน ครู ต ารวจ 
- การอบรมผู๎ให๎ค าปรึกษาปัญหาแกํผู๎พิการทางการได๎ยิน เชํน ปัญหาเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ 
- การสร๎างระบบการให๎บริการและการให๎ความชํวยเหลือที่ผู๎พิการสามารถเข๎าถึงได๎งําย  
- การปรับเปลี่ยนทัศนคติชายเป็นใหญํ เชํน ความเชื่อที่วําผู๎หญิงแตํงงานแล๎วต๎องเป็นสมบัติของสามี 

 



๒๑ 
 

สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- ให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐสร๎างความเข๎าใจกับครอบครัวของคนพิการวํา คนพิการต๎องได๎รับการศึกษา      

ต๎องให๎โอกาสทางสังคมแกํลูกซึ่งพิการ ไมํกักไว๎ที่บ๎าน 
- จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องความรุนแรงแกํคนพิการ ควรจัดแยกประเภทความพิการ 
- ให๎โรงเรียนสอนเรื่องเพศศึกษาอยํางจริงจัง และการให๎ความรู๎ในเรื่องความรุนแรงตํอเด็กพิการ   

รวมทั้งหนํวยงานให๎ค าปรึกษา 
- จัดคลินิกเคลื่อนท่ีให๎ความรู๎แกํคนพิการในชุมชน/พ้ืนที่ 
- ก าหนดสัดสํวนโควตาในกิจกรรมตํางๆ ให๎แกํคนพิการ 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให๎เข๎าใจวําความรุนแรงตํอคนพิการมีมากกวําคนปกติ 
- การปรับปรุงและพัฒนาสื่อ โดยเฉพาะอยํางยิ่งละคร ให๎ไมํมีฉากและเนื้อหาที่มีความรุนแรงตํอผู๎หญิง   
- การสร๎างความเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคําความเป็นมนุษย์ของคนพิการ เชํน การสอนให๎คนใน 

ครอบครัวมีความตระหนักถึงคุณคําของคนพิการ 
-    ต๎องปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู๎หญิงพิการ เชํน ไฟสํองสวําง  ก าจัด

สื่อลามก 
-    คนพิการต๎องศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเองทั้งในเรื่องสิทธิและสวัสดิการตําง ๆ  เพ่ือให๎ไมํถูกเอารัดเอาเปรียบ 

สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๓. กลุ่มผู้พิการทางสายตา   
ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับสตรีพิการ  
ความรุนแรงในครอบครัว 
- มารดาไมํให๎เรียนหนังสือ เนื่องจากตาบอด 
- สามีดื่มสุรา ท าร๎ายรํางกาย ไลํออกจากบ๎าน 
- ถูกสามีทอดทิ้งหลังการพิการทางสายตา 
ความรุนแรงทางกาย จิตใจ ทางเพศ 
- ถูกหลอกลวงเพ่ือยินยอมให๎โควตาขายสลากกินแบํงรัฐบาล รวมทั้งถูกหนํวงเหนี่ยวกักขังและ 

ลํวงละเมิดทางเพศ 
- ถูกลูกค๎าชายคุกคามทางเพศจากงานอาชีพ (หมอนวดแผนไทย) โดยให๎จับอวัยวะเพศ 
- ถูกเอาเปรียบแรงงาน โดยใช๎งานเกินคําแรงที่ได๎รับ 
ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง (ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ๎าหน๎าที่รัฐและผู๎ประกอบการ) 
- ถูกเจ๎าหน๎าที่ท๎องที่ ก านัน/ผู๎ใหญํบ๎านกีดกันไมํให๎ไปใช๎สิทธิเลือกตั้ง 
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- ถูกเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลไมํท าตามคิว โดยลัดคิวไปให๎บริการผู๎ปุวยที่ไมํมีความพิการกํอนผู๎พิการ 
- ถูกเจ๎าหน๎าที่รัฐปฏิเสธไมํท าบัตรประจ าตัวประชาชนให๎ 
- ถูกผู๎จัดการห๎างสรรพสินค๎าปฏิเสธให๎พ้ืนที่ขายสลากกินแบํงฯ แตํกลับอนุญาตให๎คนพิการ 

ประเภทอ่ืนใช๎พ้ืนที่แทนทัศนคติของสังคม 
- ถูกมองวําไมํมีศักยภาพ ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํสามารถท างานชนิด/ประเภทเดียวกับคนปกติทั่วไป 
- ถูกมองในแงํร๎าย/ในเชิงลบหากมีเรื่องไมํดีเกิดขึ้น มักถูกมองวําเป็นผู๎กระท า เชํน เป็นขโมย เป็นต๎น 
แนวทางการแก๎ไขเม่ือความรุนแรงเกิดข้ึน 
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการชํวยเหลือคนพิการทางสายตา แกํหนํวยงาน 

ที่เก่ียวข๎อง ผํานทางสื่อท๎องถิ่น เชํน วิทยุชุมชน เป็นต๎น  
- ติดปูายสัญลักษณ์ผู๎พิการทางสายตาตามสถานที่ตําง ๆ เพ่ือให๎คนทั่วไปใช๎ความระมัดระวัง 
- จัดให๎มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายแกํคนพิการทางสายตา เชํน จัดให๎มีทางม๎าลาย จัดให๎มี 

ทางเท๎า/ทางลาด จัดให๎มีเสียงบอกชั้นตําง ๆ ในการใช๎ลิฟท์ตามสถานที่ตําง ๆ รวมทั้งการจัดระเบียบทางเท๎าเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให๎คนพิการทางสายตา 

- ประชาสัมพันธ์เพ่ือให๎เกิดการชํวยเหลือคนพิการทางสายตาในการเดินทางทั้งทางรถ เรือ  
เครื่องบิน 

- เปิดโอกาสให๎คนพิการทางสายตาสามารถเรียนหนังสือรํวมกับคนปกติได๎ 
ข๎อขัดข๎องเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอสตรี 

พิการ 
- ยังไมํมีกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนดหรือสงวนอาชีพส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ โดยขอให๎ก าหนดหรือ

สงวนอาชีพ ได๎แกํ นวดแผนไทย ขายสลากกินแบํงฯ แกํคนพิการ 
- ควรมีระเบียบก าหนดให๎รถโดยสารประจ าทางทั่วประเทศต๎องมีเสียงบอกจุดหมาย/ปูายตํอไปที่รถจะไป

ถึง เพ่ือให๎คนพิการทราบและเตรียมตัวลงรถ เชํน สาย ๑๒ ในกรุงเทพฯ 
- กระทรวงสาธารณสุขควรจัดหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทยส าหรับผู๎พิการทางสายตาโดยเฉพาะ และ

ออกวุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพให๎ รวมทั้งให๎คนพิการทางสายตาที่จบหลักสูตรนวดแผนไทยสามารถเปิ ดสถาน
บริการนวดแผนไทย โดยผู๎มาใช๎บริการสามารถเบิกคําบริการจากสถานบริการนี้ จากหนํวยงานต๎นสังกัดได๎ 

- ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการให๎เหมาะสมกับสถานการณ์/คําครองชีพ 
- ปรับแก๎ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรค ๒ โดยเพิ่มโทษผู๎ขํมขืนสตรีพิการ 
- แก๎ไขกฎหมาย โดยให๎ลงโทษผู๎ปกครองที่ปลํอยปละละเลยไมํสํงบุตรหลานพิการให๎เรียนหนังสือ รวมทั้ง

ลงโทษเจ๎าหน๎าที่รัฐที่ไมํปฏิบัติตามกฎหมายที่ยอมให๎ผู๎ปกครองไมํสํงบุตรหลานเรียนหนังสือโดยอ๎างเหตุความพิการ
ของบุตรหลาน 
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- ลงโทษผู๎ปกครองที่น าบุตรสาวพิการไปท าหมัน เพราะขัดหลักสิทธิมนุษยชน 
- ก ระทรว งสาธ ารณสุ ขคว รออกระ เบี ยบ เ พ่ือรั บสตรี พิ ก าร เป็ นอาสาสมั ค รส าธ า รณสุ ข  

(อสม.) เพราะมีงานอาสาสมัครหลายด๎านที่สตรีพิการสามารถท าได๎ 
- กระทรวงสาธารณสุขควรจัดท าบัตร ท ๗๔ แกํคนพิการเพ่ือให๎สามารถรับบริการด๎านสาธารณสุขได๎ฟรี

ทั่วประเทศกรณีเกิดการเจ็บปุวยนอกพ้ืนที่จังหวัดของตน 
- สมาคมคนพิการหรือสมาคมคนตาบอดควรก าหนดสัดสํวนสตรีพิการเข๎าไปเป็นกรรมการสมาคมฯ 
- คณะอนุกรรมการคนพิการในระดับจังหวัดควรก าหนดสัดสํวนสตรีพิการเป็นอนุกรรมการ 
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- ให๎สตรีพิการได๎มีสํวนรํวมในการปูองกัน/แก๎ไขปัญหาความรุนแรงโดยใช๎เครื่องมือ/กลไกที่อยูํในชุมชน/

หมูํบ๎าน ได๎แกํ การใช๎เสียงตามสาย วิทยุชุมชน โดยเข๎าไปมีสํวนรํวมในการจัดการการวิทยุ หรือพูดออกเสียงตาม
สายเกี่ยวกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกัน/แก๎ไขปัญหาความรุนแรง 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ปูองกันแก๎ไขปัญหาความรุนแรงโดยจัดท าเป็นเสียงหรือเป็นอักษร
เบลล์. เพ่ือให๎คนพิการทางสายตาได๎ยิน หรืออํานเข๎าใจ เชํน สื่อที่แจกในการจัดประชุม สัมมนา อบรมตําง ๆ    
ควรมี CD หรือ เอกสารที่มีตัวอักษรเบลล์ เป็นต๎น 

- ควรให๎ผู๎พิการทางสายตาในตํางจังหวัดได๎เรียนตัวอักษรเบลล์ เพ่ือเข๎าถึงโอกาสในการศึกษา 
 

๔. กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลสตรีพิการ  
ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- การเลี้ยงดูของผู๎ปกครองด๎วยความรัก ความสงสารลูกพิการ กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูก ไมํต๎องการ 

ให๎ลูกไปเผชิญกับความยากล าบาก กลัวเป็นภาระของสังคม จึงจ ากัดบริเวณให๎อยูํเฉพาะในบ๎าน  ไมํปลํอยลูกออก  
สูํสังคมภายนอก ไมํให๎ลูกเข๎าโรงเรียน กลัววําการดูแลของครูไมํเพียงพอ สถานที่ไมํปลอดภัย ท าให๎เด็กพิการถูก
จ ากัดความสามารถ ไมํได๎รับการพัฒนา เป็นความรุนแรงที่จะเกิดกับเด็กในอนาคต 

- การดูแลของปูุ ยํา ตา ยาย ที่ชํวยเหลือเด็กพิการทุกอยําง ท าให๎เด็กปรับตัวไมํได๎ ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ 
- ทัศนคติของพํอแมํที่คิดวํา “รักวัวให๎ผูก รักลูกให๎ตี” เมื่อลูกพิการท าผิดพลาด พํอแมํเห็นเป็นเรื่องใหญํ  

จึงลงโทษอยํางรุนแรง โดยได๎คิดวําลูกมีความพิการ 
- เด็กพิการถูกเพ่ือนในชุมชนล๎อเลียน กลั่นแกล๎ง  ดูถูก ตอกย้ าด๎วยค าพูดที่ซ้ าซาก/รุนแรง ท าให๎ 

กลายเป็นเด็กเก็บตัว ไมํมีเพ่ือน เพระกลัวสังคมไมํยอมรับ และเมื่อลูกพิการถูกเพ่ือนล๎อเลียน พํอแมํกลับรู๎สึกวํา
เป็นเรื่องปกติธรรมดา สามารถยอมรับได๎ กลายเป็นการกระท ารุนแรงตํอลูก 

-  เด็กผู๎หญิงพิการเมื่อมีประจ าเดือน  พํอแมํ ญาติพ่ีน๎อง หรือครู กลัววําเด็กจะตั้งครรภ์ จึงแก๎ปัญหา 
โดยการพาไปท าหมัน 
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แนวทางแก๎ไขปัญหาเมื่อความรุนแรงเกิดข้ึน 
- ควรมีการจัดท าสื่อ หรือคูํมือในการเลี้ยงลูกพิการให๎ถูกวิธี เพื่อให๎เด็กพิการได๎รับการพัฒนาตั้งแตํ     

ยังเล็ก ซึ่งเป็นการแก๎ไขปัญหาตั้งแตํจุดเริ่มต๎น  
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพํอแมํในการเลี้ยงดูลูกให๎เหมาะสมกับความพิการ น าลูกพิการออกสูํสังคม   

ให๎ได๎เข๎าเรียน กีดกันออกจากสังคม เพ่ือเสริมพัฒนาการเด็ก 
- พัฒนาครูโรงเรียนศึกษาพิเศษให๎ได๎มาตรฐาน มีวุฒิการศึกษาเฉพาะด๎านในการสอนเด็กพิการ ท างาน 

บริการด๎วยใจ  
- สํงเสริมให๎อาสาสมัครซึ่งท างานด๎วยจิตอาสาที่มีความพร๎อม ให๎สามารถเป็นครูโรงเรียนศึกษาพิเศษได๎ 
ข๎อขัดข๎องในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอ

สตรีพิการ 
- การปฏิบัติไมํเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว๎ เชํน เด็กพิเศษไมํสามารถเข๎าเรียนได๎ เนื่องจากโรงเรียนอ๎าง 

วําไมํมีครูศึกษาพิเศษ  ไมํมีลําม จึงไมสํามารถรับเด็กพิการเข๎าเรียน 
- การบังคับกฎหมายไมํเข๎มงวด เชํน มีนโยบายเรียนฟรี แตํในทางปฏิบัติโรงเรียนเก็บคําใช๎จําย โดย 

หลีกเลี่ยงจากคําเลําเรียนเป็นคําใช๎จํายอยํางอ่ืน 
- กฎหมายไมํรุนแรงเพียงพอในการลงโทษผู๎กระท าความรุนแรง เชํน การขํมขืน ลํวงละเมิดทางเพศ 
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- ควรมีสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการให๎ความรู๎เรื่องการเลี้ยงดูลูกพิการให๎ถูกวิธี และการปูองกันแก๎ไข 

ปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ ที่เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายอยํางแท๎จริง  
- สร๎างความเข๎าใจ ความตระหนัก แกํบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องคนพิการ เชํน ใช๎สื่อรณรงค์ให๎สังคมรับรู๎วํา 

คนพิการมีประเภทใดบ๎าง เด็กพิเศษคืออะไร วิธีการปฏิบัติตํอคนพิการต๎องท าอยํางไร 
- มีโรงเรียนศึกษาพิเศษต๎นแบบส าหรับสตรีพิการ อยํางน๎อยจังหวัดละ ๑ แหํง 
- ต๎องปรับปรุงสายดํวนรับเรื่องร๎องทุกข์ เชํน สายดํวน ๑๓๐๐ และ ๑๙๑ ให๎มีศักยภาพ มีรูปแบบทีใ่ห๎ 

พิการสามารถเข๎าถึงได๎ และใช๎ประโยชน์จากบริการได๎จริง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่  ๓ –  ๕ สิงหาคม  ๕๕๗ 

 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

เพ่ือค๎นหาสถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาแนวทางในการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาบริการที่เหมาะสมแกํสตรีพิการ อีกทั้งเพ่ือสร๎างและ
พัฒนาเครือขํายในการท างานรํวมกันในเรื่องความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด๎วย  
 (๑) สตรีพิการประเภทตําง ๆ ทั้งผู๎พิการด๎านการมองเห็น ด๎านการได๎ยิน ด๎านการเคลื่อนไหว ซึ่งจะรํวม
แลกเปลี่ยนถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งที่อาจจะบอกเลําจากประสบการณ์ตรง หรือถํายทอดประสบการณ์ของ
ผู๎อื่นที่ประสบปัญหา  
  (๒) ผู๎ปกครองและผู๎ดูแลสตรีพิการ ซึ่งจะชํวยสะท๎อนมุมมองของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอเด็กหญิง
พิการ 
  (๓) เจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัครที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่  เชํน เจ๎าหน๎าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 
ซึ่งจะสะท๎อนถึงสถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดและชุมชน  
 
พิธีเปิดและการบรรยายในหัวข้อ “ความรุนแรงต่อสตรี: ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” 
โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ รองผู๎อ านวยการส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะ
หนํ วยงานหลักที่ รั บผิ ดชอบงานด๎ านสตรีตระหนักดี วํ า        
ปัญหาของสตรีพิการมีความทับซ๎อนถึงสองชั้น ชั้นแรก คือ 
ความเป็นหญิง ซึ่งสังคมโดยสํวนใหญํเชื่อวําด๎อยกวําอีกเพศ
หนึ่ง และชั้นที่สอง คือ ความพิการที่เป็นเงื่อนไขท าให๎สตรีพิการต๎องใช๎ชีวิตอยูํภายใต๎  การดูแลของครอบครัว     
พํอแมํ พ่ีน๎อง เพ่ือน หรือแม๎แตํสามีและลูก และมักไมํได๎รับโอกาสที่พึงมีพึงได๎ จึงเป็นกลุํมที่เสี่ยงตํอการขาดโอกาส
และเปราะบางตํอการถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งการถูกกระท าความรุนแรงทั้งในพ้ืนที่สํวนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ     
การประชุมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับความรุนแรงตํอสตรี
พิการทั้งจากประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ที่ทํานพบเห็นไมํวําจะเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน หรือสังคม รวมทั้ง



๒๖ 
 

ข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎เกิดการด าเนินการปูองกันคุ๎มครองสิทธิของสตรีพิการอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการประชุมจะ
น าไปจัดท าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกันด าเนินการตํอไป  

ความรุนแรงตํอผู๎หญิง คือ การกระท าอันเนื่องมาจากฐานเพศภาวะ หรือความรุนแรงอันเนื่องมาจากอคติ
ทางเพศ ซึ่งสํงตํอและมีแนวโน๎มที่จะท าให๎เกิดอันตรายตํอทางรํางกาย ทางเพศ และจิตใจ หรือการกระท าใด  ๆ      
ที่ท าให๎ผู๎หญิงทุกข์ทรมาน ซึ่งรวมถึงการขํมขูํ คุกคาม การบังคับ หรือการลิดรอนเสรีภาพไมํวําจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
สํวนตัวและพ้ืนที่สาธารณะ 
 รูปแบบความรุนแรงตํอผู๎หญิงมี ๔ รูปแบบ คือ (๑) ความรุนแรงทางกาย เป็นความรุนแรงที่กระท าโดย
กํอให๎เกิดความบาดเจ็บทางกาย เชํน การทุบตี การตบ และการดึงผม เป็นต๎น (๒) ความรุนแรงทางเพศ เป็น    
การกระท าความรุนแรงทีม่ีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับความกระทบกระเทือนหรือเสียหายเกี่ยวข๎องกับเรื่องเพศ เชํน  
การบังคับให๎มีเพศสัมพันธ์ ขํมขืน (๓) ความรุนแรงทางจิตใจ เป็นกระท าความรุนแรงที่มีผลให๎ผู๎ถูกกระท าได๎รับ
ความกระทบกระเทือนทางด๎านจิตใจ เชํน การจ ากัดการจ ากัดเสรีภาพ การดูหมิ่น และ การบังคับให๎แตํงงาน และ 
(๔) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ การกระท าความรุนแรงที่ลิดรอนสิทธิของผู๎ถูกกระท าในการควบคุมทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ เชํน การควบคุมทางเงิน ผลกระทบของความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ จะสํงผลกระทบทางจิตใจด๎วย ซึ่ง  
มีผลตํอเนื่องและยาวนานเกิดความฝังใจ 
 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู๎หญิงเกิดขึ้นได๎ตลอดชํวงชีวิตตั้งแตํแรกเกิด ชํวงวัยรุํน วัยเจริญพันธุ์ และวัย
สูงอายุ ซึ่งความรุนแรงเกิดจากทั้งผู๎ใกล๎ชิดในครอบครัว คูํรัก และคนในสังคม เชํน การแสวงประโยชน์จากเพศ 
การลํวงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ การขํมขืน ความรุนแรงในชํวงสถานการณ์ความขัดแย๎ง/ภัยพิบัต ิ
ความรุนแรงเกิดขึ้นได๎ทั้งในพ้ืนที่สํวนตัว เชํน บ๎าน และพ้ืนที่สาธารณะ เชํน สถานศึกษา สถานที่ท างาน 
สวนสาธารณะ  
 ความรุนแรงสํงผลกระทบตํอ (๑) รํางกาย เกิดความบาดเจ็บทางด๎านรํางกาย (๒) จิตใจ เกิดความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจ เชํน หวาดกลัว วิตกกังวล ภาวะจิต/ซึมเศร๎า (๓) เศรษฐกิจ ซึ่งสํงผลตํอผู๎ถูกกระท า 
เชํน ต๎องหยุดงานเพ่ือพักรักษาตัว ขาดรายได๎ และคํารักษาพยาบาล ในสํวนของประเทศ ขาดก าลังการผลิต และ
เกิดคําใช๎จํายในการฟ้ืนฟูเยียวยา และการด าเนินคดี  
 ทั่วโลก ผู๎หญิง ๑ ใน ๓ ถูกกระท าความรุนแรง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎หญิงพิการยิ่งเสี่ยงกวําผู๎หญิงปกติ
เพราะปูองกันตนเองได๎น๎อยกวํา ในประเทศไทย จากสถิติในปี  ๒๕๕๕ เด็กและสตรีถูกกระท าความรุนแรงเฉลี่ย   
วันละ ๖๓ ราย ซึ่งจากการส ารวจพบวําชายไทยท าร๎ายผู๎หญิงอยูํในอันดับ ๗ ของโลก และหญิงไทยยอมรับการท า
ร๎ายเป็นอันดับ ๒ ของโลก และคนเกินครึ่งเมินเฉยเมื่อพบเห็นผู๎หญิงถูกท าร๎าย ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจาก
ทัศนคติที่มองความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดา มองวําการทะเลาะเบาะแว๎งและการท าร๎ายรํางกายเป็นเรื่องของสามี
ภรรยา สิ่งที่ต๎องสร๎างให๎สังคมตระหนักรู๎ คือ ความรุนแรงไมํใชํเรื่องสํวนตัวแตํเป็นเรื่องสาธารณะ  

สาเหตุของความรุนแรง ปัจจัยที่สํงผลให๎เกิดความรุนแรงมีหลายประการ ได๎แกํ (๑) ประสบการณ์ในวัย 
เด็ก/การอบรมเลี้ยงด ู(๒) สิ่งกระตุ๎น เชํน ยาเสพติด สุรา (๓) สภาวะทางจิตใจ เชํน อารมณ์หึงหวง (๔) อาการทาง
จิต เชํน โรคจิตเภท (๕) พันธุกรรม (๖) ภาวะทางเศรษฐกิจ เชํน วํางงาน และ (๗) ปัจจัยทางจารีต/วัฒนธรรม เชํน 
ผู๎หญิงเมื่อแตํงงานถือเป็นสมบัติของฝุายชาย 



๒๗ 
 

 ผู๎ถูกกระท าความรุนแรงเป็นผู๎หญิงมากกวําชาย เกิดจากการปลูกฝังและการขัดเกลาทางสังคมผํานสถาบัน
ตําง ๆ ซึ่งปฏิบัติตํอผู๎หญิง ผู๎ชายที่แตกตํางกัน ได๎แกํ (๑) สถาบันครอบครัว (พํอแมํ ปูุยําตายาย ญาติ) ซึ่งมีการปฏิบัติ/
ให๎ความส าคัญ/คาดหวัง ตํอบุตรสาวและบุตรชาย แตกตําง (๒) สถาบันการศึกษา (ครูอาจารย์ และกฎระเบียบ) 
ปฏิบัติตํอนักเรียน นักศึกษา หญิงชายแตกตํางกัน (๓) สถาบันทางศาสนา ให๎คุณคําระหวํางหญิงและชายตํางกัน
หรือไมํ/อยํางไร (๔) สถานที่ท างาน (นโยบาย ระเบียบ ผู๎บังคับบัญชา นายจ๎าง) ปฏิบัติตํอผู๎ปฏิบัติงานหญิงชาย 
แตกตํางกันอยํางไรหรือไมํ  (๕) สื่อมวลชน แสดงภาพลักษณ์/บทบาท/ตอกย้ าความเป็นหญิง เป็นชายที่ไมํเทํา
เทียม ซึ่งปัจจัยเหลํานี้เป็นองค์ประกอบที่หลํอหลอมให๎หญิงและชายได๎รับสิทธิและโอกาสที่แตกตํางกัน 
 การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กรอบความคิดความเชื่อในเรื่องคุณลักษณะของผู๎หญิงผู๎ชาย เชํน ผู๎ชายต๎อง
เข๎มแข็ง ผู๎หญิงต๎องอํอนหวาน เป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งตามหลักการในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ คุณลักษณะเหลํานี้
ไมํได๎เป็นไปตามเพศโดยก าเนิดตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได๎ เชํน ผู๎ชายสามารถมีบุคลิกที่เป็ นคนอํอนหวานได๎ 
และผู๎หญิงมีคุณลักษณะที่มีความเข๎มแข็งได๎  ซึ่งเมื่อเปลี่ยนกรอบความคิดความเชื่อเหลํานี้แล๎วจะสํงผลตํอ       
การปรับเปลี่ยนทัศนคติตํอผู๎หญิงผู๎ชายภายใต๎กรอบเดิม เชํน ผู๎ชายไมํจ าเป็นต๎องเป็นช๎างเท๎าหน๎าเทํานั้น ผู๎หญิง    
ก็สามารถสร๎างเป็นผู๎น าครอบครัวได๎ และมีความสามารถในการท างานนอกบ๎านและหาเลี้ยงครอบครัวได๎ 

เมื่อประสบปัญหาความรุนแรงสามารถแจ๎งได๎ ๔ ชํองทาง ได๎แกํ (๑) การติดตํอด๎วยตนเองท่ีศูนย์รับแจ๎ง 
เหตุทั่วประเทศ ๒๑,๗๑๒ หนํวย เชํน สถานีต ารวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ๎านพักเด็ ก
และครอบครัว (๒) โทรสายดํวน ๑๓๐๐ (๓) การแจ๎งผํานเว็บไซต์ www.osccthailand.go.th และ (๔) การแจ๎ง
เรื่องผํานโปรแกรมโทรศัพท์เคลื่อนที่  สิ่งที่ส าคัญ คือ การแก๎ไขปัญหาที่สาเหตุ โดยปรับเปลี่ยนความเชื่อและ
ทัศนคติที่เป็นสาเหตุให๎เกิดความรุนแรง ได๎แกํ ผู๎หญิงถูกกระท าความรุนแรงเป็นความผิดของผู๎หญิง เชํน การแตํง
กาย ผู๎หญิงด๎อยกวําผู๎ชาย สามีมีสิทธิที่จะท าอะไรก็ได๎กับภรรยาและเรื่องของสามีภรรยา  คนอ่ืนไมํเกี่ยว ซึ่งเมื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเหลํานี้ได๎ปัญหาความรุนแรงจากผู๎หญิงจะลดลง และสามารถขจัดได๎ในที่สุด 
 
การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
โดย นางพัชราวัลย์ แสงสุนทร   
      ตัวแทนสตรีพิการทางการได๎ยิน 
      นางสาวสวาท ประมูลศิลป์   
      ตัวแทนสตรีพิการทางการมองเห็น  
      นางสาวศรัณย์รัศม์ิ มีศรี   
      ตัวแทนสตรีพิการด๎านรํางกายและ  
      ความเคลือ่นไหว 
      นางพัชรา มั่งศิลป์   
      ตัวแทนผู๎ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา 
ด าเนินการอภิปรายโดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๏วย นายกสมาคมสํงเสริมศักยภาพสตรีพิการ 
 



๒๘ 
 

นางพัชรา มั่งศิลป์ ตัวแทนผู๎ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญา  
ได๎กลําวถึงมุมมองในฐานะผู๎ปกครองที่มีบุตรพิการทางสติปัญญา ซึ่งความคิดในการสํงเสริมพัฒนาการของ

บุตรเกิดจากค าถามที่วํา “หากไมํมีชีวิตอยูํแล๎ว บุตรจะด ารงชีวิตอยูํอยํางไร” จึงได๎กํอตั้ง ศูนย์นวัตกรรมทางสติปัญญา
ขึ้น เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของเด็กพิการให๎อยูํในสังคมได๎ 
 จากประสบการณ์ของตนเองเมื่อแรกคลอดยังไมํทราบวําบุตรมีความพิการ ได๎สํงลูกเข๎าเรียนโรงเรียนปกติ  
แตํบุตรถูกนักเรียนคนอ่ืนแกล๎ง ท าให๎เด็กไมํอยากไปโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนไมํมีความเข๎าใจเด็กพิเศษ จนในที่สุด
ต๎องย๎ายมาเรียนโรงเรียนรํวมกับเด็กพิการ ท าให๎พัฒนาการของบุตรลดลง เนื่องจากโรงเรียนของเด็กพิการ        
สํวนใหญํไมํได๎มุํงท่ีจะสอนให๎อํานออกเขียนได๎ เพราะมีความเชื่อวําเรียนไปก็ไมํมีประโยชน์  การสอนของครอบครัว
เป็นสิ่งที่ส าคัญ ความรักและการปกปูองเด็กมากเกินไป อาจจะท าร๎ายเด็ก ต๎องสอนให๎เด็กรู๎จักชํวยเหลือตนเอง 

โดยทั่วไปทุกครอบครัวคาดหวังทายาทที่มีอวัยวะและสติปัญญา เมื่อผิดความคาดหวังจึงมีการปฏิบัติ      
ที่แตกตํางจากเด็กทั่วไป และให๎คุณคําเด็กท่ีมีความพิการและเด็กท่ีไมํมีความพิการไมํเทํากัน  

วิธีแก๎ไขความรุนแรงตํอเด็กพิการที่เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การสร๎างครอบครัวที่ เข๎มแข็ง มีสื่อเกี่ยวกับ        
วิธีการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งภาครัฐจัดหาบริการและมีหนํวยงานเฉพาะที่ให๎ความชํวยเหลือและให๎ค าแนะน าปรึกษา
แกํครอบครัวที่มีบุตรพิการ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาควรสํงเสริมการศึกษาพิเศษ ฝึกฝนครูการศึกษาพิเศษ    
ให๎มีทักษะในการสอนเด็กพิเศษ รวมทั้งความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องลักษณะความพิการและความต๎องการจ าเพาะ     
ของผู๎พิการประเภทตํางๆ ในระดับสังคม ควรสํงเสริมให๎มีระบบบริการส าหรับคนพิการ การให๎ความชํวยเหลือ        
แบบทันทํวงที ที่ส าคัญที่สุด คือ ในระดับชุมชน ต๎องมีการรวมกลุํมเพ่ือให๎ความชํวยเหลือ และการเฝูาระวัง       
ความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน 
 นางสาวศรัณย์รัศม์ิ มีศรี ประธานชมรมคนพิการ หัวดง จังหวัดพิจิตรา ตัวแทนสตรีพิการด๎านรํางกายและ 
ความเคลื่อนไหว 
 โดยทั่วไปจะพบวําความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอผู๎พิการด๎านรํางกายและความเคลื่อนไหวมีหลายรูปแบบ เชํน 
ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวให๎อยูํบ๎านคนเดียว ความรุนแรงทางเพศ เชํน ถูกขํมขืนอยํางตํอเนื่องจนเสียสติ ถูกมองวํา
เป็นวัตถุทางเพศ ซึ่งผู๎พิการทางรํางกายและความเคลื่อนไหวมีโอกาสถูกกระท าความรุนแรงมากกวํา เนื่องจาก     
มักถูกทอดทิ้งให๎อยูํคนเดียวและไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ นอกจากนั้น  ผู๎พิการยังถูกลิดรอนสิทธิในการมี
คูํครอง เนื่องจากพํอแมํเห็นวํา บุตรพิการจึงไมํให๎มีครอบครัว เพราะเกรงวําฝุายชายจะทอดทิ้ง นอกจากนั้น       
ความรุนแรงในเชิงโครงสร๎างที่พบ คือ การเลือกปฏิบัติในองค์กรของผู๎พิการ ซึ่งสตรีพิการถูกปิดกั้นโอกาสใน     
การเข๎ารํวมประชุม สัมมนา และอบรม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น องค์กรอยูํภายใต๎การครอบง าจาก             
ผู๎ที่มีอ านาจเหนือกวํา 

นางสาวสวาท ประมูลศิลป์ ตัวแทนสตรีพิการทางการมองเห็น  
ความรุนแรงตํอหญิงพิการทางการมองเห็นมีหลายรูปแบบทั้งในพ้ืนที่สํวนตัวและสาธารณะ เชํน ถูกคนใน 

ครอบครัวทอดทิ้ง พํอแมไํมํดูแลบุตรที่พิการ สตรีพิการประกอบอาชีพนวดแผนโบราณถูกลูกค๎าลํวงละเมิดทางเพศ 
ผู๎ประกอบการเพิกเฉยตํอการลํวงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น ในสํวนของความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง คือ ทัศนคติของ
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน และกลไกในการให๎บริการไมํเอ้ือตํอผู๎พิการ ปัญหาการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม และ      



๒๙ 
 

การจัดบริการที่เป็นมิตรกับคนพิการ เชํน พยานต๎องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได๎และเป็นที่ประจักษ์ กรณีสตรีพิการ
ทางการมองเห็นถูกขํมขืน มักถูกตั้งค าถามวํา สตรีพิการสามารถระบุตัวผู๎ต๎องหาได๎อยํางไร นอกจากนั้น ในองค์กร
ผู๎พิการ ยังมีปัญหาโครงสร๎างเชิงอ านาจ ซึ่งอยูํภายใต๎ความคิดความเชื่อแบบชายเป็นใหญํ ซึ่งความเชื่อดังกลําว 
ผลักดันให๎ผู๎ชายอยูํในภาวะที่ล าบากเชํนกัน  นอกจากนี้ ขาดการค านึงถึงประเด็นสิทธิสตรีและความละเอียดอํอน
ตํอความแตกตํางทางเพศ  ดังนั้นควรมีองค์กรสตรีพิการเป็นองค์กรระดับชาติที่ชัดเจน เนื่องจากมีประเด็นเรํงดํวน
ของสตรีพิการที่ต๎องพัฒนา และมีละเอียดอํอนที่แตกตํางจากผู๎ชายพิการ รวมทั้งควรมีการก าหนดสัดสํวนของ
กรรมการบริหารในสมาคมผู๎พิการ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎หญิงได๎มีบทบาทมากขึ้น  ความคิดเรื่องทัศนคติที่ชายเป็นใหญํ 
เป็นผู๎น า ผลักดันให๎ผู๎ชายอยูํในภาวะที่ล าบากเชํนกัน 

นางพัชราวัลย์ แสงสุนทร ตัวแทนสตรีพิการทางการได๎ยิน 
ได๎กลําวถึงความรุนแรงที่พบในสตรีพิการทางการได๎ยิน ซึ่งเกิดข้ึนในทุกระดับ ในระดับครอบครัว เชํน  

การถูกท าร๎ายรํางกายจากสามี คูํรัก ความรุนแรงทางวาจา ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช๎ภาษาเหยียดคนพิการ เชํน          
การเรียกวําใบ๎ (dump)  

ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง พบวําไมํมีบริการส าหรับคนพิการเมื่อประสบปัญหาความรุนแรง เชํน เมื่อถูก
ท าร๎ายรํางกาย ไมํสามารถสื่อสารกับต ารวจได๎ แม๎วําจะมีศูนย์ของผู๎ที่พิการทางการได๎ยิน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ศูนย์สามารถ
สํงตํอไปทีส่ายดํวน ๑๓๐๐ ได๎ แตํมักมีปัญหาในเรื่องระบบ ท าให๎ไมํสามารถเข๎าถึงบริการได๎ นอกจากนี้ปัญหาที่พบ 
คือ การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารของคนพิการ และความยากล าบากในการ การใช๎ชีวิตประจ าวันในที่สาธารณะ เชํน 
การเดินทาง  

 
การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อค้นหา “สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . กลุ่มเจ้าหน้าภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่   

ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู๎พิการสํวนใหญํที่พบเห็น คือ การกระท าความรุนแรงทางเพศ เชํน การถูกลํวง

ละเมิดทางเพศ การขํมขืนจากคนในครอบครัว ผู๎กระท าสํวนใหญํเป็นผู๎ใกล๎ชิด เขํน เครือญาติ เพ่ือนบ๎าน         



๓๐ 
 

การกระท าที่เกิดขึ้นมักเป็นในลักษณะตํอเนื่อง ซึ่งเพ่ือนบ๎านและผู๎ที่มีอ านาจมักเพิกเฉยไมํสนใจตํอความรุนแรงที่
เกิดข้ึน 

- นอกจากนี้ ผู๎พิการยังประสบความรุนแรงทางด๎านจิตใจ เชํน เด็กพิการที่อยูํในครอบครัวที่มีปัญหา      
จะถูกทอดทิ้งและไมํได๎รับความสนใจ  ความรุนแรงเชิงโครงสร๎างที่พบ คือ การกีดกันไมํให๎เด็กเข๎าเรียนกับเด็กที่     
ไมํมีความพิการ สังคมกีดกันเด็กพิเศษ ท าให๎พัฒนาการช๎ากวําเดิม การเข๎าไมํถึงแหลํงทุน ทางสังคม และคนใน
สังคมไมํเข๎าใจพฤติกรรมของเด็กพิเศษ ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ คือ การขาดโอกาสการเข๎าถึงการประกอบอาชีพ 
ความรํวมมือในชุมชนในการสํงเสริมอาชีพคนพิการน๎อย 

แนวทางการแก๎ไขเม่ือความรุนแรงเกิดข้ึน 
- การด าเนินงานรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎มีการประสานงาน สํงตํอ รวมทั้งการด าเนินงาน 

รํวมกับชุมชน วิชาชีพ และท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งหนํวยงานในระดับท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนต าบล 
ตัวอยํางเชํน การด าเนินงานด๎านเด็ก ได๎มีการจัดตั้งคณะท างานเด็กในต าบล โดยมีคณะท างานจากโรงเรียน ชุมชน 
ท๎องถิ่น โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล เพ่ือรํวมกันส ารวจข๎อมูลเด็กในชุมชน และน าเด็กมาท ากิจกรรม 
รวมทั้งมีการประเมินติดตามผลวํามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไมํ ซึ่งแนวทางนี้สามารถน ามาปรับใช๎ในการ
ด าเนินการที่เก่ียวข๎องกับผู๎พิการได๎    

- การตรวจตราและเฝูาระวังความรุนแรงและปัญหาตําง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในชุมชน 
- การสร๎างครอบครัวที่เข๎มแข็ง เริ่มที่ครอบครัว  
- การจัดท าแผนเปลี่ยนผํานส าหรับเด็กพิเศษ เพื่อเตรียมความพร๎อมของเด็กในการศึกษากับเด็กท่ีไมํมี 

ความพิการ และสร๎างความเข๎าใจให๎กับโรงเรียน  
- การมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร๎อมเด็กตามพัฒนาการ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การวางตัวของ 

เด็กตํอเพศตรงข๎าม  
ข๎อขัดข๎องในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอสตรี 

พิการ 
- ตัวผู๎พิการเองไมํได๎รับการพัฒนาตามศักยภาพ ท าให๎ไมํสามารถสื่อสารกับคนอ่ืนได๎ นอกจากนั้นบางสํวน

ยังไมํยอมรับความพิการ ท าให๎ไมจํดทะเบียนคนพิการสํงผลให๎เข๎าไมํถึงความชํวยเหลือ 
- ครอบครัวไมํให๎ความส าคัญ ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งไมํให๎ความรํวมมือ ไมํสํงเสริมศักยภาพของคนพิการ ไมํให๎

เข๎าสังคม และไมํจดทะเบียนคนพิการ ในบางครอบครัวให๎การปกปูองคุ๎มครองเด็กพิการมากเกินไปจ ากัดสิทธิของ
คนพิการ 

- ทัศนคติของสังคม ที่ไมํเห็นคุณคําของผู๎พิการ ท าให๎สํงผลกระทบตํอสภาพจิตใจของผู๎พิการ  
- บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับเด็กพิเศษขาดความรู๎และทักษะ เชํน ครูโรงเรียนเรียนรํวม ไมํมีความเข๎าใจและ

ทักษะในการสอนและดูแลเด็กพิการ   
- การขาดความรู๎ในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู๎ พิการ รวมทั้งทักษะในการปูองกันตัวเองจากผู๎ที่แสวง

ประโยชน์ 
- ข๎อขัดแย๎งระหวํางการให๎สิทธิคนพิการ กับสิทธิในการดูแลของพํอแมํ  
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- การขาดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับผู๎พิการ เชํน ทางลาดในโรงเรียน  
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- การสร๎างอาชีพเสริมกับผู๎ดูแลเพื่อให๎อยูํดูแลใกล๎กับคนพิการ 
- การสร๎างทักษะและศักยภาพของคนพิการให๎ชํวยเหลือตนเองได๎ 
- การสร๎างเครือขํายในชุมชน และเสริมพลังคนในชุมชนให๎เฝูาระวังปัญหารํวมกัน รวมทั้งการสํงเสริม

ชมรมคนพิการและการรวมกลุํมคนพิการ เพ่ือให๎มีความเข๎มแข็ง 
- การปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โรงเรียน ชุมชน และผู๎ดูแลให๎เข๎าใจ ยอมรับ        

เห็นคุณคําของคนพิการ เพื่อไมํใหผ๎ู๎พิการถูกบีบบังคับและโดนกีดกัน 
- การสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให๎ผู๎พิการด ารงชีวิตในสังคมได๎ เชํน ไม๎เท๎า การปรับสภาพบ๎าน  
- การเพ่ิมบุคลากรที่เก่ียวกับความพิการ เชํน ลํามประจ าอ าเภอ ต าบล 
- การพัฒนาศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง เชํน การเปิดอบรมลําม ทั้งลํามภาษามือขั้นพ้ืนฐาน และ    

มีการอบรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอนผู๎พิการได ๎
- การให๎ข๎อมูลเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับสวัสดิการของผู๎พิการ รวมทั้งความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่

ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาและให๎ความชํวยเหลือผู๎พิการ เพ่ือที่จะได๎ประสานสํงตํอ 
- การท าความเข๎าใจกับบุคลากรในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหารให๎มีความเข๎าใจใน

การศึกษาของเด็กพิเศษ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา ต๎องมีครูการศึกษาพิเศษประจ าโรงเรียน 
- ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรให๎ความสนใจในเรื่องงานสวัสดิการสังคมมากขึ้น 

 
 . กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหว   

ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
- ความรุนแรงทางรํางกาย  เชํน ถูกท าร๎ายจนเสียชีวิต 
- ความรุนแรงทางจิตใจ ถูกกีดกันเวลาใช๎บริการจากภาครัฐ เชํน การท าบัตรประชาชน  เจ๎าหน๎าที่จะไมํ

ออกบัตรให๎แตํให๎ใช๎บัตรคนพิการแทน  ถูกกีดกันไมํให๎เข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคมตําง ๆ  ไมํได๎รับอุปกรณ์ส าหรับ
คนพิการอยํางเพียงพอ ปลํอยให๎อยูํตามยถากรรม  ไมํดูแลชํวยเหลือ  ถูกขังไว๎เพ่ือปูองกันไมํให๎ถูกลํวงละเมิด    
ทางเพศ  ได๎รับการดูถูกดูหมิ่นจากคนทั่วไป ถูกบังคับให๎แตํงงาน  ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ ถูกหักคําเบี้ยยังชีพ โครงการที่เสนอเพ่ือพัฒนาผู๎พิการไมํรับการพิจารณาจาก
สํวนท๎องถิ่น 

แนวทางแก๎ไขปัญหา 
- การให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองเกี่ยวกับทักษะในการดูแลคนพิการ 
- การให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเขียนโครงการแกํคนพิการ เพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนด๎านเงินทุน 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติให๎ตระหนัก เห็นคุณคํา และความส าคัญของคนพิการ 
- อบรมประเด็นสิทธิสตรีแกํผู๎พิการ และสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ชาย 
- สร๎างผู๎น าสตรีพิการเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีมุมมองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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๓. กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน   
ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตํอสตรีพิการ 
ทางรํางกาย 
- ถูกสามีท าร๎ายรํางกายเพราะความหึงหวง เมื่อออกไปท างานนอกบ๎าน ชวนทะเลาะและลงมือท าร๎าย

รํางกาย 
- สามีเมาสุรา ทุบตี ใช๎เข็มขัดฟาดตามรํางกาย ไมํได๎บอกใครเพราะเป็นเรื่องในครอบครัว และไมํรู๎วําจะ

บอกให๎บุคคลอื่นในครอบครัวและคนอื่นรู๎เรื่องได๎อยํางไร เนื่องจากมีปัญหาด๎านการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
- เวลาออกไปประกอบอาชีพค๎าขายก็จะถูกลูกค๎าโกง ลวนลาม หรือโดนชิงทรัพย์ ท าร๎ายรํางกายเกิดการ

ฟกช้ า ไมํสามารถร๎องรอความชํวยเหลือ หรือระมัดระวังตัวเองได๎เพราะไมํได๎ยินเสียง 
- ถูกพํอท าร๎ายรํางกายสมัยเด็ก ไมํได๎ออกจากบ๎านไปไหน ต๎องหาเงินใช๎เอง 
ทางด๎านจิตใจ 
- พํอแมํควบคุมการใช๎ชีวิตทุกอยําง เมื่อออกไปท างานได๎เงินมา พํอ แมํ ก็เก็บไว๎หมด ให๎คําใช๎จํายเป็น

รายวัน 
- ถูกบังคับให๎ออกจากงาน เพื่อมาดูแลพํอซึ่งปุวยอยูํ 
- ถูกพํอแมํบังคับให๎แตํงงานกับผู๎ชายที่มีอายุมากกวํา เพื่อจะได๎เงินจากฝุายชายมาใช๎จํายในครอบครัว 
- พํอแมํให๎เก็บตัวอยูํแตํในบ๎าน ถึงแม๎จะเรียนจบแล๎วก็ไมํให๎ออกไปท างานนอกบ๎าน 
- ถูกผู๎ชายหลอก โดยผู๎ชายปกปิดเรื่องที่มีครอบครัว และหลอกทรัพย์สิน 
- ถูกเพ่ือนล๎อเลียน โดยการท ากิริยาทําทางหยาบคาย 
ทางสังคม 
- ถูกกีดกันสิทธิทางการศึกษา ครอบครัวไมํได๎สํงเรียนเพ่ือพัฒนาตามความเหมาะสมท าให๎ไมํสามารถอําน

ออกเขียนได๎ และไมํสามารถใช๎ภาษามือได๎  
- ถูกหลอกและเอาเปรียบในการจ๎างงาน 
แนวทางการแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- ไมํควรเก็บปัญหาไว๎คนเดียว ควรแจ๎งคนในครอบครัว เชํน พํอ แมํ  
- แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ต ารวจ ผู๎ใหญํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ภาครัฐอ่ืน ๆ ในชุมชน 
ข๎อขัดข๎องเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอสตรี 

พิการ 
- การเข๎าไมํถึงเทคโนโลยี หรือสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช๎ได๎ เชํน ระบบ TTRS ลํามภาษามือ 
- ขาดข๎อมูลหนํวยงานที่ให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนในแตํละด๎าน  
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดการปูองกัน และแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- ให๎ความรู๎กับผู๎ปกครองในการเปลี่ยนทัศนคติของพํอ แมํ ในการเปิดโอกาสให๎ลูกได๎ออกสูํสังคมภายนอก 
- ให๎การศึกษาแกํคนหูหนวก มีการสอนภาษามือ/วิชาพ้ืนฐาน การอําน การเขียนให๎แกํคนหูหนวกท้ังใน 

ระบบและนอกระบบการศึกษา 
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- ควรให๎พํอ แมํ ผู๎ปกครองได๎มีโอกาสเข๎ารํวมท ากิจกรรมตําง ๆ กับคนหูหนวก หรืออบรมรํวมกับคนหู
หนวก เพราะครอบครัวมีสํวนที่ส าคัญในการชํวยแก๎ปัญหา หรือรับรู๎ความต๎องการของคนหูหนวก 

- การฝึกอบรมอาชีพให๎กับคนหูหนวก 
- จัดระบบให๎ความชํวยเหลือในการท างานทั้งในและตํางประเทศของคนหูหนวก  
- จัดท าสื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกพิการทุกประเภท และประชาสัมพันธ์หนํวยงานที่ให๎ค าแนะน า ปรึกษา 

และโรงเรียนส าหรับเด็กพิการทุกประเภท 
 
๔. กลุ่มผู้พิการทางสายตา   

ประสบการณ์ความรุนแรงที่เกิดกับสตรีพิการ  
- ความรุนแรงทางกาย/ทางเพศ เชํน ถูกลวนลามทางเพศจากลูกค๎าท่ีมาใช๎บริการนวดแผนไทย 

ถูกลวนลามบนรถโดยสารประจ าทาง 
- ความรุนแรงในครอบครัว เชํน ถูกสามีทอดทิ้ง 
แนวทางการแก๎ไขเม่ือความรุนแรงเกิดข้ึน 
- กรณีนวดแผนไทย ให๎มีการตักเตือนลูกค๎าที่มาใช๎บริการกํอน หากยังกระท าอีกให๎แจ๎งความด าเนินคดี 
- กรณีสามีทอดทิ้งและตั้งครรภ์  ตรวจ DNA เรียกร๎องให๎สามีรับผิดชอบ 
ข๎อขัดข๎องเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคตํอประเด็นความรุนแรงตํอสตรี 

พิการ 
- เจ๎าหน๎าที่รัฐไมํอ านวยความสะดวกให๎คนพิการ เลือกปฏิบัติโดยให๎บริการคนไมํพิการกํอน 
- กฎหมายก าหนดให๎รับคนพิการเข๎าท างาน แตํในทางปฏิบัติผู๎ประกอบการไมํปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก าหนด  
สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอสตรีพิการ 
- เจ๎าหน๎าที่รัฐควรให๎ความยุติธรรมในการปฏิบัติตํอคนพิการ 
- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ควรจัดอบรมให๎ความรู๎ 

เกี่ยวกับคนพิการแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรจัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านสิทธิ กฎหมายแกํคนพิการ 
- ควรมีหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให๎มากขึ้น เพ่ือให๎สังคม/ผู๎ประกอบการเห็นความสามารถ

ของคนพิการ และให๎โอกาสรับเข๎าท างาน 
 

๕. กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลสตรีพิการ  
ปัญหาความรุนแรงที่พบ  
- การปกปูองคุ๎มครองบุตรมากเกินไปท าให๎จ ากัดสิทธิของเด็ก  
- การจ ากัดสิทธิการเจริญพันธุ์ เชํน การท าหมัน เพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์  
 



๓๔ 
 

แนวทางแก๎ไข 
- พํอแมํต๎องสอนให๎เด็กพิการบอกเลําความจริงที่เกิดข้ึนกับพํอแม ํรวมทั้งสอนเรื่องเพศศึกษา และ        

การระมัดระวังภัย 
- ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนต๎องรํวมมือกัน 
- การแบํงปัน/เผยแพรํประสบการณ์ความรู๎ที่ได๎จากการอบรมความรู๎ตําง ๆ ให๎คนอื่น ๆ  
 

       
 



๓๕ 
 

สรุปผลแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการสัมมนา 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ  ภาคเหนือ” 

วันที่ ๓๐ มิถุนายน –   กรกฎาคม  ๕๕๗ 
ณ ธรรมชาติรีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 

****************************************** 
                  มีผู้ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจ ทั้งสิ้น ๓๙ คน  

 
ส่วนที่   : ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 .เพศของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง ๓๔ ๘๗.๒ 
ชาย ๕ ๑๒.๘ 
รวม ๓๙  ๐๐ 

ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ ๘๗.๒ รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๘ 
 
 .อายุของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๑-๓๐ ป ี ๑๑ ๒๘.๒ 
๓๑- ๔๐ ป ี ๑๔ ๓๕.๙ 
๔๑-๕๐ ป ี ๘ ๒๐.๕ 

  ๕๑ ปีขึ้นไป ๖ ๑๕.๔ 
รวม ๓๙  ๐๐ 

ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีอายุระหวําง ๓๑-๔๐ ปี  คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๙ และรองลงมาอายุระหวําง ๒๑-๓๐ ปี 
คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๔  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
๓.ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวําปริญญาตรี ๑๙ ๔๘.๗ 

         ปริญญาตรี ๑๑ ๒๘.๒ 
     ปริญญาโทหรือสูงกวํา ๕ ๑๒.๘ 

         อ่ืนๆ  ๔ ๑๐.๓ 
รวม ๓๙  ๐๐ 

 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีการศึกษาระดับต่ ากวําปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๔๘.๗รองลงมา
เป็นระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๒และการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๘ ตามล าดับ 
 
๔.ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผู๎บริหาร ๘ ๒๐.๕ 
เจ๎าหน๎าที่ ๑๕ ๓๘.๕ 
ไมํระบุ ๑๖ ๔๑.๐ 
รวม ๓๙  ๐๐ 

 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํไมํระบุ คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๐ รองลงมาคอื เจ๎าหน๎าที่ คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕ และ
ผู๎บริหาร คิดเป็นร๎อยละ ๒๐.๕ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๕.หน่วยงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
สมาคมพัฒนาคนพิการ ๘ ๒๐.๕ 
พมจ. ๒ ๕.๑ 
อปท ๖ ๑๕.๔ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๒ ๕.๑ 
โกบอลแคมปัส ๓ ๗.๗ 
ต ารวจ ๑ ๒.๖ 
สมาคมคนตาบอด ๑ ๒.๖ 
ไม่ระบ ุ ๑๖ ๔๑.๐ 
รวม ๓๙  ๐๐ 
  
๖.ทราบว่ามีการประชุมจาก 
ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือราชการ ๒๐ ๕๑.๓ 
โปสเตอร์ ๑๑ ๒๘.๒ 
เว็ปไซต์ ๑ ๒.๖ 
อ่ืนๆระบ ุ ๗ ๑๗.๙ 
รวม ๓๙  ๐๐ 
 
 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํทราบขําวจากหนังสือราชการคิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๓ รองลงมาคือโปสเตอร์คิด
เป็นร๎อยละ ๒๘.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ส่วนที่   : ระดับความพึงพอใจต่อการสัมมนา 
 

หัวข้อ 
                        ระดับความพึงพอใจ / ระดับการน าไปใช้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย รวม 

 .การบรรยาย “ความรุนแรงต่อสตรี :       
ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” 

 ๐     
 (๕ .๓) 

 ๔ 
(๓๕.๙) 

๕ 
(  .๘) 

- 
 

๓๙ 
( ๐๐) 

 . ท่านคิดว่าหัวข้อ “ความรุนแรงต่อสตรี: 
ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” มีประโยชน์และ
ท่านสามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่
เครือข่ายในระดับ 

   
(๕๓.๘) 

 ๔ 
(๓๕.๙) 

 

๔ 
( ๐.๓) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

๓.การบรรยาย ในหัวข๎อ “นโยบายสตรี
พิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความรุนแรงต่อสตรีพิการ”         
มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ  

   
(๕๓.๘) 

 ๕ 
(๓๘.๕) 

๓ 
(๗.๗) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

๔.ท่านคิดว่าหัวข้อ “นโยบายสตรีพิการ
และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” ดั งกล่าว
สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในระดับ 

 ๗ 
(๔๓.๖) 

 ๘ 
(๔๖. ) 

- 

๔ 
( ๐.๓) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

๕.การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์
ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 

 ๐ 
(๕ .๓) 

 ๖ 
(๔ .๐) 

๓ 
(๗.๗) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

๖ .ท่ านคิ ด ว่ าการอภิ ปรายในหั วข้ อ 
“ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ 

   
 (๕๖.๔) 

 ๕ 
(๓๘.๕) 

  
(๕. ) 

- 
 

๓๙ 
( ๐๐) 

๗ .การอภิ ป รายกลุ่ มย่ อย เพื่ อ ค้ นหา 
“สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 

 ๓ 
(๕๙.๐) 

 ๔ 
(๓๕.๙) 

  
(๕. ) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

๘.การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผล
การประชุม 

 ๔ 
(๖ .๕) 

 ๔ 
(๓๕.๙) 

 

  
( .๖) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

 
 
 



๓๙ 
 

 

หัวข้อ 
                        ระดับความพึงพอใจ / ระดับการน าไปใช้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย รวม 
๙.เอกสารประกอบการประชุม  ๖ 

(๔ .๐ 
 ๙ 

(๔๘.๗) 
๔ 

( ๐.๓) 
- ๓๙ 

( ๐๐) 
 ๐.รูปแบบการประชมุ    

(๓๐.๘) 
 ๐ 

(๕ .๓) 
๗ 

( ๗.๙) 
- 
 

๓๙ 
( ๐๐) 

  .ช่วงเวลาการจัดการประชุม  ๔ 
 (๓๕.๙) 

   
 (๕๓.๘) 

๔ 
( ๐.๓) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

  . ความรู้และเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการประชุมในภาพรวม 

 ๗ 
(๔๓.๖) 

 ๘ 
(๔๖. ) 

๔ 
( ๐.๓) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

 ๓ .ความพึ งพอใจต่อ วิทยากรใน
ภาพรวม 

 ๐ 
(๕ .๓) 

 ๔ 
(๓๕.๙) 

๕ 
(  .๘) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

 ๔.ความพึงพอใจต่อการประชุมโดย
ภาพรวม 

 ๕ 
(๓๘.๕) 

 ๐ 
(๕ .๓) 

๔ 
( ๐.๓) 

- ๓๙ 
( ๐๐) 

 

 . การบรรยายเรื่อง“ความรุนแรงต่อสตรี : ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” 
    - ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด                    

คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๓ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๙  
    

 . ท่านคิดว่าหัวข้อ “ความรุนแรงต่อสตรี: ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” มีประโยชน์และท่านสามารถ 
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่าย 

- ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด         
คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๘ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๙       
              

๓. การบรรยาย ในหัวข้อ“นโยบายสตรีพิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรง 
ต่อสตรีพิการ” มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ  

     - ความพึงพอใจในหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด        
คิดเป็น ร๎อยละ ๕๓.๘ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕  

  
๔. นโยบายสตรีพิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อสตรีพิการ” ดังกล่าว 

สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในระดับ 
 - ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น 

ร๎อยละ ๔๖.๒ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ ๔๓.๖      



๔๐ 
 

 
๕. การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
     - ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด     

คิดเป็น ร๎อยละ ๕๑.๓รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๐  
 

๖. การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ”มีประโยชน์และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ 

   - ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด     
คิดเป็นร๎อยละ ๕๖.๔ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕  
 

๗. การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อค้นหา “สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
             - ความพึงพอใจตํอการอภิปรายกลุํมยํอยเพ่ือค๎นหา “สถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ” ผู๎เข๎ารํวม
สัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๕๙.๐ รองลงมาในระดับมาก   คิดเป็นร๎อยละ 
๓๕.๙ 
 

๘. การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม 
   - ความพึงพอใจตํอการน าเสนอผลการอภิปรายกลุํมยํอย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผล 

การประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๘ รองลงมาในระดับ
มาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๙      
       

๙. เอกสารประกอบการประชุม 
       - ความพึงพอใจตํอเอกสารประกอบการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอเอกสาร

ประกอบการประชุมในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๔๘.๗ รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น ร๎อยละ ๔๑.๐ 
 

 ๐. รูปแบบการประชุม 
       - ความพึงพอใจตํอรูปแบบการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอรูปแบบการประชุม

ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๓ รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๘ 
 

  . ช่วงเวลาการจัดการประชุม 
       - ความพึงพอใจตํอชํวงเวลาการจัดการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอชํวงเวลา   

การจัดการประชุมในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๘ รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ๓๕.๙ 
 
 



๔๑ 
 

  . ความพึงพอใจต่อความรู้และเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการประชุมในภาพรวม 
    - ความพึงพอใจตํอความรู้และเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการประชุมในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวน
ใหญํมีความพึงพอใจตํอช่วงเวลาการจัดการประชุมการในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๔๖.๒รองลงมา ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๔๓.๖ 
 

 ๓. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม  
     - ความพึงพอใจตํอวิทยากรในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด     
คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๓รองลงมาในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๙ 
 

 ๔. ความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม  
     - ความพึงพอใจตํอการประชุมในภาพรวม ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมาก     
คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๓รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕ 
 
ส่วนที ่๓: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
๑. สิ่งที่ควรด าเนินการปรับปรุงในการประชุมครั้งนี้ 
   -  ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให๎มากกวําเดิม และมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสตรีพิการเพิ่มเติม  (๕) 
   -  สถานที่จัดกิจกรรมและเรื่องอาหารเย็น (๕) 
   -  การบริการของโรงแรมในการจัดประชุม ควรมีการปรับปรุง (๓) 
   - ควรปรับปรุงระบบเครื่องเสียง (๒) 
   - เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องตํางๆที่ผู๎เข๎ารับการอบรมควรได๎เป็นข๎อมูลที่สามารถอ๎างอิงได๎เมื่อไปขยายผล 
    - ควรมีวีดีทัศน์หรือซีดีที่มีเหตุการณ์ตํางๆท่ีเกิดข้ึนกับสตรีพิการ 
  
๒. ความประทับใจที่ทํานได๎รับจากการเข๎ารํวมประชุม 
  -  ประทับใจผู๎เข๎ารํวมประชุมที่มีความหลากหลาย ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน  (๖) 
  -  เห็นถึงความตั้งใจในการเข๎ารํวมประชุมของคนพิการประเภทตํางๆและมุํงมั่นในการรํวมระดมความคิดเห็น
ของทุกกลุํม (๒) 
   -  ได๎เรียนรู๎ชีวิตของเพ่ือนพิการเพื่อให๎เห็นความตํางทางด๎านความคิด (๒) 
   - ได๎รับฟังประสบการณ์ปัญหา อุปสรรค์ และความรุนแรง ที่ต๎องเผชิญ เพราะสังคมมักมองข๎ามเสมอวํา สตรี
พิการจะไมํคํอยมีปัญหาความรุนแรงตํางๆ 
   -  ผู๎เข๎ารํวมมีความสนใจมีสํวนรํวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
   -  เนื้อหาสาระของการบรรยายครอบคลุม เข๎าใจงําย ได๎ความรู๎มากขึ้น ทั้งการจัดวิทยากรกลุํมยํอยและการบรรยาย
จากวิทยากร 
 



๔๒ 
 

๓. ความไม่พึงพอใจที่ทํานได๎รับจากการเข๎ารํวมประชุม 
   -  อาหารไมํเพียงพอ (๕) 
   - สถานที่พักไกล ห๎องพัก ไมํเหมาะสมตํอความพิการ (๔) 
   -  การบริการยังไมํสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของคนพิการอยํางเพียงพอ (๓) 
   -  ขาดผู๎ดูแลคนพิการในการชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเดินทางจากที่พักมาที่อบรม (๒) 
   
๔. ทํานคิดวําส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรด าเนินงานรํวมกับหนํวยงานตํางๆ   อยํางไร 
    - ควรเข๎าไปประสานงานกับหนํวยงาน องค์กรในชุมชนมากขึ้นเพราะชุมชนจะเป็นกลไกส าคัญในการแก๎ไข 
ปัญหาตํางๆ (๓) 
    - จัดอบรมอยํางสม่ าเสมอ (๓) 
    - ควรท างานรํวมกับส านักงานสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหํงชาติ (๒) 
    - บูรณาการการท างานรํวมกับภาคีตํางๆ เพื่อให๎ทราบเปูาหมาย ภารกิจ ของหนํวยงานตํางๆ ท าให๎งํายตํอ     
การวางแผนการท างานด๎านตํางๆ (๒) 
   - ขยายเครือขํายการท างานมากขึ้นในกลุํม/องค์กรที่ท างานเก่ียวข๎องกับภารกิจที่ได๎ปฏิบัติ (๑) 
   - ควรมีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหนํวยงานตํางๆ เข๎ารํวมการประชุมอบรมเพ่ือเผยแพรํไปในตัวและ 
   - เผยแพรํความรู๎ตํางๆ ที่ได๎รํวมกันน าเสนอในวันนี้ 
     
๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   -  ควรเพ่ิมคําตอบแทนพิเศษและจัดสวัสดิการตํางๆเพ่ืออ านวยความสะดวก เนื่องจากมีความล าบากในการ 
เดินทาง (๒) 
  -  ความสะอาดของห๎องประชุม  
  -  ควรมีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎มากกวํานี้ ควรให๎ความสะดวกกับผู๎ที่เข๎ามาอบรมด๎วยและควรจัดกิจกรรม
โครงการแบบนี้บํอยๆ เชิญผู๎พิการและหนํวยงานเข๎ามารํวมเพ่ือสร๎างความเข๎าใจในการท างาน 
   -   ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให๎ความส าคัญตํอประเด็นสตรีพิการ และมีกิจกรรมกระบวนการ
ตํอเนื่องเพ่ือให๎ คนพิการ (สตรี) ได๎เข๎าใจความรุนแรงในมิติตํางๆที่เป็นสถานการณ์จริง ความเสี่ยง การแก๎ไขปัญหา 
การปกปูองตนเอง 
  -  ควรมีอุปกรณ์และวัสดุในการประชุมและกิจกรรมตํางๆน๎อยเกินไป 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

สรุปผลแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการสัมมนา 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
วันที่  ๓ –  ๕ สิงหาคม  ๕๕๗ 

ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา 
****************************************** 

                  มีผู้ส่งแบบส ารวจความพึงพอใจ ทั้งสิ้น ๔๙ คน  
 
ส่วนที่   : ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 .เพศของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง ๔๑ ๘๓.๗ 
ชาย ๘ ๑๖.๓ 
รวม ๔๙  ๐๐ 

ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ ๘๓.๗ รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๓ 
 
 .อายุของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวํา ๒๐ ปี ๑ ๒.๐ 
๒๑-๓๐ ป ี ๑๒ ๒๔.๕ 
๓๑- ๔๐ ป ี ๑๔ ๒๘.๖ 
๔๑-๕๐ ป ี ๑๑ ๒๒.๔ 

  ๕๑ ปีขึ้นไป ๑๑ ๒๒.๔ 
รวม ๔๙  ๐๐ 

ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีอายุระหวําง ๓๑-๔๐ ปี  คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖ และรองลงมาอายุระหวําง  ๒๑-๓๐ปี 
คิดเป็นร๎อยละ ๒๔.๕  
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๓.ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวําปริญญาตรี ๑๔ ๒๘.๖ 

         ปริญญาตรี ๒๒ ๔๔.๙ 
     ปริญญาโทหรือสูงกวํา ๕ ๑๐.๒ 

         อ่ืนๆ  ๘ ๑๖.๓ 
รวม ๔๙  ๐๐ 

 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๔๔.๙ รองลงมา       
เป็นระดับต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖ และ อ่ืนๆ คิดเป็นร๎อยละ ๑๖.๓ ตามล าดับ 
 
๔.ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ผู๎บริหาร ๔ ๘.๒ 
เจ๎าหน๎าที่ ๓๑ ๖๓.๓ 
ไมํระบุ ๑๔ ๒๘.๖ 
รวม ๔๙  ๐๐ 

 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํเป็นเจ๎าหน๎าที่ คิดเป็นร๎อยละ ๖๓.๓ รองลงมาไมํระบุ คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖ 
และผู๎บริหาร คิดเป็นร๎อยละ ๘.๒ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

๕.หน่วยงานของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

สมาคมตาบอด ๑ ๒ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๗ ๑๔.๓ 
อปท ๗ ๑๔.๓ 
สมาคมคนพิการแหํงประเทศไทย ๒                  ๔.๑ 
พมจ ๑ ๒.๐ 
ชมรมคนหูหนวก ๓ ๖.๑ 
กรมการปกครอง ๑ ๒.๐ 
กระทรวงสาธารณสุข ๓ ๖.๑ 
ชมรมผู๎ปกครองเด็กพิการ ๑ ๒.๐ 
อ่ืนๆ ๒๓ ๔๖.๙ 
รวม ๔๙  ๐๐ 
  
๖.ทราบว่ามีการประชุมจาก 
ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือราชการ  ๙ ๕๙.  
โปสเตอร์   ๔.  
เว็บไซต์ ๕  ๐.  
อ่ืนๆระบ ุ  ๓  ๖.๕ 
รวม ๔๙  ๐๐ 
 
 ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํทราบขําวจากหนังสือราชการคิดเป็นร๎อยละ ๕๙.๒รองลงมาคือโปสเตอร์        
คิดเป็นอ่ืนๆ ๒๖.๕ 
 

ส่วนที่   : ระดับความพึงพอใจต่อการสัมมนา 
 

หัวข้อ 
                        ระดับความพึงพอใจ / ระดับการน าไปใช้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย รวม 
 .การบรรยาย “ความรุนแรงต่อสตรี :   
ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” 

๓      
 (๖๕.๓) 

 ๖ 
(๓ .๗) 

- 
 

  
( .๐) 

๔๙ 
( ๐๐) 

 . ท่านคิดว่าหัวข้อ “ความรุนแรงต่อ
ส ต รี  : ภั ย ร้ า ย ที่ ไ ม่ ค ว ร นิ่ ง เ ฉ ย ”            

๓  
(๖๓.๓) 

 ๗ 
(๓๔.๗) 

 
- 

  
( .๐) 

๔๙ 
( ๐๐) 



๔๖ 
 

มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ 

 

๓.การบรรยาย ในหัวข๎อ “นโยบายสตรี
พิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความรุนแรงต่อสตรีพิการ”         
มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ  

- -      - - - 

๔.ท่านคิดว่าหัวข้อ “นโยบายสตรีพิการ
และการด า เนินการที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
ประเด็นความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้
ในระดับ 

-        - - - - 

๕.การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์
ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 

 ๙ 
(๕๙. ) 

 ๘ 
(๓๖.๗) 

  
( .๐) 

  
( .๐) 

๔๙ 
( ๐๐) 

๖.ท่ านคิด ว่าการอภิปรายในหัวข้อ 
“ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรี
พิการ” มีประโยชน์และท่านสามารถ
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายใน
ระดับ 

 ๕ 
 (๕ .๐) 

   
(๔๔.๙) 

  
(๔. ) 

- 
 

๔๙ 
( ๐๐) 

๗ .การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่ อค้นหา 
“สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 

๓๓ 
(๖๗.๓) 

 ๖ 
(๓ .๗) 

- 
 

- ๔๙ 
( ๐๐) 

๘.การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย 
การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น  และ
สรุปผลการประชุม 

๓  
(๖๓.๓) 

 ๕ 
(๓๐.๖) 

 

๓ 
(๖. ) 

- ๔๙ 
( ๐๐) 

๙.เอกสารประกอบการประชุม  ๙ 
(๓๘.๘) 

 ๓ 
(๔๖.๙) 

๗ 
( ๔.๓) 

- ๔๙ 
( ๐๐) 

 ๐.รูปแบบการประชุม  ๖ 
(๔๖.๙) 

 ๓ 
(๕๓. ) 

- 
 

- 
 

๔๙ 
( ๐๐) 

  .ช่วงเวลาการจัดการประชุม  ๗ 
 (๕๕. ) 

 ๘ 
 (๓๖.๗) 

๓ 
(๖. ) 

  
( .๐) 

๔๙ 
( ๐๐) 

  . ความรู้และเนื้อหาสาระที่ได้รับจาก
การประชุมในภาพรวม 

 ๖ 
(๕๓. ) 

 ๓ 
(๔๖.๙) 

- - ๔๙ 
( ๐๐) 



๔๗ 
 

 ๓ .ความพึ งพอใจต่ อ วิทยากร ใน
ภาพรวม 

๓  
(๖๓.๓) 

 ๘ 
(๓๖.๗) 

- - ๔๙ 
( ๐๐) 

 ๔.ความพึงพอใจต่อการประชุมโดย
ภาพรวม 

๓  
(๖๕.๓) 

 ๖ 
(๓ .๗) 

  
( .๐) 

- ๔๙ 
( ๐๐) 

 

 . การบรรยายเรื่อง“ความรุนแรงต่อสตรีพิการ: ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” 
    -.ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด                   

คิดเป็นร๎อยละ ๖๕.๓ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๒.๗  
    

 . ท่านคิดว่าหัวข้อ “ความรุนแรงต่อสตรี: ภัยร้ายที่ไม่ควรนิ่งเฉย” มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่าย 

-.ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด             
คิดเป็นร๎อยละ ๖๓.๓ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๗       
              

๓. การบรรยาย ในหัวข้อ“นโยบายสตรีพิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อสตรี
พิการ” มีประโยชน์และท่านสามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ  
        -  

    
๔. นโยบายสตรีพิการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อสตรีพิการ” ดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในระดับ 
     -      

๕. การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
     -.ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร๎อยละ ๕๙.๒รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๗  
 

๖. การอภิปรายในหัวข้อ “ประสบการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ”มีประโยชน์และสามารถเผยแพร่
ความรู้ดังกล่าวแก่เครือข่ายในระดับ 
   -.ความพึงพอใจตํอหัวข๎อดังกลําว  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร๎อยละ ๕๑.๐รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๔๔.๙  
 
 
 
 



๔๘ 
 

๗. การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อค้นหา “สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรีพิการ” 
          - ความพึงพอใจตํอการอภิปรายกลุํมยํอยเพื่อค๎นหา “สถานการณ์ความรุนแรงตํอสตรีพิการ” ผู๎เข๎ารํวม
สัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๖๗.๓ รองลงมาในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 
๓๒.๗ 
 

๘. การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลการประชุม 
 - ความพึงพอใจตํอการน าเสนอผลการอภิปรายกลุํมยํอย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผล 

การประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๖๓.๓ รองลงมา ในระดับ
มาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๐.๖      

       
๙. เอกสารประกอบการประชุม 
    - ความพึงพอใจตํอเอกสารประกอบการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอเอกสาร

ประกอบการประชุมในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๔๖.๙ รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๘ 
 

 ๐. รูปแบบการประชุม 
    - ความพึงพอใจตํอรูปแบบการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอรูปแบบการประชุมใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๑ รองลงมาในระดับมากคิดเป็นร๎อยละ ๔๖.๙ 
 

  . ช่วงเวลาการจัดการประชุม 
     - ความพึงพอใจตํอชํวงเวลาการจัดการประชุมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอชํวงเวลา    

การจัดการประชุมการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๕๕.๑ รองลงมาในระดบัมาก คิดเป็นร๎อยละ๓๖.๗ 
     

  . ความรู้และเนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการประชุมในภาพรวม 
 -  ความพึงพอใจตํอความรู๎และเนื้อหาสาระที่ได๎รับจากการประชุมในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํ      
มีความพึงพอใจตํอช่วงเวลาการจัดการประชุมการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ ๕๓.๑รองลงมาในระดับมาก 
คิดเป็นร๎อยละ ๔๖.๙ 
 

 ๓. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม  
 -  ความพึงพอใจตํอวิทยากรในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ ๖๓.๓ รองลงมาในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๗ 
 
 
 



๔๙ 
 

 ๔. ความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม  
 - ความพึงพอใจตํอการประชุมในภาพรวม ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด     
คิดเป็นร๎อยละ ๖๕.๓รองลงมาในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ ๓๒.๗ 
 
ส่วนที ่๓: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 . สิ่งท่ีควรด าเนินการปรับปรุงในการประชุมครั้งนี้ 
   -  ควรเพิ่มกลุํมเปูาหมายให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   -  ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดการอบรม  
   -  ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกวํานี้  
   - ควรเพิ่มสื่อในการน าเสนอ  
   - ควรประสานงานโดยตรงกับคนพิการผู๎ที่มีความสนใจที่จะเข๎ารํวมประชุม  
    - ควรมีอักษรเบลล์ด๎วย เพราะมีผู๎พิการในสายตาด๎วย 
    - ควรมีอาสาสมัครชํวยดูแลผู๎พิการทางสายตาและเคลื่อนไหว 
  
 . ความประทับใจที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
  -  เจ๎าหน๎าที่เป็นกันเองกับผู๎พิการและทุกทํานที่เข๎ารํวมประชุมในครั้งนี้ (๗) 
  - ประทับใจ วิทยากร และการด าเนินรายการ ซึ่งท าให๎เข๎าใจ และเป็นการบรรยายเลําประสบการณ์ นํารับฟัง  
      (๔) 
  -  ได๎มีเครือขํายหลายหนํวยงานที่มาประชุม (๒)                                                                            
  -  ประทับใจกลุํมผู๎พิการที่มีความเข๎มแข็ง สามารถรวมกลุํมเพ่ือให๎องค์กรเกิดความเข๎มแข็งขึ้นมาได๎  
  -  รูปแบบจัดประชุมมีความสนุกสนาน ไมํนําเบื่อ สาระความรู๎ที่ได๎รับจากการประชุมสามารถน าไปเผยแพรํ
ปูองกันความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน  
   - ได๎ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทสตรีดีมาก และ จัดที่พักให๎ความสะดวกแกํคนพิการดีมาก 
  
 ๓. ความไม่พึงพอใจที่ทา่นได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
         -  
 ๔. ท่านคิดว่าส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   อย่างไร 
    -  ควรด าเนินงานกับหนํวยงานทุกหนํวยงานเพราะความรุนแรงกับสตรีเกิดข้ึนทุกท่ี  
    - ประชาสัมพันธ์ให๎หนํวยงานตํางๆและบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงการปูองกันความรุนแรงที่กระท าตํอสตรีพิการ  
    - ติดตํอประสานงาน จัดหางบประมาณ  
    - ท างานประสานติดตํอเพ่ือประโยชน์และสิทธิสตรี และแก๎ปัญหาคนพิการประสานงานกับท๎องถิ่นเพ่ือรํวมกัน

แก๎ปัญหา  



๕๐ 
 

    - การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ตํอสตรีเพื่อให๎เห็นความส าคัญตํอสตรีพิการในทุกๆชุมชน หรือหนํวยงาน
ตํางๆ 

    - ท างานรํวมกับผู๎น าชุมชนทุกหนํวยงานในหมูํบ๎าน ให๎คนพิการเข๎าไปมีสํวนรํวมกับหนํวยงานตํางๆ 
    - ประสานงานกับหนํวยงานราชการตํางๆ 
    -  จัดประชุมเชิญเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานตํางๆให๎เข๎าใจตรงกันกับสตรีพิการ 
๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   -  อยากให๎มีโครงการดีๆแบบนี้ตํอไป (๒) 
   -  อยากให๎จัดการประชุมเพ่ิมอีก ๒ วัน 
  -  ควรจัดประชุมลดความรุนแรงตํอสตรีเพ่ือให๎เกิดผลตํอเนื่อง 
   -   ควรจัดประชุมครอบคลุมทั้ง ๑๙ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะอาจมีหลายทํานที่มีประสบการณ์
รุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคม 
 
       -------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นายสมชาย เจริญอ านวยสุข ผู๎อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๒. นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองผู๎อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๓. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  รองผู๎อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๔. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 

คณะผู้จัดท า 
กลุํมการคุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ส านักสํงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑. นางนภาเพ็ญ พุมํนิคม  ผู๎อ านวยการกลุํมการคุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  
๒. นางปรีญา เฟ่ืองพิศิษฐ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
๓. นางอภิรดี สุสุทธิ  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
๔. นางอาภรณ์ อ าไพจิตต์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
๕. นางสาวพีรดา ภูมิสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
๖. นายอัฐชัย ดุลยพัชร์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
๗. นางสาวกัณฑธิดา อุปวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๘. นายสหัสชัย ชํวยสืบวงษ์สา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๙. นายอติชาต วัฒนวงศ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๑๐.นางสาวสุพัตรา อุทัยอมฤตวารี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๑๑. นางสาวลดาวรรณ จุํนบุญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวจิรภา พุดสี  นักพัฒนาสังคม 
๑๓. นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ นักพัฒนาสังคม 
    
     -------------------------------  
 
 
 
 
 
 


