
タイ語 

รู้จักไว้ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว DV 

 
ช่องให้ค าปรึกษาที่จะช่วยคุณได้ 

 
ที่ประเทศญ่ีปุ่ นมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ เสียหายที่ถกูท าร้ายร่างกาย กรณีที่เป็นการกระท าจากคูค่รองฯลฯ 
(กฎหมายป้องกนัการใช้ความรุนแรงในครอบครัว(DV) ซึง่ครอบคลมุถึงคนตา่งชาติทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ นด้วย 
(ไมว่า่จะมีสถานภาพในการพ านกัหรือไมก็่ตาม)หากรู้สกึวา่มีปัญหา ขอให้มาปรึกษากบัเรา  
 
โดย  ศนูย์สตรีและครอบครัวประจ าจงัหวดัเฮียวโงะ 
                (ศนูย์ให้ค าปรึกษาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวประจ าจงัหวดัเฮียวโงะ) 
 
 
 
คุณเคยมีประสบการณ์เช่นนีบ้้างไหม 

หากนกึได้วา่มีเหตกุารณ์ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้ขอให้มาปรึกษาเรา 
 
รายการตรวจสอบเร่ืองการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
□ ต้องคอยกงัวลเร่ืองอารมณ์ของคูค่รอง และพยายามท าตามค าสัง่ของคูค่รอง 
□ รู้สกึปวดศีรษะ วิงเวียน อยากอาเจียน นอนไม่หลบั และมีอาการเหน่ือยล้าบ่อย ๆ  
□ พอโกรธขึน้มา ก็จะขว้างปาข้าวของ ลงไม้ลงมือ ใช้ถ้อยค าหรือกิริยามารยาทท่ีหยาบคายกบัคณุ 
□ บงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วยทัง้ที่ปฏิเสธแล้ว 
□ เคยถกูขูว่า่ ถ้าไมท่ าตามที่สามีบอก จะไมช่่วยเร่ืองการตอ่อายสุถานภาพการพ านกั  
□ ดหูมิ่นเหยียดหยามภาษา อาหาร ฯลฯของบ้านเกิดตน ไม่ยอมให้ใช้ 
□ ถกูขม่ขูว่า่ ถ้าหยา่ร้างจะไม่ได้รับสทิธิในการดแูลบตุร 
□ พดูจาในท านองวา่ จะฟ้องหยา่เพื่อไมใ่ห้ได้สิทธิในการพ านกัถาวร 
□ ถกูพดูจาขบัไลใ่ห้กลบัประเทศอยูเ่นือง ๆ 
□ ถกูพดูจาเหน็บแนมวา่ ไมม่ีใครเขาเช่ือน า้หน้าคนตา่งชาติอยา่งแกหรอก  
 
[ ข้อมลูนี ้ดดัแปลงแก้ไขบางสว่นมาจากข้อมลูของศนูย์ป้องกนัการใช้ความรุนแรงแห่งญ่ีปุ่ น ] 
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DV(การใช้ความรุนแรงในครอบครัว)หมายถึง… 

 
การท่ีคูค่รองฯลฯใช้ก าลงัควบคมุบงัคบัให้คู่ครองอีกฝ่ายหนึ่งท าในสิ่งที่ตนต้องการ 

คูค่รอง หมายถึง [สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถกูต้องตามกฎหมาย] [คูท่ี่อยูกิ่นด้วยกนั] รวมทัง้ [คูท่ี่แยกกนัอยู]่ 
[คูท่ี่อยูกิ่นด้วยกนั] หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แตใ่นทางพฤตินยัอยูกิ่นกนัเสมือนมีความสมัพนัธ์ในเชิงสามีภรรยา  
[คูท่ี่แยกกนัอยู]่ หมายรวมถึง ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แตใ่นทางพฤตินยัอยูกิ่นกนัเสมือนมีความสมัพนัธ์ในเชิงสามีภรรยา 
และปัจจบุนัมีเหตทุี่ท าให้ไม่ได้อยูด้่วยกนัเสมือนกบัได้หยา่ร้างแล้ว 
หรือผู้ที่ก าลงัคบหากนัเป็นคูรั่กและใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั  รวมถึงผู้ที่เคยคบหากนัเป็นคูรั่กและเคยใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั 
 

DV คือ การละเมิดสิทธิมนษุยชนอยา่งร้ายแรงซึง่มีการกระท าที่ถือเป็นอาชญากรรมด้วย  
คูค่รองที่ใช้ความรุนแรงโดยมากภายนอกกบัผู้อื่นจะดดูี  สิง่ที่เป็นปัญหาคือ มกัจะท าให้ผู้ที่ถกูใช้ความรุนแรงคิดไปวา่  
[ฉนัผิดหรือที่ไปกระตุ้นให้อีกฝ่ายต้องใช้ความรุนแรง] 
คูค่รองที่ใช้ความรุนแรง ไม่ได้มีลกัษณะอะไรเป็นพิเศษ ไมเ่ก่ียวกบั วยั การศกึษา หรือ อาชีพ  
สาเหตขุองการใช้ก าลงัความรุนแรงมีหลากหลาย ไม่ได้จ ากดั เฉพาะกรณีที่ ดื่มเหล้า เป็นกรรมพนัธุ์ หรือ 
อปุนิสยัดัง้เดิมเป็นคนหยาบกระด้าง 
คนที่ใช้ก าลงัความรุนแรงคือผู้ที่กระท าไมถ่กูต้อง 
ไมจ่ าเป็นต้องไปคิดมากวา่ [เพราะตวัเองไมด่ีเอง]  [ตวัเองยงัไมพ่ยายามเทา่ที่ควร] 

 
 
 
ประเภทของความรุนแรง 

การท าร้ายร่างกาย 
ตอ่ย เตะ ลากถลููถ่กูงั ผลกักระเด็น  บีบคอ 

การท าร้ายจิตใจ 
พดูจาท าร้ายจิตใจวา่ ไอ้บ้า - แกมนัท าอะไรก็ไมเ่ป็น   พดูจาดถูกูยกตนข่มวา่ คนญ่ีปุ่ นประเสริฐ  

การท าร้ายทางเพศ 
บงัคบัขืนใจให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วย  ไมร่่วมมือในการคมุก าเนิด   บงัคบัให้ท าแท้ง ทัง้ ๆ 
ที่มีวฒันธรรมหรือความเช่ือทางศาสนาที่ไม่สามารถท าแท้งได้ 

การท าร้ายทางเศรษฐกิจ 
ไมส่ง่เสียเลีย้งด ู  ริบเงินรายได้ไป  

การท าร้ายทางสงัคม 
คอยตรวจสอบความสมัพนัธ์กบัเพื่อน ฟังโทรศพัท์และอา่นจดหมายสว่นตวั   จ ากดัการคบหากบัเพื่อน 
ไมย่อมให้ออกไปข้างนอก 

การท าร้ายโดยอาศยัลกู 
ท าร้ายร่างกายให้ลกูเห็น   ใช้ให้ลกูต าหนิคูค่รองหรือพดูให้คูค่รองเจ็บช า้น า้ใจ  
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(การใช้ก าลงัความรุนแรงตอ่หน้าเด็ก ถือเป็น การกระท าทารุณกรรมเด็กอยา่งหนึ่ง)  
การท าร้ายโดยอ้างเร่ืองการด าเนินเร่ืองตอ่อายุการพ านกั 

ขม่ขูว่า่จะไมช่่วยเร่ืองต่ออายกุารพ านกั   โดนสามีริบบตัรไซริวการ์ดไป   ข่มขูว่า่จะเอาลกูไปแล้วไลก่ลบัไปจากญ่ีปุ่ น    
ขม่ขูว่า่ [ถ้าตอ่อายกุารพ านกัไม่ได้ จะถกูบงัคบัสง่ตวักลบัประเทศนะ] 

การท าร้ายทางวฒันธรรม 
ไมย่อมให้ใช้ภาษาแม่   ดแูคลนภาษาและอาหารของภมูิล าเนาตนไม่อนญุาตให้ใช้   
ไม่สนใจเร่ืองขนบธรรมเนียมหรือแนวความคิดเชิงศาสนาในบ้านเกิดของตน 

 
 
หากต้องการหลดุพ้นจากการใช้ความรุนแรงของคูค่รอง หรือต้องการทราบเก่ียวกบัDV  ขอให้มาปรึกษากบัเราได้ 
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เด็ก จะรู้สึกเจ็บปวดมีบาดแผลทางใจ 

 
ดจูากภาพนอกก็แข็งแรงดี แตค่วามจริงมีบาดแผลทางใจ 
 เด็กสว่นใหญ่ ได้รับรู้การใช้ความรุนแรง  และบางครัง้เด็กเองก็เป็นผู้ถกูกระท าด้วย  
การท่ีเด็กต้องเติบโตโดยเผชิญกบัการใช้ความรุนแรงหรือถกูท าร้ายนัน้  จะท าให้เด็กได้รับผลกระทบทัง้ร่างกายและ  
 จิตใจ 
 
-  จิตใจไม่สงบ 
-  มีนิสยัก้าวร้าว 
-  เรียนไมรู้่เร่ือง 
-  ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง  คอยระแวงและสงัเกตสีหน้าผู้ใหญ่ 
-  เก็บกดความรู้สกึของตนเอง และพยายามท าตวัเป็น [เด็กดี] เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใหญ่ 
-  มกัจะมีแนวโน้มที่เป็นฝ่ายรับ เมื่อเจอกบัคนท่ีแข็งแกร่งกวา่ตน 
-  ต าหนิตวัเองวา่  [ตวัเองผิดก็เลยถกูรังแก]  [ตวัเองเป็นเด็กไมด่ี] 
-  มีปัญหาเร่ืองความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ไม่อยากไปโรงเรียน เก็บตวัเงียบอยูค่นเดียว  
 
เด็ก ๆ จะมีพฤติกรรมแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั ระดบัความรุนแรงและความเข้าใจที่มีตอ่ประสบการณ์ที่ได้รับ  
การแสดงออกของแตล่ะคนก็หลากหลาย 
การสง่เสริมให้เด็ก ๆ มีพฒันาการเจริญเติบโตสมวยั จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องให้เขาไม่อยูใ่นอาการขวญัผวา 
อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่มัน่คง ปราศจากการใช้ความรุนแรง 
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Q หากใกล้ตวัเรามีผู้ที่เดือดร้อนอยู ่จะท าอยา่งไรดี 
A หากมีคนท่ีเดือดร้อนอยูใ่กล้ตวัท่าน  กรุณามอบเอกสารชดุนี ้หรือ เอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั DVและช่องให้ค าปรึกษาแก่เขา 

รับฟังเร่ืองราววา่ เขามีเร่ืองเดือดร้อนอะไรหรือเปลา่ 
แนะน าหนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาแก่เขา 

 
Q ถกูสามีใช้ความรุนแรง  แตด่ิฉนัพ านกัอยูใ่นญ่ีปุ่ นเกินก าหนดภายหลงัวีซา่หมดอาย ุ กลวัวา่หากไปปรึกษา 

จะถกูแจ้งต ารวจหรือเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง 
A ในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนษุยชนแก่ผู้ถกูท าร้ายประเภทDV  

ไมม่ีความจ าเป็นจะต้องแจ้งให้แก่ทางส านกังานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบ  จึงขอให้สบายใจ 
มาปรึกษากบัช่องให้ค าปรึกษา DV ได้ 

 
Q หากพ านกัอยูเ่กินก าหนด เพราะสามีไมช่่วยเร่ืองต่ออายกุารพ านกั หรือเปลี่ยนสถานภาพการพ านกั  

จะยงัอยูต่อ่ในญ่ีปุ่ นได้หรือไม่ 
A หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถต่ออายกุารพ านกัได้เพราะเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง DV  

จะได้รับการพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพความจริง ขอให้ปรึกษากบัทางส านกังานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สดุ 
         กรณีที่ไม่สามารถเปลีย่นที่อยูอ่าศยัเนื่องจากเป็นเหยื่อ DV หรือ 

กลวัมากจนไมก่ล้าไปปรากฎตวัที่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองในเขตของตน  
ก็สามารถไปปรึกษาที่ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเขตอื่น ๆ ได้ 

 
Q  กรณีที่ถกูสามีท าร้ายร่างกายจนต้องทิง้ลกูและหนีออกจากบ้านไป  จะถกูบงัคบัสง่ตวักลบัประเทศหรือไม่ 
A ไมม่ีการบงัคบัสง่ตวักลบัประเทศด้วยเหตผุลที่ทิง้ลกูและหนีออกจากบ้าน   หากประสงค์จะอยูต่อ่ในประเทศญ่ีปุ่ น  

ก็สามารถที่จะยื่นขอรับการพิจารณาต่ออายสุถานภาพการพ านกั หรือ เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพ านกัได้ 
โดยค านึงถึงสภาพ ณ เวลานัน้ รวมถึงการเป็นเหยื่อ DV ด้วย 

 
Q หากผู้ที่เป็นหยื่อ DV ซึง่มีสญัชาติอื่น ต้องหยา่ร้างกบัสามี 

จะได้รับการพิจารณาเร่ืองการเปลีย่นสถานภาพการพ านกัหรือไม่ 
A หากประสงค์จะอยูต่อ่ในประเทศญ่ีปุ่ น  ในการตอ่อายสุถานภาพการพ านกั หรือ 

เปลีย่นแปลงสถานภาพการพ านกัครัง้ถดัไป ก็สามารถที่จะยื่นขอรับการพิจารณาโดยค านึงถึงสภาพ ณ เวลานัน้ รวมทัง้ 
การเป็นเหยื่อ DV ด้วย  ขอให้มาปรึกษาเนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวแตกตา่งกนั  

 
Q หากถกูท าร้ายและหนีไป  ไม่ได้ด าเนินการเร่ืองย้ายที่อยู่  จะถกูยกเลกิสถานภาพการพ านกัหรือไม่ 
A        ไมม่ีการยกเลกิสถานภาพการพ านกั  หากพิจารณาเห็นว่ามีเหตผุลสมควรท่ีท าให้ไม่ได้ด าเนินการแจ้งเร่ืองการย้ายที่อยู่ 

เช่น กรณีที่ผู้ที่เป็นเหยื่อ DVไมด่ าเนินการแจ้งเร่ืองการย้ายที่อยู่ เพราะไมต้่องการให้ผู้ กระท าDV ทราบท่ีอยู่ 
ถือเป็น [กรณีที่มีเหตผุลสมควร] 

Q หยา่ร้างกบัสามีแล้ว และมีสภาพฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ  มีวิธีอะไรบ้างที่ช่วยให้สามารถใช้ชีวิตตอ่ที่ญ่ีปุ่ นได้  
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A หากมีสถานภาพการพ านกัที่ยงัไมห่มดอาย ุ ก็จะสามารถขอรับบริการตามระบบของญ่ีปุ่ นได้  ซึง่มีระบบตา่ง ๆ มากมาย 
อาทิ  ระบบคุ้มครองการด าเนินชีวิต  ระบบประกนัการรักษาพยาบาล ระบบเงินช่วยเหลือบตุร  
และยงัมีคา่ใช้จ่ายทนายความกรณีพิจารณาเร่ืองการหยา่ร้างด้วย  ขอให้ปรึกษาส านกังานสวสัดิการในเขตที่ทา่นอาศยัอยู่  

 
Q สามีท าทา่จะไปยื่นค าร้องขอหยา่เอง   มีวิธีใดบ้างที่จะไมใ่ห้เขาไปยื่นฟ้องหยา่โดยพลการ 
A ที่ญ่ีปุ่ น มีระบบแจ้งไมใ่ห้รับเร่ืองการหยา่ร้าง  กรุณาไปแจ้งที่ท่ีท าการอ าเภอในเขตที่อยู่อาศยัของทา่น  อยา่งไรก็ตาม 

หากคู่สมรสเป็นคนตา่งชาติด้วยกนัทัง้คู่ จะไม่สามารถใช้ระบบนีไ้ด้ 
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มีวิธีที่จะท าให้คูค่รองที่ใช้ความรุนแรงไมก่ล้าเข้าใกล้ 
วิธีการคือ  ใช้ค าสัง่คุ้มครอง  ซึ่งมี  [ค าสัง่ห้ามเข้าใกล้]  [ค าสัง่ให้ย้ายออก] [ค าสัง่ห้ามติดต่อทางโทรศพัท์ ฯลฯ] 
 
ค าสัง่ห้ามเข้าใกล้ 

คือ การห้าม ไม่ให้ คูค่รอง มาตามรังควาญผู้ เสียหาย หรือ ห้ามไมใ่ห้ป้วนเปีย้นในบริเวณบ้านพกัอาศยั หรือ 
สถานท่ีท างานของผู้ เสยีหาย 

 
ค าสัง่ห้ามติดตอ่ทางโทรศพัท์ ฯลฯ 

คือ การห้าม เข้าพบ  ห้ามใช้ถ้อยค าหยาบคาย  ห้ามการติดตอ่ทางโทรศพัท์ หรือ อีเมล เป็นต้น  
 
ค าสัง่ให้ย้ายออก 

คือ การสัง่ให้คู่ครองที่ใช้ความรุนแรงต้องย้ายออกไปจากบ้านท่ีเคยอาศยัอยูด้่วยกนั 
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หากมีความเสีย่งถึงชีวิต เรามีสถานท่ีที่จะให้ความคุ้มครองชัว่คราว  
รายละเอียด ขอให้ปรึกษากบั ช่องให้ค าปรึกษาข้างลา่งนี  ้
หากรู้สกึถึงอนัตราย ให้ติดตอ่ที่ หมายเลข 110 
 
ช่องให้ค าปรึกษาเร่ือง การใช้ความรุนแรงจากคู่ครองฯลฯ (DV) 

ช่องให้ค าปรึกษา   /  ภาษาที่ให้บริการ  /  หมายเลขโทรศพัท์  /  วนัท่ีเปิดให้ค าปรึกษา  /  เวลาที่ให้ค าปรึกษา  
 

ศนูย์สตรีและครอบครัวประจ าจงัหวดัเฮียวโงะ 
(ศนูย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุ เร่ืองความรุนแรงจากคู่สมรสจงัหวดัเฮียวโงะ) / 
ภาษาญ่ีปุ่ น   /  078(732)7700   /  ทกุวนั   /  9:00–21:00 * ให้บริการ24ชัว่โมงในกรณีเร่ืองเร่งดว่น 
 
อีเวน่ ศนูย์สง่เสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ ประจ าจงัหวดั (EVEN) 
แผนกให้ค าปรึกษาแก่สตรีจงัหวดัเฮียวโงะ   /   
ภาษาญ่ีปุ่ น   /  078(360)8551   /  จนัทร์-เสาร์ (เว้นวนัหยดุเทศกาลและวนัหยดุสิน้ปีและปีใหม่)   /  9:30–12:00 
13:00–16:30 
 
แผนกให้ค าปรึกษาเร่ือง DV และผู้ย่องติดตาม    กองบงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัเฮียวโงะ   /   
ภาษาญ่ีปุ่ น   /  078(371)7830   /  ทกุวนั   /  24ชัว่โมง 
 
กองตรวจคนเข้าเมืองโอซากา 
ส านกังานยอ่ยโกเบ แผนกธุรการ   /  ภาษาญ่ีปุ่ น   /  078(391)6377   /  จนัทร์ - ศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุเทศกาล 
วนัหยดุสิน้ปีและปีใหม)่   /  8:30–12:00  13:00–17:15 
 
ศนูย์ข้อมลูส าหรับชาวตา่งชาติสมาคมวิเทศสมัพนัธ์จงัหวดัเฮียวโงะ(ปรึกษาด้านการใช้ชีวิต)   /   
ภาษาองักฤษ จีน สเปน โปรตเุกส   /  078(382)2052   /  จนัทร์-ศกุร์(ปรึกษาด้านการใช้ชีวิต) 9:30–17:00 จนัทร์ 
ปรึกษาด้านกฎหมาย ต้องนดัหมายลว่งหน้า 13:00–15:00 
 
ศนูย์ชมุชนนานาชาติโกเบKICC/ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลใีต้ ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปปินส์  078(291)8441/ 
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน จนัทร์~ศกุร์, ภาษาเกาหลีใต้ ศกุร์, ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส องัคาร, พฤหสั, ภาษาเวียดนาม  
จนัทร์, พธุ, ภาษาฟิลิปปินส์  พธุ / 10:00–12:00  13:00–17:00 (ติดคอ่ทางโทรศพัท์ได้  9:00–) 
 
NGO เครือขา่ยช่วยเหลอืชาวตา่งชาติเมืองโกเบ   /   
ภาษาองักฤษ จีน สเปน โปรตเุกส ภาษาตากาล็อก   /  078(232)1290   /  ศกุร์   /  13:00–20:00 (ภาษาจีน ถึง18:00) 
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เวียดนามยเูมะ โกเบ   /   
ภาษาญ่ีปุ่ น เวียดนาม   /  078(736)2987   /  องัคาร-ศกุร์(ยกเว้นวนัหยดุเทศกาล)   /  10:00–17:00 
 
โครงการพึง่พาตนเองของผู้หญิงเอเชีย (AWEP)   /   
ภาษาญ่ีปุ่ น องักฤษ โปรตเุกส   /  078(734)3633   /  วนัพธุ   /  11:00–16:00 

 
รับให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงของผู้ที่เป็นคูรั่กกนัด้วย 
รายละเอียดและวิธีการให้ค าปรึกษาจะแตกตา่งกนัไปแล้วแต่หน่วยงาน 
สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยงานนัน้ ๆ  
อนึง่ ท่านสามารถปรึกษาที่ สถานีต ารวจทกุแห่ง (แผนกสง่เสริมความปลอดภยัชมุชน) หรือ 
ที่แผนกที่รับผิดชอบด้านDVประจ าอ าเภอหรือต าบลก็ได้ 


