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The E-Survey on Perceptions and Attitudes Regarding
Violence Against Children in Thailand for
“Toward Child-Sensitive Criminal Justice in Thailand: Responding to
Violence Against Children in Educational Settings” Project
แบบสำรวจกำรตระหนักรู้และทัศนคติด้ำนกำรยุติควำมรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยในโครงกำร
“ก้ำวสู่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทยที่เข้ำใจถึงควำมเปรำะบำงของเด็ก:
กำรจัดกำรควำมรุนแรงต่อเด็กในสถำนศึกษำ”
Background
Schools can be the places where many boys and girls witness and experience violence. The
violence can be multifaceted such as bullying, harassment, verbal abuse, sexual abuse and
exploitation, corporal punishment and other forms of humiliation as well as school violence
associated with gang culture, weapons and fighting. Children worldwide, including Thailand,
are not immune from experiencing violence in educational settings whereas the violence in
school can come at the hands of a peer, a teacher, or even a school authority. The violence
is often under-reported and under-recorded. Also, there is a lack of child-sensitive
procedures to ensure justice, protection and redress.
ที่มำของกำรศึกษำวิจัย
โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กชายและเด็กหญิงจานวนมากได้เห็นและประสบกับความรุนแรง โดยความรุนแรง
ในโรงเรียนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายแง่มุม เช่น การข่มเหงรังแก การล่วงละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การล่วงละเมิดทางวาจา และการล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย และการกระทาให้ได้รับความ
อับอายในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนความรุนแรงในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแก๊ง อาวุธ และการต่อสู้
นักเรียนทั่วโลก รวมถึงนักเรียนในประเทศไทยต่างประสบกับสถานการณ์ความรุนแรงในสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษา ในขณะที่ผู้กระทาความรุนแรงอาจเป็นเพื่อนนักเรียน ครู หรือแม้แต่ผู้บริหารโรงเรียน
เหตุการณ์ความรุนแรงมากมายที่เกิดขึ้นมักไม่ถูกร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา

ถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความเหมาะสมกับเด็กเพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับความเป็นธรรม ความ
คุ้มครอง และการชดเชยอย่างเหมาะสม
Purpose and use of the questionnaire
The purpose of this survey is to obtain information from justice, protection and educational
providers in Thailand, including the parent group rep about their attitudes and perceptions
on violence against children in educational settings. This survey is part of a study by the
Thailand Institute of Justice (TIJ) and the International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy (ICCLR) to assess the justice response to violence against children in
educational settings in Thailand.
วัตถุประสงค์และกำรใช้แบบสอบถำม
แบบสอบถามนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล และความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานระบบยุ ติธ รรม
หน่วยพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในระบบการศึกษาของประเทศไทย
รวมถึงกลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง เกี่ยวกับทัศนคติและความตระหนักรู้ทางด้านการยุติการใช้ความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชนในบริบทของสถานศึกษา แบบสอบถามนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยระหว่าง
สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (TIJ) และ The International Centre for Criminal Law
Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) เพื่ อ ประเมิ น การตอบสนองต่ อ ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก
ในสถานศึกษา
Anonymous and voluntary
You are not required to identify yourself in this questionnaire. All data is therefore
anonymous and may not be used in any way that is against your interests. The information
you provide is voluntary therefore you are not compelled to answer any of the questions.
ผู้ตอบแบบสำรวจ
การตอบแบบสารวจนี้จะไม่มีการระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับ
และจะไม่มีการนาข้อมูลของท่านไปใช้ใ นประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ผู้ตอบคาถามประสงค์ตอบหรือไม่ตอบคาถามข้อหนึ่งข้อใดในแบบสารวจนั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของ
ท่าน การตอบคาถามในแบบสารวจนี้จะยึดถือความสมัครใจของท่านเป็นสาคัญ
Note: The UN Global Study on Violence against Children identified four main forms of
violence in schools: bullying, sexual and gender-based violence, physical and
psychological violence, and violence that includes a dimension external to schools,
including violence associated with gang culture, weapons and fighting.

หมำยเหตุ: The UN Global Study เกี่ยวกับควำมรุนแรงต่อเด็กนั้น ได้จำแนกรูปแบบกำรกระทำ
ควำมรุนแรงต่อเด็กและเยำวชนไว้ 4 รูปแบบ คือ กำรข่มเหงรังแกควำมรุนแรงทำงเพศและควำมรุนแรง
ที่มีพื้นฐำนมำจำกเพศสภำพ ควำมรุนแรงทำงกำยภำพและทำงจิตใจ และควำมรุนแรงในแง่มุมของกำร
รวมกลุ่มเพื่อกระทำควำมรุนแรง รูปแบบกำรทำร้ำยโดยใช้อำวุธ และกำรต่อสู้กันภำยนอกโรงเรียน
This survey should take 10-15 minutes to complete.
Please complete the survey by 31 July 2022
การตอบแบบสารวจนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
กรุณาตอบแบบสารวจภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Please answer the following questions:
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. Gender: Female___

Male___

Prefer not to answer___

Other______

1. เพศ:

ชาย____

ไม่ต้องการระบุ______

อื่น ๆ ______

หญิง____

2. Profession you work in:
2. กรุณาระบุอาชีพของท่านตามตัวเลือกต่อไปนี้
i. Criminal justice

ii. Education

profession

iii. Child protection

iv. Other

and support

ก.หน่วยงานยุติธรรม
___ Police

ข.หน่วยงานการศึกษา ค. หน่วยพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ง. อื่น ๆ
___ school administer ___ protection officer
___ NGO rep

___ตารวจ

___ ผู้บริหารโรงเรียน

___เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองเด็ก

___เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ

___ Prosecutor

___ teacher

___ victim advocate

___ UN rep

___อัยการ

___ครู อาจารย์

___เจ้าหน้าที่มูลนิธิสาหรับเด็ก ___เจ้าหน้าที่ UN

___ Judge

___ counsellor

___ academic

___ ผู้พิพากษา

___ทีป่ รึกษา

___นักวิชาการ

___ Legal aid lawyer / lawyer

___ psycho-social worker

___ parent group rep

___ทนาย/ผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

___นักสังคมสงเคราะห์

___กลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง

ด้านจิตวิทยา

นักเรียน

___ Forensic medical examiner

___ other:________

___นักนิติวิทยาศาสตร์

___ อื่น ๆ (โปรดระบุ): _____

___ Other (please add) _______
___ อื่น ๆ (โปรดระบุ): _____

3. Years of experience in your profession: ____
3. ท่านอยู่ในบทบาทนี้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่: _____ ปี
4. What are the three (3) most common forms of violence against children in educational settings you
see in your job?
4. จากประสบการณ์การทางานของท่าน โปรดระบุความรุนแรง 3 รูปแบบที่ท่านพบว่าเกิดกับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาบ่อยครั้งที่สุด?
Violence committed by peers

Violence committed by teachers or other adults

ความรุนแรงที่กระทาโดยเพื่อนนักเรียน

ความรุนแรงที่ผู้กระทา คือ ครูผู้สอน หรือ ผู้ใหญ่

___ bullying

___ corporal punishment and other disciplinary acts

____การข่มเหงรังแก
___ physical bullying

___ การลงโทษทางร่างกายด้วยเหตุต่างๆรวมถึงเหตุทางวินัย
___ rape and sexual assault by teacher

___การกลั่นแกล้งทางร่างกาย
ครูผู้สอน

___ การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดย

___ psychological bullying

___ sexual violence by others ______

___ การกลั่นแกล้งทางจิตใจ

___ การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยบุคคลอื่น (โปรดระบุ)
_________________

___ cyberbullying

___ sexual harassment

___ การกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์
ทางวาจา

____ การแสดงออกซึ่งการคุกคามทางเพศทางกายภาพหรือ

___ fighting among peers

___ psychological abuse

___ การทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนนักเรียน

___ การทาร้ายทางจิตใจ

___ sexual violence
___ ความรุนแรงทางเพศ
___ gang violence
___ การรวมกลุ่มเพื่อกระทาความรุนแรง

5. Who are the main victims? such as female students, male students, students in LGBTQ+ groups
elementary school students, students from lower social-economic families, teachers, staffs, and any
other person.

5. ท่านคิดว่าใครมักตกเป็นเหยื่อ เช่น นักเรียนหญิง นักเรียนชาย นักเรียนในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ฐานะยากจน ครู บุคลากร และบุคคลอื่นใด

6. Who are the main perpetrators?
6. ท่านคิดว่าใครมักเป็นผู้กระทาผิด?

7. In this section, please let us know how much you agree or disagree with the following statements.
7. ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามลาดับความสาคัญที่ตรงกับ
ความเห็นของท่าน

Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1 Boys are better at math while girls are better at
art.
(7.1) เด็กผู้ชายมักเก่งวิชาคณิตศาสตร์ ขณะที่เด็กผู้หญิงมัก
เก่งทางด้านศิลปะ
2 It is more important to encourage boys to
participate in athletics than to encourage girls.
(7.2) การสนับสนุนเด็กผู้ชายทางด้านการกีฬานั้นมีความ
จาเป็นกว่าการสนับสนุนเด็กผู้หญิง
3. Girls are just as capable of thinking logically as
boys.

Agree

Disagree

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Strongly
disagree
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

Agree

Disagree

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Strongly
disagree
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

(7.3) เด็กผู้หญิงมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลไม่ต่างจากเด็กผู้ชาย
4. Girls learn better from female teachers.
(7.4) เด็ ก ผู้ ห ญิ ง สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี ก ว่ า เมื่ อ เรี ย นกั บ ครู
ผู้หญิง
5. A girl will be better than a boy at assisting
younger students.
(7.5) เด็กผู้ ห ญิงจะสามารถให้ ความช่ว ยเหลือนักเรียนที่
อายุน้อยกว่าตนได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย

8. In this section, please let us know how much you agree or disagree with the following statements.
8. ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามลาดับความสาคัญที่ตรงกับ
ความเห็นของท่าน
Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. Discrimination against girls is no longer a problem
in schools.
(8.1) ในปัจจุบัน พบว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อ
เด็กผู้หญิงในโรงเรียน

Agree

Disagree

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Strongly
disagree
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
2. Girls, boys and children of all genders, including
transgender, non-binary and children with other
diverse identities have equal opportunities for
achievement in schools.
(8.2) เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเด็กเพศอื่น ๆ รวมถึงเด็ก
ข้ามเพศ เด็กที่เลื อกการไม่จ ากั ดนิ ย ามทางเพศ มีโ อกาส
ประสบผลสาเร็จเท่ากันในสถานศึกษา
3. Part of the teachers’ role is to teach girls and
boys to behave in the right way so that they fit into
society.
(8.3) บทบาทของครู ผู้ ส อน คื อ การสอนเด็ ก ผู้ ห ญิ ง และ
เด็ ก ผู้ ช ายให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเพื่ อ การอยู่
ร่วมกับคนในสังคม

4. It is rare to see girls treated in a sexist manner in
text books.
(8.4) หนังสือเรียนมักไม่กล่าวถึงการที่นักเรียนหญิงมักถูก
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
5. Over the past few years, schools have been
showing more concern about the treatment of girls
that is warranted by girls’ actual experience.

Agree

Disagree

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Strongly
disagree
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

Agree

Disagree

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Strongly
disagree
ไม่เห็นด้วย
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(8.5) โรงเรี ย นได้ แ สดงถึ ง ความกั ง วลมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ
การปฏิ บั ติ ต่ อ นั ก เรี ย นหญิ ง ที่ ตั ด สิ น จากประสบการณ์
ที่ผ่านมาของเด็กหญิงนั้น
6. Over the past few years, schools have been
showing more concern about the treatment of
children with diverse gender identities that is
warranted by their actual experience.
(8.6) โรงเรี ย นได้ แ สดงถึ ง ความกั ง วลมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติต่อนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ตัดสิน
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเด็กเหล่านั้น
7. Schools still have not adequately addressed the
discriminatory treatment of children from lower
social-economic families.
(8.7) สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ยั ง ไม่ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมใน
การป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่
ฐานะยากจน
9. In this section, please let us know how much you agree or disagree with the following statements.
9. ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามลาดับความสาคัญที่ตรงกับ
ความเห็นของท่าน

Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. The traditional teaching method has been used
for decades. It has strict rules and regulations and
it needs to allow teachers to punish students for
children to learn and follow instructions.
(9.1) วิธีการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานนั้ น มั ก ก าหนดให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเข้มงวด และอาจถูก
ลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้เด็กจดจาและปฏิบัติตาม
คาสั่งสอน
2. If we do not enforce the same practices, our
schools will experience reduced academic
standards.
(9.2) หากโรงเรี ย นไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่
กาหนด มาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนจะถูกลดคุณภาพ
ลง
3. Mild forms of punishment are done in the best
interest of the child.
(9.3) การลงโทษในรูปแบบที่ไม่รุนแรงเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก
4. It is acceptableto discipline a child in school as
long as it does not cause serious injury.
(9.4) การลงโทษนั กเรี ย นเป็ น เรื่ องที่ถูกต้อง ตราบใดที่ไ ม่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
5. In disciplining boys, one has to be harsher than
with girls.
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(9.5) การบังคับให้ เด็กนั กเรี ยนชายทาตามกฎระเบียบนั้น
ต้องใช้มาตรการที่หนักกว่าการบังคับเด็กนักเรียนหญิง
6. Violence is an inherent element of childhood, a
valid strategy to achieve the imposition of discipline
and, consequently, an appropriate means by which
to negotiate their own status and position with their
peers.
(9.6) ความรุ น แรงระหว่ า งเด็ ก เป็ น เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ โ ดย
ธรรมชาติ เพราะเป็นกลวิธีที่เด็กนามาใช้สาหรับการกาหนด
อานาจ ก่อให้เกิดการลาดับสถานะระหว่างเด็กด้วยกัน
7. Violence should never be allowed to happen in
schools.
(9.7) ความรุนแรงถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสถานศึกษา
8. The occurrence of bullying is trivial, a
commonplace of school life.
(9.8) การข่มเหงรังแกในโรงเรียนถือเป็นเรื่องเล็กน้อย และ
เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตวัยเด็กของนักเรียน
9. Boys taunting each other about their lack of
masculinity and teasing or flattering girls in a sexual
nature is just natural and is not violence.
(9.9) การที่นักเรียนชายหยอกล้อเพื่อนนักเรียนชายคนใดคน
หนึ่ง ในพฤติกรรมที่เบี่ ยงเบนทางเพศ หรือการที่นักเรียน
ชายหยอกล้อนักเรียนหญิงในเรื่องเพศ ถือเป็นเรื่องปกติและ
ไม่ถือเป็นความรุนแรง
10. Sticks and stone may break your bones but
words will never hurt you.
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(9.10) การกระทาทางกายภาพเท่านั้น ที่จะก่อให้เกิดความ
รุนแรง คาพูดหรือวาจาไม่สามารถก่อให้เกิดความรุนแรง
11. Sexual advances by male teachers towards
female students are often encouraged by the girls.
(9.11) พฤติกรรมชู้สาวของครูเพศชายที่กระทาต่อนักเรียน
หญิง บ่อยครั้งมักเกิดจากการยั่วยุจากนักเรียนเอง

10. In this section, please let us know how much you agree or disagree with the following statements.
10. ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้อย่างไร กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบตามลาดับความสาคัญที่ตรงกับ
ความเห็นของท่าน
Strongly
agree
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. A complaint of violence in school is best dealt
with by the school rather than calling the police.
(10.1) สถานการณ์ความรุ น แรงที่เกิดขึ้น ในโรงเรียน ควร
ได้รับการแก้ไขภายในโรงเรียนเอง มิใช่โดยการร้องเรียนต่อ
ตารวจ
2. Involving the criminal justice system in cases of
peer violence will ruin the live of the accused
student.
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(10.2) การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากการที่
นักเรี ย นก่อความรุ น แรงต่อเพื่อนนั กเรี ย นนั้ น จะส่ งผลให้
นักเรียนเสียอนาคต
3. Violence in school is not a criminal matter unless
a weapon was involved or resulted in an injury.
(10.3) ความรุนแรงในโรงเรียนไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา
เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี ก ารใช้ อ าวุ ธ หรื อ การท าให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ
บาดเจ็บ
4. Female criminal justice professionals are better
at dealing with child victims.
(10.4) เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพศหญิง
สามารถให้ความคุ้มครองเหยื่อที่เป็น เด็กได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่
เพศชาย
5. A criminal justice professional who has children
can assess credibility of a child more reliable than
non-parents.
(10.5) เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีบุตร
สามารถประเมินข้อเท็จจริงจากเด็กได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่
มีบุตร
6. Children have poorer cognitive abilities than
adults which impacts their ability to provide a fully
and accurate statement.
(10.6) เด็กมี ทักษะการรู้ คิด น้ อยกว่าผู้ ใหญ่ ดังนั้ น การให้
ปากคาจากเด็กจึงมีข้อจากัด
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7. Children’s evidence should be inherently
suspect.
(10.7) คาให้การจากเด็กมักจะมีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือ
8. Children are more likely than adults to make
errors in testifying in court due to limitations of their
memories.
(10.8) เมื่ออยู่ในศาล เด็กมีแนวโน้มที่จะให้การผิดพลาดใน
ฐานะพยานได้ ม ากกว่ า ผู้ ใ หญ่ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ด้ า นการ
จดจา
9. Children are more likely than adults to be
affectedby suggestive questions.
(10.9) ในกระบวนการยุติธรรม การให้การของเด็กมักจะถูก
ลวงโดยการใช้คาถามเชิงชี้นามากกว่าการให้การของผู้ใหญ่
10. Children do not understand the concept of
truth and should not be able to testify in court.
(10.10) เด็กไม่เข้าใจกระบวนการแสวงหาความจริงและไม่
ควรเป็นพยานในศาล
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