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รู้ จักไว้ การใช้ ความรุ นแรงในครอบครั ว DV
ช่ องให้ คาปรึกษาที่จะช่ วยคุณได้
ที่ประเทศญี่ปนมี
ุ่ กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองผู้เสียหายที่ถกู ทาร้ ายร่างกาย กรณีที่เป็ นการกระทาจากคูค่ รองฯลฯ
(กฎหมายป้องกันการใช้ ความรุ นแรงในครอบครัว(DV) ซึง่ ครอบคลุมถึงคนต่างชาติทกุ คนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปนด้
ุ่ วย
(ไม่วา่ จะมีสถานภาพในการพานักหรื อไม่ก็ตาม)หากรู้สกึ ว่ามีปัญหา ขอให้ มาปรึ กษากับเรา
โดย ศูนย์สตรี และครอบครัวประจาจังหวัดเฮียวโงะ
(ศูนย์ให้ คาปรึกษาการใช้ ความรุ นแรงในครอบครัวประจาจังหวัดเฮียวโงะ)

คุณเคยมีประสบการณ์ เช่ นนีบ้ ้ างไหม
หากนึกได้ วา่ มีเหตุการณ์ดงั หัวข้ อต่อไปนี ้ ขอให้ มาปรึ กษาเรา
รายการตรวจสอบเรื่ องการใช้ ความรุ นแรงในครอบครัว
□
ต้ องคอยกังวลเรื่ องอารมณ์ของคูค่ รอง และพยายามทาตามคาสัง่ ของคูค่ รอง
□
รู้สกึ ปวดศีรษะ วิงเวียน อยากอาเจียน นอนไม่หลับ และมีอาการเหนื่อยล้ าบ่อย ๆ
□
พอโกรธขึ ้นมา ก็จะขว้ างปาข้ าวของ ลงไม้ ลงมือ ใช้ ถ้อยคาหรื อกิริยามารยาทที่หยาบคายกับคุณ
□
บังคับให้ มีเพศสัมพันธ์ด้วยทังที
้ ่ปฏิเสธแล้ ว
□
เคยถูกขูว่ า่ ถ้ าไม่ทาตามที่สามีบอก จะไม่ช่วยเรื่ องการต่ออายุสถานภาพการพานัก
□
ดูหมิ่นเหยียดหยามภาษา อาหาร ฯลฯของบ้ านเกิดตน ไม่ยอมให้ ใช้
□
ถูกข่มขูว่ า่ ถ้ าหย่าร้ างจะไม่ได้ รับสิทธิในการดูแลบุตร
□
พูดจาในทานองว่า จะฟ้ องหย่าเพื่อไม่ให้ ได้ สิทธิในการพานักถาวร
□
ถูกพูดจาขับไล่ให้ กลับประเทศอยูเ่ นือง ๆ
□
ถูกพูดจาเหน็บแนมว่า ไม่มีใครเขาเชื่อน ้าหน้ าคนต่างชาติอย่างแกหรอก
[ ข้ อมูลนี ้ ดัดแปลงแก้ ไขบางส่วนมาจากข้ อมูลของศูนย์ป้องกันการใช้ ความรุ นแรงแห่งญี่ปนุ่ ]
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DV(การใช้ ความรุ นแรงในครอบครัว)หมายถึง …
การที่คคู่ รองฯลฯใช้ กาลังควบคุมบังคับให้ ค่คู รองอีกฝ่ ายหนึ่งทาในสิ่งที่ตนต้ องการ
คูค่ รอง หมายถึง [สามีหรื อภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้ องตามกฎหมาย] [คูท่ ี่อยูก่ ินด้ วยกัน] รวมทัง้ [คูท่ ี่แยกกันอยู]่
[คูท่ ี่อยูก่ ินด้ วยกัน] หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส แต่ในทางพฤตินยั อยูก่ ินกันเสมือนมีความสัมพันธ์ในเชิงสามีภรรยา
[คูท่ ี่แยกกันอยู]่ หมายรวมถึง ผู้ที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส แต่ในทางพฤตินยั อยูก่ ินกันเสมือนมีความสัมพันธ์ในเชิงสามีภรรยา
และปั จจุบนั มีเหตุที่ทาให้ ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกันเสมือนกับได้ หย่าร้ างแล้ ว
หรื อผู้ที่กาลังคบหากันเป็ นคูร่ ักและใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน รวมถึงผู้ที่เคยคบหากัน เป็ นคูร่ ักและเคยใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน
DV คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงซึง่ มีการกระทาที่ถือเป็ นอาชญากรรมด้ วย
คูค่ รองที่ใช้ ความรุ นแรงโดยมากภายนอกกับผู้อื่นจะดูดี สิง่ ที่เป็ นปั ญหาคือ มักจะทาให้ ผ้ ทู ี่ถกู ใช้ ความรุ นแรงคิดไปว่า
[ฉันผิดหรื อที่ไปกระตุ้นให้ อีกฝ่ ายต้ องใช้ ความรุ นแรง]
คูค่ รองที่ใช้ ความรุ นแรง ไม่ได้ มีลกั ษณะอะไรเป็ นพิเศษ ไม่เกี่ยวกับ วัย การศึกษา หรื อ อาชีพ
สาเหตุของการใช้ กาลังความรุ นแรงมีหลากหลาย ไม่ได้ จากัด เฉพาะกรณีที่ ดื่มเหล้ า เป็ นกรรมพันธุ์ หรื อ
อุปนิสยั ดังเดิ
้ มเป็ นคนหยาบกระด้ าง
คนที่ใช้ กาลังความรุ นแรงคือผู้ที่กระทาไม่ถกู ต้ อง
ไม่จาเป็ นต้ องไปคิดมากว่า [เพราะตัวเองไม่ดีเอง] [ตัวเองยังไม่พยายามเท่าที่ควร]

ประเภทของความรุ นแรง
การทาร้ ายร่ างกาย
ต่อย เตะ ลากถูลถู่ กู งั ผลักกระเด็น บีบคอ
การทาร้ ายจิตใจ
พูดจาทาร้ ายจิตใจว่า ไอ้ บ้า - แกมันทาอะไรก็ไม่เป็ น พูดจาดูถกู ยกตนข่มว่า คนญี่ปนประเสริ
ุ่
ฐ
การทาร้ ายทางเพศ
บังคับขืนใจให้ มีเพศสัมพันธ์ด้วย ไม่ร่วมมือในการคุมกาเนิด บังคับให้ ทาแท้ ง ทัง้ ๆ
ที่มีวฒ
ั นธรรมหรื อความเชื่อทางศาสนาที่ไม่สามารถทาแท้ งได้
การทาร้ ายทางเศรษฐกิจ
ไม่สง่ เสียเลี ้ยงดู ริ บเงินรายได้ ไป
การทาร้ ายทางสังคม
คอยตรวจสอบความสัมพันธ์กบั เพื่อน ฟั งโทรศัพท์และอ่านจดหมายส่วนตัว จากัดการคบหากับเพื่อน
ไม่ยอมให้ ออกไปข้ างนอก
การทาร้ ายโดยอาศัยลูก
ทาร้ ายร่างกายให้ ลกู เห็น ใช้ ให้ ลกู ตาหนิคคู่ รองหรื อพูดให้ คคู่ รองเจ็บช ้าน ้าใจ
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(การใช้ กาลังความรุ นแรงต่อหน้ าเด็ก ถือเป็ น การกระทาทารุ ณกรรมเด็กอย่างหนึ่ง)
การทาร้ ายโดยอ้ างเรื่ องการดาเนินเรื่ องต่ออายุการพานัก
ข่มขูว่ า่ จะไม่ช่วยเรื่ องต่ออายุการพานัก โดนสามีริบบัตรไซริ วการ์ ดไป ข่มขูว่ า่ จะเอาลูกไปแล้ วไล่กลับไปจากญี่ปนุ่
ข่มขูว่ า่ [ถ้ าต่ออายุการพานักไม่ได้ จะถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศนะ]
การทาร้ ายทางวัฒนธรรม
ไม่ยอมให้ ใช้ ภาษาแม่ ดูแคลนภาษาและอาหารของภูมิลาเนาตนไม่อนุญาตให้ ใช้
ไม่สนใจเรื่ องขนบธรรมเนียมหรื อแนวความคิดเชิงศาสนาในบ้ านเกิดของตน

หากต้ องการหลุดพ้ นจากการใช้ ความรุ นแรงของคูค่ รอง หรื อต้ องการทราบเกี่ยวกับ DV ขอให้ มาปรึ กษากับเราได้
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เด็ก จะรู้สึกเจ็บปวดมีบาดแผลทางใจ
ดูจากภาพนอกก็แข็งแรงดี แต่ความจริ งมีบาดแผลทางใจ
เด็กส่วนใหญ่ ได้ รับรู้การใช้ ความรุ นแรง และบางครัง้ เด็กเองก็เป็ นผู้ถกู กระทาด้ วย
การที่เด็กต้ องเติบโตโดยเผชิญกับการใช้ ความรุนแรงหรื อถูกทาร้ ายนัน้ จะทาให้ เด็กได้ รับผลกระทบทังร่้ างกายและ
จิตใจ
-

จิตใจไม่สงบ
มีนิสยั ก้ าวร้ าว
เรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง คอยระแวงและสังเกตสีหน้ าผู้ใหญ่
เก็บกดความรู้สกึ ของตนเอง และพยายามทาตัวเป็ น [เด็กดี] เพื่อสนองตอบความต้ องการของผู้ใหญ่
มักจะมีแนวโน้ มที่เป็ นฝ่ ายรับ เมื่อเจอกับคนที่แข็งแกร่งกว่าตน
ตาหนิตวั เองว่า [ตัวเองผิดก็เลยถูกรังแก] [ตัวเองเป็ นเด็กไม่ดี]
มีปัญหาเรื่ องความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น ไม่อยากไปโรงเรี ยน เก็บตัวเงียบอยูค่ นเดียว

เด็ก ๆ จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั ระดับความรุ นแรงและความเข้ าใจที่มีตอ่ ประสบการณ์ที่ได้ รับ
การแสดงออกของแต่ละคนก็หลากหลาย
การส่งเสริ มให้ เด็ก ๆ มีพฒ
ั นาการเจริ ญเติบโตสมวัย จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องให้ เขาไม่อยูใ่ นอาการขวัญผวา
อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มนั่ คง ปราศจากการใช้ ความรุ นแรง
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Q
A

หากใกล้ ตวั เรามีผ้ ทู ี่เดือดร้ อนอยู่ จะทาอย่างไรดี
หากมีคนที่เดือดร้ อนอยูใ่ กล้ ตวั ท่าน กรุ ณามอบเอกสารชุดนี ้ หรื อ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ DVและช่องให้ คาปรึ กษาแก่เขา
รับฟั งเรื่ องราวว่า เขามีเรื่ องเดือดร้ อนอะไรหรื อเปล่า
แนะนาหน่วยงานที่ให้ คาปรึกษาแก่เขา

Q

ถูกสามีใช้ ความรุ นแรง แต่ดิฉนั พานักอยูใ่ นญี่ปนเกิ
ุ่ นกาหนดภายหลังวีซา่ หมดอายุ กลัวว่าหากไปปรึ กษา
จะถูกแจ้ งตารวจหรื อเจ้ าหน้ าที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ในการให้ ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผ้ ถู กู ทาร้ ายประเภทDV
ไม่มีความจาเป็ นจะต้ องแจ้ งให้ แก่ทางสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองรับทราบ จึงขอให้ สบายใจ
มาปรึกษากับช่องให้ คาปรึกษา DV ได้

A

Q
A

หากพานักอยูเ่ กินกาหนด เพราะสามีไม่ช่วยเรื่ องต่ออายุการพานัก หรื อเปลี่ยนสถานภาพการพานัก
จะยังอยูต่ อ่ ในญี่ปนได้
ุ่ หรื อไม่
หากเป็ นกรณีที่ไม่สามารถต่ออายุการพานักได้ เพราะเป็ นเหยื่อของการใช้ ความรุ นแรง DV
จะได้ รับการพิจารณาโดยคานึงถึงสภาพความจริ ง ขอให้ ปรึกษากับทางสานักงานตรวจคนเข้ าเมือ งที่ใกล้ ที่สดุ
กรณีที่ไม่สามารถเปลีย่ นที่อยูอ่ าศัยเนื่องจากเป็ นเหยื่อ DV หรื อ
กลัวมากจนไม่กล้ าไปปรากฎตัวที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองในเขตของตน
ก็สามารถไปปรึกษาที่สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเขตอื่น ๆ ได้

Q
A

กรณีที่ถกู สามีทาร้ ายร่ างกายจนต้ องทิ ้งลูกและหนี ออกจากบ้ านไป จะถูกบังคับส่งตัวกลับประเทศหรื อไม่
ไม่มีการบังคับส่งตัวกลับประเทศด้ วยเหตุผลที่ทิ ้งลูกและหนีออกจากบ้ าน หากประสงค์จะอยูต่ อ่ ในประเทศญี่ปนุ่
ก็สามารถที่จะยื่นขอรับการพิจารณาต่ออายุสถานภาพการพานัก หรื อ เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพานักได้
โดยคานึงถึงสภาพ ณ เวลานัน้ รวมถึงการเป็ นเหยื่อ DV ด้ วย

Q

หากผู้ที่เป็ นหยื่อ DV ซึง่ มีสญ
ั ชาติอื่น ต้ องหย่าร้ างกับสามี
จะได้ รับการพิจารณาเรื่ องการเปลีย่ นสถานภาพการพานักหรื อไม่
หากประสงค์จะอยูต่ อ่ ในประเทศญี่ปนุ่ ในการต่ออายุสถานภาพการพานัก หรื อ
เปลีย่ นแปลงสถานภาพการพานักครัง้ ถัดไป ก็สามารถที่จะยื่นขอรับการพิจารณาโดยคานึงถึงสภาพ ณ เวลานัน้ รวมทัง้
การเป็ นเหยื่อ DV ด้ วย ขอให้ มาปรึ กษาเนื่องจากสภาพแวดล้ อมการใช้ ชีวิตของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน

A

Q
A

Q

หากถูกทาร้ ายและหนีไป ไม่ได้ ดาเนินการเรื่ องย้ ายที่อยู่ จะถูกยกเลิกสถานภาพการพานักหรื อไม่
ไม่มีการยกเลิกสถานภาพการพานัก หากพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่ทาให้ ไม่ได้ ดาเนินการแจ้ งเรื่ องการย้ ายที่อยู่
เช่น กรณีที่ผ้ ทู ี่เป็ นเหยื่อ DVไม่ดาเนินการแจ้ งเรื่ องการย้ ายที่อยู่ เพราะไม่ต้องการให้ ผ้ ูกระทาDV ทราบที่อยู่
ถือเป็ น [กรณีที่มีเหตุผลสมควร]
หย่าร้ างกับสามีแล้ ว และมีสภาพฝื ดเคืองทางเศรษฐกิจ มีวิธีอะไรบ้ างที่ช่วยให้ สามารถใช้ ชีวิตต่อที่ญี่ปนได้
ุ่
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A

หากมีสถานภาพการพานักที่ยงั ไม่หมดอายุ ก็จะสามารถขอรับบริ การตามระบบของญี่ปนได้
ุ่
ซึง่ มีระบบต่าง ๆ มากมาย
อาทิ ระบบคุ้มครองการดาเนินชีวิต ระบบประกันการรักษาพยาบาล ระบบเงินช่วยเหลือบุตร
และยังมีคา่ ใช้ จ่ายทนายความกรณีพิจารณาเรื่ องการหย่าร้ างด้ วย ขอให้ ปรึกษาสานักงานสวัสดิการในเขตที่ทา่ นอาศัยอยู่

Q
A

สามีทาท่าจะไปยื่นคาร้ องขอหย่าเอง มีวิธีใดบ้ างที่จะไม่ให้ เขาไปยื่นฟ้ องหย่าโดยพลการ
ที่ญี่ปนุ่ มีระบบแจ้ งไม่ให้ รับเรื่ องการหย่าร้ าง กรุณาไปแจ้ งที่ที่ทาการอาเภอในเขตที่อยู่อาศัยของท่าน อย่างไรก็ตาม
หากคู่สมรสเป็ นคนต่างชาติด้วยกันทังคู
้ ่ จะไม่สามารถใช้ ระบบนี ้ได้
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มีวิธีที่จะทาให้ คคู่ รองที่ใช้ ความรุ นแรงไม่กล้ าเข้ าใกล้
วิธีการคือ ใช้ คาสัง่ คุ้มครอง ซึ่งมี [คาสัง่ ห้ ามเข้ าใกล้ ] [คาสัง่ ให้ ย้ายออก] [คาสัง่ ห้ ามติดต่อทางโทรศัพท์ ฯลฯ]
คาสัง่ ห้ ามเข้ าใกล้
คือ การห้ าม ไม่ให้ คูค่ รอง มาตามรังควาญผู้เสียหาย หรื อ ห้ ามไม่ให้ ป้ วนเปี ย้ นในบริ เวณบ้ านพักอาศัย หรื อ
สถานที่ทางานของผู้เสียหาย
คาสัง่ ห้ ามติดต่อทางโทรศัพท์ ฯลฯ
คือ การห้ าม เข้ าพบ ห้ ามใช้ ถ้อยคาหยาบคาย ห้ ามการติดต่อทางโทรศัพท์ หรื อ อีเมล เป็ นต้ น
คาสัง่ ให้ ย้ายออก
คือ การสัง่ ให้ ค่คู รองที่ใช้ ความรุ นแรงต้ องย้ ายออกไปจากบ้ านที่เคยอาศัยอยูด่ ้ วยกัน
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หากมีความเสีย่ งถึงชีวิต เรามีสถานที่ที่จะให้ ความคุ้มครองชัว่ คราว
รายละเอียด ขอให้ ปรึ กษากับ ช่องให้ คาปรึกษาข้ างล่างนี ้
หากรู้สกึ ถึงอันตราย ให้ ติดต่อที่ หมายเลข 110
ช่ องให้ คาปรึกษาเรื่ อง การใช้ ความรุ นแรงจากคู่ครองฯลฯ (DV)
ช่องให้ คาปรึ กษา / ภาษาที่ให้ บริ การ / หมายเลขโทรศัพท์ / วันที่เปิ ดให้ คาปรึกษา / เวลาที่ให้ คาปรึ กษา
ศูนย์สตรี และครอบครัวประจาจังหวัดเฮียวโงะ
(ศูนย์ให้ คาปรึกษาและสนับสนุน เรื่ องความรุ นแรงจากคู่สมรสจังหวัดเฮียวโงะ) /
ภาษาญี่ปนุ่ / 078(732)7700 / ทุกวัน / 9:00–21:00 * ให้ บริ การ24ชัว่ โมงในกรณีเรื่ องเร่งด่วน
อีเว่น ศูนย์สง่ เสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจาจังหวัด (EVEN)
แผนกให้ คาปรึกษาแก่สตรี จงั หวัดเฮียวโงะ /
ภาษาญี่ปนุ่ / 078(360)8551 / จันทร์ -เสาร์ (เว้ นวันหยุดเทศกาลและวันหยุดสิ ้นปี และปี ใหม่) / 9:30–12:00
13:00–16:30
แผนกให้ คาปรึกษาเรื่ อง DV และผู้ย่องติดตาม กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดเฮียวโงะ /
ภาษาญี่ปนุ่ / 078(371)7830 / ทุกวัน / 24ชัว่ โมง
กองตรวจคนเข้ าเมืองโอซากา
สานักงานย่อยโกเบ แผนกธุรการ / ภาษาญี่ปนุ่ / 078(391)6377 / จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดเทศกาล
วันหยุดสิ ้นปี และปี ใหม่) / 8:30–12:00 13:00–17:15
ศูนย์ข้อมูลสาหรับชาวต่างชาติสมาคมวิเทศสัมพันธ์จงั หวัดเฮียวโงะ(ปรึ กษาด้ านการใช้ ชีวิต) /
ภาษาอังกฤษ จีน สเปน โปรตุเกส / 078(382)2052 / จันทร์ -ศุกร์ (ปรึกษาด้ านการใช้ ชีวิต) 9:30–17:00 จันทร์
ปรึ กษาด้ านกฎหมาย ต้ องนัดหมายล่วงหน้ า 13:00–15:00
ศูนย์ชมุ ชนนานาชาติโกเบKICC/
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ 078(291)8441/
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จันทร์ ~ศุกร์ , ภาษาเกาหลีใต้ ศุกร์ , ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส อังคาร, พฤหัส, ภาษาเวียดนาม
จันทร์ , พุธ, ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ พุธ / 10:00–12:00 13:00–17:00 (ติดค่อทางโทรศัพท์ได้ 9:00–)
NGO เครื อข่ายช่วยเหลือชาวต่างชาติเมืองโกเบ /
ภาษาอังกฤษ จีน สเปน โปรตุเกส ภาษาตากาล็อก / 078(232)1290 / ศุกร์ / 13:00–20:00 (ภาษาจีน ถึง18:00)
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เวียดนามยูเมะ โกเบ /
ภาษาญี่ปนุ่ เวียดนาม / 078(736)2987 / อังคาร-ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดเทศกาล) / 10:00–17:00
โครงการพึง่ พาตนเองของผู้หญิงเอเชีย (AWEP) /
ภาษาญี่ปนุ่ อังกฤษ โปรตุเกส / 078(734)3633 / วันพุธ / 11:00–16:00
รับให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้ ความรุ นแรงของผู้ที่เป็ นคูร่ ักกันด้ วย
รายละเอียดและวิธีการให้ คาปรึ กษาจะแตกต่างกันไปแล้ วแต่หน่วยงาน
สอบถามรายละเอียดได้ ที่หน่วยงานนัน้ ๆ
อนึง่ ท่านสามารถปรึกษาที่ สถานีตารวจทุกแห่ง (แผนกส่งเสริ มความปลอดภัยชุมชน) หรื อ
ที่แผนกที่รับผิดชอบด้ านDVประจาอาเภอหรื อตาบลก็ได้

