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ค าน า 

 สวีเดนติดอนัดบั 1 ใน 5 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปประเทศไทยมากที่สดุ นบัตั้งแต่ปี 2000 มีชาว

สวีเดนเดินทางไปประเทศไทยเพื่อการพกัผ่อนส่วนตวัมากกว่า 500,000ครัง้ หลงัช่วงปี 1970 เป็นตน้มา การยา้ยถ่ินของ

คนต่างดา้วจากประเทศไทยเพื่อมาพักอาศยัประเทศสวีเดนมีจ  านวนมากขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าสงัเกตว่าชาวไทยผูย้า้ย

ถ่ินมาสวีเดนนัน้เป็นเพศหญิงถงึ 80% และสว่นมากเขา้มาในสวีเดนดว้ยวีซ่าคู่ครอง (sambo) หรอืวีซ่าผูอ้ยู่อาศัยผ่านการ

แต่งงาน โดยวีซ่าเหลา่นีไ้ดร้บัการรบัรองจากคู่ครองซึ่งเป็นชายชาวสวีเดน การศกึษาพบว่าชาวต่างดา้วซึ่งเป็นผูห้ญิงไทย

จ านวนมากยา้ยมาอยู่กบัคู่ครองในบรเิวณชนบทของประเทศสวีเดน  และสถิติการรายงานจากสถานฑูตในปี 2020 พบว่า

มีประชากรชาวไทยในสวีเดนจ านวนมากถงึ  60,000 – 80,000 คน  

 ThaiWISE ไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากผูห้ญิงไทยในสวีเดนผูเ้คยเป็น(และ/หรอืก าลงัเป็น)เหยื่อความรุนแรงใน

ครอบครวัในปี 2020 ขอ้มลูจากการศกึษาเชิงลกึพบว่า มีผูห้ญิงไทยในสวีเดนจ านวนหนึ่ง (ไม่สามารถบอกค่าสถิติได ้

เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ) ก าลงัประสบปัญหาความรุนแรงในดา้นอารมณ ์จิตใจ การเงิน ร่างกาย รวมไปถงึความ

รุนแรงทางเพศซึ่งถกูกระท าโดยคู่ครองชาวสวีเดน ผลการวิจยันีย้ังบ่งชีว้่าผูร้ว่มวิจัยบางท่านก็ผ่านการถกูทารุณกรรมทาง

กายและใจ อนัเป็นอนัตรายถงึชีวิตและส่งผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวเช่นกนั รายงานการวิจัยฉบบัเต็มไดว้ิเคราะหผ์ล

การศึกษาผ่านหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. สถานการณแ์ละพืน้เพของปัญหา 

2. เครื่องมือและวิธีการท าการวิจยั รวมถงึขอ้จ ากัด  

3. ผลการวิจยัซึ่งประกอบไปดว้ยหวัขอ้ย่อย เช่น การยา้ยถ่ินฐาน ไปสวีเดนของหญิงไทย คณุภาพชีวิตและการ

ปรบัตวัในสวีเดน ความสมัพนัธข์องหญิงไทยและคู่ครองในสวีเดน พฤติกรรมความรุนแรงของคู่ครอง เหตุผลที่

ยอมทน ระยะการรอวีซ่าถาวร 2 ปีในสวีเดน และความคิดเห็นต่อระบบความช่วยเหลอืเหยื่อความรุนแรงใน

สวีเดน  

 อนึ่งรายงานฉบบันีเ้ป็นการสรุปผลการวิจยัโดยย่อ จากรายงานฉบับเต็มที่ ThaiWISE ไดจ้ดัเก็บขอ้มลูจากผู้

หญิงไทยในสวีเดนที่ไดร้บัประสบการณค์วามรุนแรงภายในครอบครวัหรอืจากคู่ครองชาวสวีเดน (Domestic Violence 

against Thai Women in Sweden: Victims’ Perspectives and Experiences 2020 Report) เป็นภาษาองักฤษ หาก

ท่านสนใจอ่านรายงานฉบบัเต็ม กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่โครงการ ThaiWISE  

 

 

 

  



ผลสรุปการวิจยั 

นกัวิจยัไดท้  าการสมัภาษณอ์าสาสมคัรผูห้ญิงไทยในสวีเดนผูท้ี่เคยผ่านประสบการณค์วามรุนแรงในครอบครวัจ านวน 16 

คนและเจา้หนา้ที่ภาครฐัของสวีเดน เจา้หนา้ที่จากองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร เจา้หนา้ที่บา้นพักฉุกเฉิน และเจา้หนา้ที่

สถานทูตไทยในสวีเดน รวมจ านวน 11 คน โดยนกัวิจยัวิเคราะหผ่์านขอ้มลูเชิงคณุภาพในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์

ชีวิต (ทางสงัคม/เศรษฐกิจ) พืน้เพปัญหาซึ่งสง่ผลใหห้ญิงไทยยา้ยถ่ินฐาน มายังสวีเดน, ขอ้มลูประจักษ์จากกรณีศกึษาของ

อาสาสมคัรผูเ้ขา้รว่มวิจยั, บทบาทหนา้ที่ความเป็นผูห้ญิงและความคาดหวังจากครอบครวัที่ไทย, ความสามารถในการ

ปรบัตวัในสงัคมสวีเดน ผลจากการศกึษาขอ้มลู พบว่า 

 ผูเ้ขา้รว่มวิจัยสว่นมากเคยผ่านการแต่งงานหรอืมีบตุรติดตามมาจากประเทศไทยและมีพืน้เพทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดบัชนชัน้แรงงานหรอืชนชัน้กลาง สว่นมากมีการศึกษาสงูกว่าระดบัมธัยม ศกึษาปีที่ 3 และ ผูเ้ขา้รว่มวิจัย

จ านวน 6 คนจบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 

 ระดบัการศึกษาหรอืสถานะทางสงัคมที่สงูกว่า ไม่สง่ผลกระทบต่อความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครวัมาก

นกั 

 ผูเ้ขา้รว่มวิจัยอธิบายว่า ในฐานะผูห้ญิงไทย ตนมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในฐานะลกูสาว แม่ และนอ้งสาว/

พี่สาว ในการสง่เสียเลีย้งดคูรอบครวัที่ไทย ความรบัผิดชอบเหล่านีป้ระกอบกบัเหตุผลทางเศรษฐกิจ เป็นส่วน

หนึ่งที่ท  าใหพ้วกเขาตดัสนิใจยา้ยถ่ินฐาน มาอยู่สวีเดน อย่างไรก็ดี สว่นมากอธิบายถงึความไม่สบายใจ ถงึการตี

ตราจากสงัคมที่ผูห้ญิงไทยมีสามีต่างชาติ ผูเ้ขา้รว่มวิจัยจงึไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเธออยู่กบัคู่ครองเพราะความ

รกั และความผกูพนัเป็นหลกั  

 ระดบัการศึกษาหรอืสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูเ้ขา้รว่มวิจยั ไม่ค่อยมีผลต่อความสามารถในการ

ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในสวีเดน หลายๆท่าน แมจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่า เป็นตน้ไป  ก็ไม่

สามารถพูดภาษาสวีเดนได ้ ไม่มีสงัคม หรอืไม่มีความเขา้ใจในบริบทสงัคมสวีเดนเท่าที่ควรในช่วงปีแรกๆ 

 การพดูภาษาสวีเดนไดไ้ม่คลอ่งเป็นปัญหาหลกัของกลุม่คนไทยในสวีเดน สง่ผลกระทบในการใชช้ีวิตหลายทาง

เช่น การงาน เศรษฐกิจ และจิตใจ ก่อใหเ้กิดความเหงา เมื่อมีปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลอืไดเ้ต็มที่

เพราะขาดขอ้มูล อีกทัง้ชีวิตพวกเธอเหลา่นีต้อ้งขึน้อยู่กบัสามีเป็นหลกั (ทัง้ทางการเงิน ทางจิตใจ และความไม่

มั่นคงต่อสถานะภาพของตนเอง ในฐานะที่เป็นคนต่างดา้ว) เมื่อมีการกระท ารุนแรงในครอบครวัจงึเป็นเรื่องยาก

ในการกา้วออกมายืนดว้ยล  าแขง้ของตวัเอง ไม่กลา้ตดัสนิใจ เลกิรา หรอื ไม่มีขอ้มูลในการ ติดต่อขอความ

ช่วยเหลอืจากต ารวจหรอืหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง 

 บางท่านแจง้ว่าคู่ครองชาวสวีเดนปิดกัน้การรบัขอ้มูล เช่น สทิธิในการเรียนภาษาฟร ี(SFI) สทิธิการอยู่อาศยั  

ขอ้มลูรฐัสวสัดิการ สทิธิการอาศัยในสวีเดน สทิธิการเป็นผูป้กครอง เป็นตน้ และบางท่านถูกหลอกลวงว่าหาก

เลกิกนัไป ผูห้ญิงต่างดา้วจะตอ้งโดนสง่กลบัประเทศ ครอบครวัจะแตกแยก และแม่จะไม่ไดเ้จอหนา้ลกูอีก ท  าให้

หญิงไทยมีความกงัวลใจ ไม่กลา้เลิกรา ตอ้งจ าทนอยู่ในสถานการณค์วามรุนแรงหลายปีโดยไม่รูว้่ารฐัสวีเดนมี

หน่วยงานช่วยเหลอืเหยื่อความรุนแรง มีรฐัสวสัดิการ และระบบช่วยเหลอือย่างไรบา้ง  



 การเขา้ไม่ถงึขอ้มูลสาธารณะเป็นปัญหาหลกัของคนไทยในสวีเดน เช่นกนักบัการไม่รูภ้าษา เมื่อมีค  าถามหรอื

ปัญหาในสวีเดน หญิงไทยไม่รูจ้กัวิธีการหาขอ้มูล จงึมักจะกดติดตามเพจทางเฟสบคุที่เก่ียวขอ้งกบัคนไทยใน

สวีเดนเพื่อรบัข่าวสารที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย นอกจากนี ้เพจเฟสบคุของคนไทยในสวีเดนยงัเป็นแหลง่ขอ้มูล

หลกัดา้นปัญหาทางกฎหมาย การเงิน การคา้ขาย ปัญหาครอบครวั และอื่น ๆ ที่คนไทยในสวีเดนมกัจะติดต่อ 

และสอบถาม แทนที่จะติดต่อสอบถามจากทางรฐัสวีเดนหรอืทางราชการไทยโดยตรง  

 ผูเ้ขา้รว่มวิจัยอธิบายผ่านประสบการณส์ว่นตวัว่า เมื่อถกูกระท ารุนแรงในช่วงแรก (บางคนกินเวลาหลายปี จวบ

จนถงึปัจจบุนั พวกเธอไม่ทราบว่าตอ้งติดต่อ ขอรบัความช่วยเหลอืจากที่ไหนในสวีเดน หลายท่านอธิบายว่า 

เหตผุลหลกัที่ยอมอดทนเป็นเพราะความรกั ความผกูพนั ไม่ใช่เพียง เพราะเรื่องความมั่นคงทางดา้นการเงินหรอื

การท าวีซ่าเท่านัน้ (แมจ้ะมีสว่นอยู่บา้งก็ตาม)  

ตารางการรวบรวมประสบการณก์ารกระท ารุนแรงโดยคู่ครองชาวสวีเดนตามหมวดหมู่ต่าง ๆ  

ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางจติใจ ความรุนแรงทางกาย เข้าข่ายการพยายามฆ่า
หรือขู่เอาชวีิต 

ถูกด่าวา่ ตีตราดว้ยค าสบ
ประมาท ลดทอนศกัดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย ์เช่น ถูก
เรียก/ด่าวา่เป็นผูห้ญิงขายตวั 
หนา้เงิน ปรสติ โง่ เป็นหมา 
เป็นคนท่ีไม่มีประโยชน ์น่า
สมเพช ชั่วรา้ย และอ่ืน ๆ 

ถูกควบคุมจนไม่มีอิสระ เช่น 
สามีไม่ใหค้บเพ่ือน ไม่ใหคุ้ย
กบัครอบครวั ไม่ใหต้ิดต่อหรือ
คุยกบัเพศชายคนอ่ืน  
 

ตบ ตี ต่อย ทบุ ฟาด ดว้ยวตัถุ
หลากชนดิ เช่น ลกูสนุก้เกอร ์
เครื่องครวั และอุปกรณใ์นบา้น
ต่าง ๆ  
 

ถูกลากไปจบักดน า้ในทะเล
และอ่างอาบน า้ในบา้น 
 

แฟนชาวสวีเดนไลใ่หไ้ปตาย
และบอกวา่ไม่มีใครตอ้งการ
เธอในโลกนี ้ 
 

ถูกควบคุมทางการเงิน:  
ไม่อนญุาตใหถื้อบตัรเครดิต
ของตวัเอง ไม่สามารถซือ้ของ
ใชส้ว่นตวั หรืออาหารไดถ้้าไม่
ขออนญุาต 

ถูกตบ/ตีดว้ยมือท่ีหนา้ และสว่น
ต่าง ๆของรา่งกาย  
 

ถูกบีบคอขณะใหน้มลกู
อ่อนบนเตียง 
 

พดูใหอ้บัอายต่อหนา้เพ่ือนฝงู 
สาธารณะ หรือครอบครวั  

คู่ครองชาวสวีเดนไม่อนญุาต
ใหมี้ความคิดเหน็ โตเ้ถียงกลบั 
มิฉะนัน้อาจถูกทุบตี  

เตะ/กระทืบ ดว้ยเทา้ 
 

เอาปืนออกมาโชวแ์ละขู่ฆา่ 
 

เอาขอ้มูลความลบัสว่นตัว
เช่นการเงิน ครอบครวัและอ่ืน 
ๆไปแฉใหเ้กิดความอบัอาย  
 

โดนหลอกว่าถา้เลกิหรือแจง้
ความหรือบอกคนอ่ืนว่า
ครอบครวัมีปัญหาอย่างไร 
ต ารวจหรือรฐัจะมาเอาลกูไป 
แม่จะไม่มีสทิธิไดเ้จอลกู และ
หลอกลวงขอ้มูลอ่ืน ๆเก่ียวกบั
นโยบายในสวีเดน  

ถูกท าใหก้รามและซี่โครงหกั  
 

ท าท่าวา่จะเอามีดมาแทง  
 

  



ความรุนแรงทางวาจา ความรุนแรงทางจติใจ ความรุนแรงทางกาย เข้าข่ายการพยายามฆ่า
หรือขู่เอาชวีิต 

โดนด่าวา่แบบไม่มีเหตุผล
แทบทกุวนั 
 

พฤติกรรมสะกดรอยตาม: เช็ค
มือถือ ประวตัิการสนทนา 
ประวตัิการคน้หาขอ้มูลใน
คอมพวิเตอร ์บางคนถูกแฟน
เก่าคนสวีเดนสะกดรอยตาม
และคุกคามแมเ้ลกิกนัไปแลว้  

โดนเอาน า้สาดใสต่วั  
 

สามีเก่าสง่ขอ้ความขู่ฆา่
ทางมือถือ  
 

โดนเรียกวา่เป็นแม่หรือเมียท่ี
เลว 
 

โดนขงัในบา้น หรือท าใหโ้ดด
เด่ียว ไปไหนไม่ได ้
 

ถูกสามีเอาหวักระแทกหวัของ
ตวัเองต่อหนา้ลกูเลก็ 
 

สามีเก่าโทรและสง่
ขอ้ความขู่ฆา่ และขู่ลกัพา
ตวัลกูชายแฟนใหม่ ท  าให้
ผูใ้หข้อ้มูลถูกแฟนใหม่ทิง้
ทนัที  

ปลอ่ยใหเ้พ่ือนๆผูช้ายของเขา
พดูจาคุกคามทางเพศ 
จากนัน้คู่ชาวสวีเดนหวัเราะ
และบอกวา่ผูห้ญิงไทยสมควร
ไดร้บัแบบนีแ้ลว้ (ขณะพดู
เมา) 

โดนคาดหวงั/กึ่งบงัคบัใหท้  า
แต่งานบา้นและไม่ตอ้งท า
อย่างอ่ืน 
 

ถูกดึงผม 
 

ขู่วา่จะตดัหวัทิง้  

ไดร้บัขอ้ความเหยียดเพศ 
เหยียดผวิ และดูถูกจากคู่ชาว
สวีเดน 

คุกคาม และท าใหแ้ม่อบัอาย
ต่อหนา้ลกูๆ 
 

ถูกจบัเอาหวัและร่างโขลก
กระแทกกบัผนงั  
 

 

ไดร้บัค าปรามาศท่ีลดทอน
ศกัดิ์ศรีความเป็นคนต่าง ๆ  
 

ถูกนอกใจ คู่ชาวสวีเดนซือ้
บรกิารทางเพศจากหญิงอ่ืน 
และสง่ต่อโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธใ์หภ้รรยา 

บดิแขน 
 

 

 ไม่ซื่อสตัย ์
 

ถูกกระท าทางกายจนรา่งมีรอย
ช า้และแผล 

 

 ถูกโกงเงิน โดนหลอกในการ
แบง่สนิสมรส  

ถูกบงัคบัใหมี้เพศสมัพนัธโ์ดย
ไม่ไดร้บัความยินยอม 

 

 ถูกเพกิเฉย ไม่สนใจและ
ลดทอนคุณค่า 

  

 ถูกหงึหวงและถูกไม่ไวใ้จ 
 

  

 อารมณโ์กรธรุนแรง และ
เปล่ียนไปมาเสมอ เม่ือโมโหก็
ระบายความโกรธโดยกระท า
กบัภรรยาไทย 

  

 

 



ข้อเสนอแนะ 

ขอ้มลูการวิจัยบ่งชีว้่า นอกจากการไม่รูภ้าษาและไม่สามารถปรบัตัวเขา้กบัสงัคมสวีเดนไดอ้ย่างดีแลว้ โดยรวม เหยื่อ

หญิงไทยไม่เขา้ใจ หรอืไม่ไวใ้จระบบช่วยเหลอืในสวีเดนเท่าที่ควร ผูใ้หส้มัภาษณ ์อธิบายว่าคนไทยกลวัการเขา้ ไปติดต่อ

ราชการสวีเดนเพื่อขอความช่วยเหลอื เพราะกลวัจะเสยีสทิธิในการเลีย้งดูลกูหรอืกลวัถูกส่งกลบับา้น หลายท่านอธิบายว่า

ไม่มีความรูเ้รื่องระบบรฐัสวัสดิการในสวีเดน ไม่ทราบช่องทางการเขา้ถงึขอ้มูลที่ส  าคญั เหยื่อที่ถูกท  ารา้ยรา่งกายหลายท่าน 

ไม่ทราบว่าหากโดนท ารา้ยรา่งกายตอ้งรบีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทนัที หรอื เมื่อถูกกระท าความรุนแรงไม่มีการเก็บ

รูปถ่ายไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการเขา้แจง้ความ ท าใหห้ลกัฐานไม่เพียงพอ และไม่สามารถเอาผิดคู่กรณีได ้ท  าใหห้ลายคน

ตอ้งจ าทน อยู่ในสถานการณเ์ปราะบาง และถูกทารุณเป็นเวลานาน ขอ้เสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจยันีจ้งึถูกแบ่งเป็น 

4 หวัขอ้หลกั ดงันี ้ 

1) การสร้างความตระหนักรู้  

ตอ้งมีการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูที่ส  าคัญต่อหญิงไทยที่ก  าลงัจะ ยา้ยถ่ินฐาน) หรอือาศัยอยู่ในสวีเดนภายใตว้ีซ่าที่ไดร้บั

การรบัรองโดยคู่ครองชาวสวีเดน เป้าหมายหลกัคือกระจายความรูเ้ก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครวัและใหค้วามรู ้

เรื่องการรบัมือกบัความรุนแรงในครอบครวั และหน่วยงานที่ตอ้งติดต่อในสวีเดน รวมทัง้องคก์รต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งเช่น 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen และ Försäkringskassan ซึ่งควรท างานดา้นการสรา้งความตระหนกัรูต่้อ

หญิงต่างดา้วในสวีเดนรว่มกนั โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบ ป้องกนั ความรุนแรงในครอบครวัโดยเฉพาะที่เกิดกบั

คนต่างดา้วที่ไม่รูภ้าษาสวีเดน  สว่นกลุม่คนไทยในสวีเดน แนะน าใหร้ฐัท  างานรว่มกบัองคก์รไม่แสวงหาก าไรเพื่อคน

ไทยในสวีเดนเช่นโนมี่ โครงการไทยไวส ์ 

นอกจากนีห้น่วยงานรฐัเช่น กรมต ารวจ Länsstyrelsen หรอื NCK ซึ่งท  างานโดยตรงเก่ียว กบักรณีความรุนแรงใน

ครอบครวั ควรท าความเขา้ใจลกัษณะสถานการณพ์ิเศษของกลุ่มหญิงต่างชาติที่ถกูทารุณ เช่น การช่วยเหลอืให้

เขา้ถงึการศกึษา หรอืตลาดงานที่เหมาะสมกบัคุณวฒุิ เพื่อไม่ใหเ้หย่ือกลบัไปอยู่ในสถานการณแ์บบเดิม และสรา้ง

ความมั่นคงในชีวิต ไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป 
2) งานป้องกัน (ผ่านการให้ข้อมูลก่อนย้ายถิน่) 

ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลกัที่เก่ียวขอ้ง เช่น สถานทตูสวีเดนในประเทศไทย สถานทตูไทยในสต็อก

โฮลม์ และองคก์ร Noomi – Hela Människan i Malmö โดยใหม้ีการแจกจ่ายสื่อความรูต่้อคนไทยที่ก  าลงัจะเดินทาง

มาอาศยัในสวีเดน และใหคู้่ครองชาวสวีเดนมีสว่นรว่มในกระบวนการสง่ต่อความรูด้า้นความรุนแรงในครอบครวั และ

ใหคู้่ครองเขา้มามีสว่นรว่มในการสนบัสนนุหญิงต่างดา้วในการปรบัตวั/การเขา้ถงึขอ้มูลของคนต่างดา้วในสวีเดนดว้ย 

3) การศึกษา/การเรียน SFI 

ความรูด้า้นภาษาสวีเดนส  าคัญมากในการปรบัตวัและการใชช้ีวิตอย่างมั่นคงในสวีเดนของคนต่างดา้ว จากการศกึษา 

พบว่าคนไทยหลายคน โดยเฉพาะกลุม่ที่มีพืน้ฐานทางดา้นการศกึษาที่ไม่สงูมาก รูส้กึว่าการเรียน SFI ทั่วไปยาก

เกินไปและตามบทเรยีนไม่ทนั จงึเสนอว่าใหส้นบัสนนุการใชโ้มเดลจาก  Hyllie Park Folhögskola i Malmö ที่ ใหม้ี

การสอนภาษา SFI โดยครูชาวไทยใหก้บัคนไทย  

 



4) พัฒนาบริการให้ค าปรึกษา 

ใหม้ีผูใ้หค้  าปรกึษาเป็นคนไทย เพื่อจะไดล้ดปัญหาการสื่อสารและความไม่เขา้ใจทาง ภาษาและวฒันธรรม รฐัควร

ท างานร่วมกบัองคก์รที่ท  างานเพื่อคนไทยและใหท้นุสนบัสนนุอย่างพอเพียง  

5) พัฒนาการเข้าถงึสายด่วนแจ้งเหตุเดือดร้อนของสวีเดน (Kvinnofridslinjen) เป็น รูปแบบภาษาไทย 

การใหบ้รกิารที่เป็นภาษาไทยจะท าใหเ้หยื่อคนไทยไม่กลวัและมั่นใจในการแจง้เรื่องมากขึน้ 

 

 

--------- ดว้ยความหวังดี จากทีมงานไทยไวส ์----------- 


