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Abstract 
 The purpose of this article aims to study the sexual violence from social factors by using social 
structural theories to describe sexual violence problems. It is found that the characteristic of Thai society 
is; male-dominated society, and the social structure which causes sexual inequality can be described with 
three following issues; 1) sexual double standards, 2) sexual inequality in power relations, and 3) social 
purification in social systems. Some values, beliefs, cultures, and norms have raised sexual violence 
problems. Ignorance to sexual violence situation means to neglect providing assistance to the victims and 
to allow the offenders to commit sexual violence easily and repeatedly. In Thai society, women often 
encounter structural violence. Sexual violence is what reflects social disorders; i.e. the inequality between 
men and women in social structure. However, the suggested solution to solve sexual violence problems 
to the point is to solve at social structure by changing some values, beliefs, and cultures reinforcing 
sexual violence problems, and such action must be supported by all sectors in the society. 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดความรุนแรงทางเพศจากปัจจัยทางด้านสังคม โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ

โครงสร้างทางสังคมมาอธิบายปัญหาความรุนแรงทางเพศ พบว่า สังคมไทยมีลักษณะสังคมแบบชายเป็นใหญ่ โครงสร้างทาง
สังคมท่ีสร้างความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอธิบายด้วย 3 ประเด็น ประเด็นแรกคือ มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ
ประเด็นท่ีสองคือ สัมพันธภาพเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศและประเด็นท่ีสามคือ กระบวนการขัดเกลาทางเพศ ใน
ระบบสังคม ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม บรรทัดฐานบางอย่างได้บ่มเพาะปัญหาความรุนแรงทางเพศ การน่ิงเงียบเพิกเฉยกับ
สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศเท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระท า และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้กระท าผิดได้กระท าความรุนแรงทางเพศในลักษณะท่ีผิดซ้ าซ้อนได้ง่าย ในสังคมไทยผู้หญิงจึงมักเผชิญความรุนแรงเชิง
โครงสร้างเพียงฝ่ายเดียว ความรุนแรงทางเพศจึงเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคมคือ ความไม่เสมอภาคระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิงในโครงสร้างทางสังคม ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศให้ตรงจุดน่ันคือ การแก้ท่ี
โครงสร้างทางสังคมด้วยการปรับเปล่ียนค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมบางอย่างท่ีหนุนเสริมให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศ 
ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 
ค าส าคัญ: ความรุนแรงทางเพศ, ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ, โครงสร้างทางสังคม 
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บทน า 
 ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบร้ายแรง จากสถิติท่ัวโลกระบุว่าผู้ถูกกระท ารุนแรงทางเพศเกือบ
ท้ังหมดคือผู้หญิง ส่วนผู้กระท าเป็นผู้ชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2552) ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) เผยตัวเลขสถิติว่า ในแต่ละวันมีผู้หญิงต้องเสียชีวิตไปโดยเฉล่ีย 137 คนท่ัวโลก เหตุเพราะถูกคนรัก
หรือคนในครอบครัวสังหาร โดยภูมิภาคเอเชียมีเหตุฆาตกรรมในลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนเป็นจ านวนสูงท่ีสุดของโลก (ส านักข่าว
บีบีซี, 2561) 
 ในประเทศไทยพบว่าทุกวันมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนกับเด็กและสตรีไ ม่น้อยกว่า 7 คนต่อวัน 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2561) ถึงแม้สถิติท่ีเข้าแจ้งความกับต ารวจจะสูงแล้ว แต่ทางส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก็ยังระบุว่าความรุนแรงทางเพศในไทยไม่ได้มีการรายงานไว้เป็นจ านวนมาก (Under report) เพราะเหย่ือไม่
กล้าแจ้งความ อับอาย เกรงจะเสียเกียรติ ช่ือเสียง อันเกิดจากบริบททางสังคม วัฒนธรรมของสังคมไทย (ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ, 2561) แสดงให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยมีระดับความรุนแรงกว่าสถิติท่ีปรากฏ 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความรุนแรงทางเพศในสังคมไทยมีสถิติท่ีสูง ส่วนหน่ึงถูกเปิดเผยและอีกจ านวนไม่น้อยท่ีถูกซ่อน
เร้นไม่ปรากฎเป็นหลักฐาน ปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหน่ึงน่าจะเกิดข้ึนจากปัจจัยทางด้านสังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแจ้งความหรือ
ปกปิด เก็บง าเหตุการณ์เลวร้ายไว้กับตัว จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าปัจจัยทางด้านสังคมเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับความรุนแรงทางเพศ
ในสังคมไทย โดยน าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว 
 
เหตุปัจจัยทางด้านสังคมกับการเกิดความรุนแรงทางเพศ 
 ในส่วนของการน าเสนอเหตุปัจจัยทางด้านสังคมกับการเกิดความรุนแรงทางเพศในส่วนแรกเป็นการน าเสนอการให้
ความหมายของความรุนแรงทางเพศเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ต่อด้วยเรื่องปัจจัยด้านสังคมกับความรุนแรงทางเพศท่ี
น าเสนอการศึกษาความรุนแรงทางเพศและการน าแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดมาจาก
โครงสร้างทางสังคมท่ีก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ 
1. ความหมายของความรุนแรงทางเพศ  
 ความรุนแรงทางเพศ เป็นพฤติกรรมทางเพศท่ีกระท าต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยบุคคลน้ันไม่ยินยอม โดยรูปแบบ
ความรุนแรงมีหลากหลายต้ังแต่ การใช้วาจาลวนลามโดยไม่มีการสัมผัส การตามต๊ือ โทรศัพท์ลามก การอวดอวัยวะเพศ 
กระท าความส าเร็จความใคร่ รวมถึงการแสดงภาพโป๊ ส่ือลามก และการลวนลามทางเพศโดยการสัมผัสจนถึงความพยายามท่ี
จะข่มขืนและการข่มขืน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552) 
 กล่าวโดยสรุปแล้วความรุนแรงทางเพศจึงหมายถึงพฤติกรรมทางเพศหรือการกระท าทางเพศท่ีฝ่ายหน่ึงได้กระท ากับ
อีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่ได้เกิดข้ึนจากการยินยอมพร้อมใจ ความรุนแรงทางเพศท่ีมีระดับรุนแรงท่ีสุดน่ันคือการข่มขืน 
 
2. เหตุปัจจัยด้านสังคมกับความรุนแรงทางเพศ 
 การศึกษาถึงสาเหตุของความรุนแรงทางเพศ เริ่มมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 โดยมี Lomboso, Garotalo และ Ferri ซึ่ง
อยู่ในส านักปฏิฐานนิยมเช่ือว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระท าความรุนแรงทางเพศคือ ด้านกายภาพ จิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม เป็น
ปัจจัยบีบค้ันให้คนกระท าผิด ต่อมา Durkheim นักสังคมวิทยาได้ให้ความสนใจต่อการกระท าผิดทางเพศในแง่มุมของสังคม
วิทยา ส่วน Freud นักจิตวิทยาได้ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์อธิบายถึงสาเหตุการเกิดความรุนแรงทางเพศ (สุดสงวน สุธีสร , 2546) 
โดยสรุปแล้วการศึกษาเพิ่มเติมของนักวิชาการแขนงต่างๆ ท าให้ในศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา บ่งช้ีสาเหตุการเกิดความรุนแรง
ทางเพศว่าเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ อันได้แก่ สาเหตุทางสังคม สาเหตุทางกายภาพ และสาเหตุทางจิตใจ  
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 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งพิจารณาเฉพาะสาเหตุปัจจัยทางด้านสังคม เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมจ านวนมากพบว่า
แท้จริงแล้วการเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศไม่ได้เกิดข้ึนจากผู้กระท าและผู้ถูกกระท าเพียงอย่างเดียว แต่สาเหตุท่ีแท้จริงเกิด
จากบริบทแวดล้อมทางสังคมท่ีเคลือบแฝงในโครงสร้างทางสังคมอันก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่าง
กันออกไป ในผลงานการวิจัยหรือผลการศึกษาท่ีเกี่ยวเน่ืองในประเด็นน้ี ผู้ศึกษาหลายคนมักจะมองข้ามการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุด้านสังคม ท าให้ขาดองค์ความรู้มิติทางด้านสังคมอันเป็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงทางเพศ 
 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสังคมไทยได้เกิดการเปล่ียนแปลงจากอดีตในแง่สังคมวิทยา อาทิเช่น ความเช่ือ ค่านิยม 
พฤติกรรมของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศได้เปล่ียนแปลงไปมากแล้ว แต่บรรทัดฐานของสังคมหลายอย่าง ยังคงไม่
เปล่ียนแปลง ยกตัวอย่างเช่น สังคมท่ัวไปเปล่ียนแปลงค่านิยมจากการกดข่ีทางเพศสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอ
ภาคทางเพศระหว่างชายหญิง แต่ปัจจุบันสังคมไทยยังคงยึดติดในบทบาท หน้าท่ี ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแบบเดิมๆ ส่ือ
ต่างๆ ยังคงน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงในลักษณะกดข่ีผู้หญิง ผู้คนในสังคมยังคงยกย่องอ านาจผู้ชายเป็นใหญ่ ใน
ขณะเดียวกันก็กดทับและมีอคติต่อผู้หญิง เรื่องเพศของสังคมไทยจึงมีลักษณะมาตรฐานเชิงซ้อน (Double standard) ท่ี
ล าเอียงเข้าข้างผู้ชายแทบทุกกรณี รวมไปถึงกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศท่ีส่วนใหญ่ผู้กระท าคือผู้ชาย ในขณะท่ีผู้หญิงเป็น
ผู้ถูกกระท า ท่ีจริงแล้วผู้หญิงควรเป็นฝ่ายท่ีได้รับการช่วยเหลือและได้รับเห็นใจจากสังคมในฐานะเป็นผู้เสียหายท่ีได้รับ
ผลกระทบ แต่ในทางกลับกันเป็นท่ีน่าแปลกใจว่าในหลายกรณีสังคมกลับซ้ าเติมและต้ังข้อสงสัยในตัวผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุท่ี
ก่อให้เกิดปัญาหาน้ีเอง  
 การอธิบายเหตุปัจจัยทางสังคมต่อการเกิดความรุนแรงทางเพศด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม (Social 
Structural Theories) ด้วยตัวอย่างผลงานของ Lippa ท่ีได้ศึกษาความแตกต่างทางเพศในสังคมของผู้คนจ านวน 53 ประเทศ
โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและแนวคิดทางชีววิทยาพบว่า ท้ังปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยโครงสร้างทางสังคมท่ีแตกต่าง
กัน ท าให้ผู้คนในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก (Lippa, 2009) ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทาง
สังคมแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมแต่ละ
สังคมได้ก าหนดระเบียบ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม ฯลฯ ให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามเพื่อควบคุมสมาชิกและสังคม ท้ังยัง
ก าหนดสถานภาพและบทบาทของผู้คนเพื่อท าหน้าท่ีต่างๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันระบบโครงสร้างทางสังคมหน่ึงๆ อาจท าให้ส่ิง
ท่ีก าหนดสร้างในลักษณะวาทกรรมของค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคมบางกลายเป็นส่ิงท่ีสร้างปัญหา ท า
ร้ายสมาชิก เบียดขับผู้ท่ีอ่อนด้อย อ่อนแอเชิงอ านาจในสังคม ให้ได้รับความทุกข์ร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันแสดงถึงสังคม
ท่ีไร้ความเสมอภาค ซึ่งความเสมอภาคน้ันคือ ความเท่าเทียมกันในส่ิงท่ีมนุษย์ควรจะมีควรจะได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความ
ยุติธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่ายมากท่ีสุด โดยไม่แบ่งแยกสถานภาพทางเพศ สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ การเกิดความรุนแรงทางเพศใน
สังคมจึงเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงระบบโครงสร้างทางสังคมท่ีไม่เสมอภาคระหว่างเพศท่ีแฝงตัวอยู่ในระบบสังคมน่ันเอง 
 นอกจากน้ีทฤษฎีในกลุ่มแนวคิดโครงสร้างการหน้าท่ีท่ีมีประเด็นน่าสนใจคือทฤษฎีของเมอร์ตันสามารถน ามาใช้
อธิบายการเกิดความรุนแรงทางเพศได้ ดังในกรณีการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยผู้ชาย เช่น กรณีการข่มขืนกระท าช าเรา 
หากอธิบายด้วยทฤษฎีของเมอร์ตัน (Joseph, Julian, Kornblum, & William, 1983) ท่ีกล่าวไว้ใน Merton is Theory of 
Anomie น้ันกล่าวถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างต่างเพศ โดยให้ข้อสังเกตว่าท่ีใดท่ีมีการให้ค่าแก่เพศท้ังสองเพศแตกต่างกัน
มาก ท่ีน่ันจะมีอัตราการถูกข่มขืนท่ีสูง ถ้าหากสังคมใดส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศกันมากข้ึนเท่าใด อัตราการข่มขืน
ในสังคมน้ันย่อมจะลดลงเท่าน้ัน ฉะน้ันความรุนแรงทางเพศ จึงไม่ได้สะท้อนเพียงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรง แต่กลับ
สะท้อนลึกลงไปถึงปัญหาระดับโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศ ย่ิงสังคมใดมีความไม่เท่าเทียม
กันสูงท่ีน่ันย่อมเกิดความรุนแรงทางเพศได้สูงมากเช่นกัน 
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 2.1 โครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ  
 การอธิบายถึงสาเหตุหรือท่ีมาของความไม่เสมอภาคทางเพศ มักมีอคติรากฐานมาจากสังคมตะวันตกซึ่งมีระบบสังคม
เป็นปิตาธิปไตย ปัญหาทางเพศสภาวะ ท้ังการเลือกปฏิบัติระหว่างชายหญิง สิทธิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของชายและหญิง 
บทบาททางเพศ ฯลฯ ส าหรับระบบโครงสร้างทางสังคมของไทย มีส่วนท่ีก่อให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล้ า ความไม่เท่าเทียม 
ความไม่เสมอภาคทางเพศแฝงอยู่ในเช่นกัน ในทีน้ีผู้ศึกษาได้หยิบยกมาน าเสนอไว้เพียง 3 ประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน
ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ อันประกอบด้วย ประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทาง
เพศ ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียม และประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม 
 ประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ (Sexual Double Standards) 
 หากอธิบายความรุนแรงทางเพศจากปัจจัยทางสังคมด้วยทฤษฎีวัฒนธรรม (Culture Theories) จะเห็นว่า
วัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเหตุการณ์เป็นสาเหตุของความรุนแรงทางเพศมากกว่าตัวบุคคลหรือสังคม เปรียบเสมือนความล้มเหลว
ทางวัฒนธรรมในการควบคุมพ ลังด้านลบในตัวบุคคล (Freudian Cultural Approach) (Larson, 1983 ; Linn, 1991 ; 
Myers, 1992; cited in Lee et al., 1996) แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีวัฒนธรรมน้ันได้อธิบายต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศว่ามี
ปัจจัยด้านสังคมทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ สังคมด้านวัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าท่ี พฤติกรรมการแสดงออกทาง
เพศของบุคคลในสังคมน้ันๆ ไว้ สังคมจะมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การขัดเกลาทางทางเพศในสังคม (Sexual Socialization) 
ท าหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา มีท้ังการสืบทอดวัฒนธรรมเดิมและการรับวัฒนธรรมใหม่ ท้ังน้ีความเป็นชาย (Masculine) และความ
เป็นหญิง (Feminine) ในแต่ละสังคมก็จะก าหนดความหมายท่ีมีความเฉพาะในโครงสร้างทางสังคม อันจะช้ีให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศท่ีแตกต่างกัน 
 ระบบสังคมท่ียกย่องช่ืนชมเพศชายมากกว่าหญิง (Systemic Male Preference) ท าให้หญิงต้องอยู่ในสถานะท่ีด้อย
กว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของลูกหรือภรรยา การมองเพศหญิงว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอและเป็นเครื่องบ าบัดความใคร่ของเพศชาย
ล้วนแล้วแต่น ามาซึ่งความรุนแรงทางเพศ (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2550) การเลือกปฏิบัติท่ีเข้าข้างเพศหน่ึง อคติ กีดกันอีกเพศ
หน่ึงน้ีเองท่ีเรียกว่า “มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ (Sexual Double Standards)” มาตรฐานเชิงซ้อนทางเพศน้ัน
ได้ปลูกฝังควบคุมเรื่องเพศกับผู้หญิง แต่กลับส่งเสริมให้ผู้ชายได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางเพศอย่างอิสระเสรี ท าให้เกิด
อคติ การตีตราและเกิดการต้ังค าถามกับผู้หญิงทุกครั้งเม่ือเกิดประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับเพศอยู่เสมอ  
 สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีอธิบายได้ด้วยประสบการณ์ของทุกคนมักจะคุ้นเคย ครอบครัว สถานศึกษามักจะปลูกฝังใน
ลักษณะท่ีว่า ผู้หญิงต้องรักษาพรมจรรย์จนถึงวันแต่งงาน เม่ือแต่งงานผู้หญิงจะต้องมีหน้าท่ีเป็นภรรยาและเป็นมารดาท่ีดี ส่วน
ผู้ชายสามารถหาประสบการณ์ทางเพศได้ก่อนแต่งงาน ด้วยเหตุน้ีท าให้ผู้ชายส่ังสมความไม่รับผิดชอบต่อเพศสัมพันธ์จากการ
ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว นอกจากน้ีหน้าท่ีหลักของผู้ชายคือต้องท างานนอกบ้านและหาเล้ียงครอบครัว ปลูกฝังความเช่ือว่า
ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น าครอบครัว ดูแลสมาชิกทุกคนในบ้าน ในท านองท่ีว่าผู้ชายใหญ่กว่าผู้หญิง ท าให้ผู้ชายต่างก็รับรู้บทบาท
ของตนเองถึงการเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัว  
 ดังน้ันเพศชายและเพศหญิงในสังคมต่างก็ถูกบริบททางสังคมและวัฒนธรรมครอบง า ขัดเกลาให้แสดงบทบาททาง
เพศ (Sexual Roles) ท่ีแตกต่างกัน มักแสดงออกมาในลักษณะท่ีผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและต่ าต้อยกว่า ส่วนผู้ชายจะ
เป็นผู้น าและได้เปรียบมากกว่า วัฒนธรรมทางเพศเหล่าน้ีย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในลักษณะท่ีสังคมเลือก
ปฏิบัติต่อผู้หญิงและลดทอนคุณค่าของความเป็นผู้หญิง ขัดเกลาให้ผู้ชายท าร้ายทางเพศต่อผู้หญิงได้โดยชอบธรรมในหลาย
กรณี โดยคนในสังคมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติ 
 ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ  
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเพศในแนวคิดของ Catherine  (Cited in Groth, Nicholas, Jean, & Birnbaum, 
1981) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง โดยได้อธิบายว่าการควบคุมเพศหญิงมีข้ึนมาพร้อมๆ กับการ
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เปล่ียนแปลงของระบบสืบสายโลหิตแบบมารดาเป็นใหญ่ (Matriarchy) ไปสู่ระบบบิดาเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งมีความเช่ือ
พื้นฐานว่าผู้หญิงมีความด้อยกว่าและเป็นสัญลักษณ์ของการมีอ านาจของผู้ชาย ท้ังน้ีความรุนแรงทางเพศเป็นภาพสะท้อนถึง
สังคมท่ีมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศท่ีไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายชายอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าและครอบง าฝ่ายหญิงน่ันเอง 
 ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม (Conflict Theory) มองเรื่องเพศในประเด็นท่ีว่าเป็นเรื่องของก าลัง อ านาจ ความไม่
เท่าเทียมกัน และการให้ความส าคัญแก่เพศหน่ึงมากกว่าอีกเพศหน่ึง อ านาจในการควบคุมเรื่องเพศอยู่ในมือของกลุ่มท่ีมี
อ านาจเหนือกว่าจะเป็นผู้ก าหนดกลุ่มท่ีมีอ านาจต่ ากว่า โดยในสังคมชายเป็นใหญ่เพศชายจะใช้อ านาจในการจ ากัดเรื่องเพศ
ของเพศหญิงไว้ ขณะท่ีเพศชายมีอิสระเสรีในการแสดงออกทางเพศมากกว่าเพศหญิงโดยอ้างความชอบธรรมเรื่องความอ่อนแอ
ท้ังสรีระและความปลอดภัยของผู้หญิง (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2550) เป็นท่ีมาของการท าให้ผู้ชายถือครองอ านาจในการ
ควบคุมผู้หญิง  
 นอกจากน้ียังมีทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับอ านาจท่ีแตกต่างกันในเรื่องเพศคือทฤษฎีการใช้อ านาจในทางท่ีผิด 
(Abuse of Power Theory) โดยทฤษฎีน้ีเช่ือว่าความรุนแรงทางเพศเกิดจากการใช้อ านาจท่ีเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง ผู้ท่ีมี
อ านาจเหนือกว่ามีแนวโน้มเป็นผู้กระท าผู้ท่ีมีอ านาจต่ ากว่า (Kanter, 1977 cited in Lee, Robert, Eleanor, & Xianglei, 
1996) ดังน้ันแล้วค่านิยมทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่เป็นแบบแผนปฏิบัติท่ีมีและใช้อ านาจท่ีอยู่เบ้ืองหลังบทบาทความเป็นชาย
กระท าต่อผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียมกัน (ชัญญาพัชญ์ ตรังคิณีนาถนิธิมา และอาภาศิริ วุวรรณานนท์, 2561) ค่านิยมในระบบ
สังคมดังกล่าวน้ีจึงเป็นช่องทางให้ผู้ชายใช้อ านาจกดข่ี ข่มเหงผู้หญิงผู้ท่ีมีพลังอ านาจต่ ากว่า ออกมาในหลายรูปแบบท้ังใน
รูปแบบของความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศและอาชญากรรมทางเพศ เป็นต้น 
 ฉะน้ันแล้ว ส่วนหน่ึงของความรุนแรงทางเพศจึงมีรากเหง้าของปัญหามาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศ 
เป็นความสัมพันธ์ท่ีผู้กระท ารู้สึกว่าตนมีอ านาจเหนือกว่าผู้ถูกกระท าซึ่งแทบท้ังหมดเป็นผู้หญิง จากสถานการณ์ปัญหาความ
รุนแรงทางเพศในหลายกรณีผู้หญิงมักไม่กล้าขัดขืน เพราะตกอยู่ในการควบคุม การมีอ านาจเหนือ ท าให้ต้องจ ายอม ความเช่ือ
เรื่องบทบาทของผู้หญิงตลอดจนการถูกบังคับข่มขู่ด้วยเง่ือนไขเชิงอ านาจในเรื่องอ่ืนๆ ความรุนแรงทางเพศอาจไม่ได้
หมายความถึงการต่อสู้ ขัดขืน จนเกิดร่องรอยการบาดเจ็บเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการใช้อ านาจท่ีไม่เท่ากัน มา
กระท าต่อกัน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริสรา แซกวย, 2551) รวมไปจนกรณีเกี่ยวกับการเกิดความรุนแรงทางเพศ เช่น การ
ท่ีสามีข่มขืนภรรยา หรือการท่ีผู้ชายข่มขืนแฟนของตนเอง ถือเป็นอุบัติการณ์หน่ึงท่ีแสดงถึงการใช้อ านาจท่ีเหนือกว่าบังคับขืน
ใจอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวหากแต่เป็นปัญหาสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศในสังคม  
 ประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม (Sexual Socialization) 
 สมาชิกในสังคมทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการขัดเกลาจากสังคมท้ังส้ิน การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
คือหลักท่ีใช้ในการปฏิบัติ เพื่อมนุษย์จะได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของกลุ่ม การขัดเกลาทางสังคมมีความส าคัญมาก 
เพราะจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล (สุพัตรา สุภาพ อ้างถึงใน จอมญาดา ช่ืนประจักษ์กุล, 2548) กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม เกิดข้ึนมาต้ังแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา ส่ือมวลชน ฯลฯ ในการให้ค่า “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็น
ชาย” เริ่มต้นต้ังแต่ทุกคนคลอดออกมาเป็นทารก เพศถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 เพศอย่างชัดเจนคือ “เด็กผู้หญิง”และ 
“เด็กผู้ชาย” ด้วยกระบวนการแบ่งแยกเพศท่ีชัดเจนน้ีเอง ท าให้สังคมท่ียอมรับเฉพาะผู้ท่ีมีเพศตามเพศสภาพโดยก าเนิดเพียง
เท่าน้ัน อันเป็นท่ีมาของรากเหง้าการกีดกันเพศทางเลือกอ่ืนๆ อีกด้วย หลังจากมีกระบวนการแบ่งแยกเพศแล้ว สังคมก็จะเริ่ม
คาดหวังและขัดเกลาเด็กท้ังในด้านบทบาท (Gender roles) หน้าท่ี สถานภาพ ตามเพศก าเนิดของบุคคล ในระบบท่ีผู้ชายเป็น
ใหญ่ เด็กผู้หญิงจะถูกป้ันแต่ง ขัดเกลา สร้างภาพให้มีลักษณะของการอ่อนแอ อ่อนไหว อ่อนหวาน ไม่สามารถป้องกันตนเอง
และผู้อ่ืนได้ ส่วนเด็กผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายท่ีเข้มแข็ง แข็งแกร่ง ม่ันคง สามารถช่วยเหลือดูแลผู้อ่ืนได้ดี เม่ือเข้าสู่ระบบโรงเรี ยน
หรือสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ก็ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะเพศชายท่ีต้องมีความอดทน ปกป้องผู้หญิงท่ี
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อ่อนแอกว่า ย่ิงเป็นการบ่มเพาะอ านาจของผู้ชายอย่างเปิดเผยและเป็นทางการ (Structure Approach) (Larson, 1983 ; 
Linn, 1991; Myers. 1992; cited in Lee, Robert, Eleanor, and Xianglei, 1996) ในระบบสังคมอย่างแยบคาย จวบจน
สมาชิกในสังคมเข้าสู่วัยแรงงาน ระบบการท างานก็ถูกจัดวางด้วยความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ท้ังในด้านพฤติกรรม
และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ ท้ังในด้านต าแหน่งงาน ประเภทงาน หน้าท่ีการงาน ฯลฯ เช่น 
ต าแหน่งผู้บริหารแทบทุกหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ลูกจ้างผู้หญิงถูกนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานคุกคามทางเพศในท่ีท างาน 
เป็นต้น  
 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมน้ีจะอยู่ในชีวิตประจ าวันเกิดข้ึนโดยสมาชิกในสังคมไม่รู้ตัว ส าหรับผู้หญิงได้เรียนรู้ท่ีจะ
เป็นผู้ต่ าต้อยกว่า อ่อนโยน ไม่แสดงการโต้แย้ง ยอมปฏิบัติตาม ถ่อมตนในฐานะท่ีมีอ านาจน้อยกว่าผู้ชายไปโดยปริยาย จน
กลายเป็นค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในสังคม การส่ังสมถ่ายทอดขัดเกลาเหล่าน้ีเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นความเช่ือน้ี มีผลท าให้เกิดความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่าเป็นวงจรปัญหาสังคมท่ี
ยากจะแก้ไข เช่น เม่ือผู้หญิงถูกข่มขืน สังคมมักจะเช่ือว่าผู้หญิงคนน้ันมีความสุขจากการถูกข่มขืน หากผู้หญิงคนน้ันแต่งกายไม่
เรียบร้อยก็มักจะถูกตีตราว่าเป็นฝ่ายแต่งกายย่ัวยุอารมณ์ให้ท่าผู้ชายก่อนจึงสมควรแล้วท่ีจะถูกข่มขืน เ ป็นต้น เม่ือสังคม
ออกแบบโครงสร้างทางสังคมมาเช่นน้ี สังคมก็จะมีอคติทางเพศ เลือกปฏิบัติและมีความล าเอียง เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ข้ึนกับ
ผู้หญิง ส่ิงแรกท่ีสังคมจะพิจารณา ไม่ได้มองว่าเหตุการณ์น้ันขัดต่อ “หลักสิทธิมนุษยชน” และ “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์”
หรือไม่ เพียงใด แต่สังคมกลับมุ่งพิจารณาจับจ้องผู้หญิงท่ีโดนกระท าว่าผู้หญิงคนน้ันมีลักษณะตามท่ีสังคมได้ให้นิยามค าว่า 
“ผู้หญิงท่ีดี” เอาไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และหากผู้หญิงท่ีโดนกระท ามีคุณสมบัติไม่ครบตามลักษณะของค าว่า “ผู้หญิงท่ี
ดี” ตามท่ีสังคมได้ก าหนดเอาไว้ คนในสังคมส่วนใหญ่ก็พร้อมท่ีจะต าหนิติเตียน ต่อว่า รังเกียจ และตีตราผู้หญิงท่ีถูกกระท า 
ด้วยอคติความล าเอียงว่าด้วยเรื่องเพศ แทนท่ีจะเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลือในฐานะของผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิและศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ 
 ท้ัง 3 ประเด็นข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องท่ีผู้หญิงต้องเผชิญภายใต้ความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง (Structural violence) ของสังคม เพราะสถานภาพและบทบาทจะอยู่ในระบบสังคมท่ีมีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์
ท่ีไม่เท่าเทียมกันทางเพศ อันท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน (สฤษด์ิ  สืบพงษ์ศิริ, 2561) ระบบ
โครงสร้างสังคมท่ีชายเป็นใหญ่ แฝงไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหญิงและชายท่ีไม่เท่าเทียมกัน อันมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดความรุนแรงทางเพศข้ึน ดังน้ันความรุนแรงทางเพศจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ปัญหาเท่าน้ัน หากแต่เบ้ืองลึกแล้วยังเป็นส่ิง
สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคมคือ ความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศชายและเพศหญิงใน
โครงสร้างของสังคมอีกด้วย 
 2.2 ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศกับปัญหาความรุนแรงทางเพศซ้ าซ้อน  
 ด้วยกรณีการเกิดเหตุการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศน้ัน ลักษณะวัฒนธรรมไทยมักต้ังค าถามต่อ
ผู้ถูกกระท าผิดมากกว่าผู้กระท า (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552) อยู่เสมอ น่ันเท่ากับเป็นการแสดงถึงความไม่เสมอภาคระหว่าง
เพศ ในลักษณะของการตีตรา จับจ้อง ตรวจสอบผู้หญิง ในขณะท่ีให้เสรีภาพทางเพศ ยกเว้น ละเว้นการคาดโทษผู้ชาย ท าให้
เกิดความรุนแรงทางเพศและยังบ่มเพาะการกระท าผิดซ้ าๆ ของผู้กระท าความผิด เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศซ้ าซ้อน
เน่ืองจากผู้กระท าไม่เคยได้รับบทเรียนการถูกลงโทษใดๆ ท้ังน้ีผู้ศึกษาจะน าเสนอแง่มุมเชิงสังคมท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับการ
ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศซ้ าซ้อนด้วยการอธิบายผ่านกลุ่มผู้ถูกกระท ากับกลุ่มผู้กระท าดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มแรก: กลุ่มผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ 
 ผู้หญิงถูกกระท าจ านวนไม่น้อย ยอมเก็บง า ปกปิดเหตุการณ์เลวร้ายไว้กับตนเองมากกว่าเพราะผู้หญิงจะรับรู้และ
ทราบดีว่าการเปิดเผยข้อมูล เรื่องราวการเกิดความรุนแรงทางเพศมีความเส่ียงท่ีจะถูกสังคมต้ังค าถาม ตีตราในลักษณะของการ
เป็นผู้หญิงท่ีปฏิบัติตัวไม่ดีมากกว่าการได้รับความเห็นอกเห็นใจ แทนท่ีสังคมจะกล่าวโทษผู้กระท าผิด ความเช่ือเหล่าน้ีส่งผลต่อ
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การมองและการท าความเข้าใจพฤติกรรมระหว่างชายและหญิง รวมไปถึงการมองว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศมักเกิดจาก
ฝ่ายหญิง เป็นไปในลักษณะของการต าหนิผู้หญิง (สุชีลา ตันชัยนันท์, 2535) ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคงรู้สึกสนุกและมีความสุข
กับการถูกกระท า สาวบริสุทธิ์เท่าน้ันท่ีเป็นเหย่ือ จนท าให้ผู้ถูกกระท าจ านวนมากไม่กล้าแจ้งความ ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้ใคร
ทราบ ส่วนหน่ึงท่ีผู้หญิงเลือกท่ีจะปกปิดเรื่องราวเลวร้ายไว้กับตัว จากการศึกษาของ Burgess (1985 อ้างถึงใน ขวัญชัย สันติ
ภาราภพ, 2547) ได้ให้เหตุผลเชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยาไว้ว่า ผู้หญิงมักกลัวถูกต าหนิว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน 
กลัวถูกต่อต้านจากคนอ่ืนๆ เม่ือเรื่องราวถูกเปิดเผย กลัวว่าจะไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเน่ืองจากมีประสบการณ์ไม่ดี รวมถึง
กลัวการข่มขู่จากผู้กระท า สอดคล้องกับอภิญญา เวชยชัย (2561) ท่ีได้กล่าวว่าผู้หญิงท่ีถูกกระท าส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เพราะอายและไม่กล้าเปิดเผย จึงเก็บความทุกข์ไว้เพียงล าพัง ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท าท้ังร่างกายและ
จิตใจ ในขณะท่ีผู้กระท าผิดรอดตัว และไม่ได้รับการลงโทษทัณฑ์ใดๆ  
 นอกจากน้ี ในส่วนของครอบครัวผู้ถูกกระท าก็มีส่วนส าคัญในการปกปิดข้อมูล เน่ืองจากครอบครัวของผู้ถูกกระท ามัก
เกิดความอับอายและกลัวความเส่ือมเสียมากกว่าความต้องการท่ีจะช่วยเหลือ กลัวว่าหากข่าวแพร่ไปอย่างกว้างขวาง คนใน
ชุมชนจะรังเกียจ หากในกรณีท่ีผู้กระท าเป็นบุคคลใกล้ตัวท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดามารดา ผู้ถูกกระท าเองเลือกท่ีจะ
ปกปิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศท่ีตนได้รับ เหตุผลส าคัญอย่างหน่ึง Burgess (1985 อ้างถึงใน ขวัญไชย สันติภาราภพ , 
2547) ได้อธิบายการปกปิดข้อมูลน้ีว่า ผู้ถูกกระท ากลัวจะไม่ได้รับความเช่ือใจในส่ิงท่ีตนบอกเล่า ส่วนอีกกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ
การกระท าความรุนแรงทางเพศในชีวิตคู่ของสามีภรรยา ค่านิยมในสังคมไทยมองเรื่องน้ีว่าเป็นปัญหาของสามีภรรยา ท่ีต้อง
แก้ไขกันเอง ผู้หญิงจึงมักไม่ปรึกษาปัญหากับใคร ฉะน้ันแล้วผู้ถูกกระท าจึงจ าเป็นต้องเป็นฝ่ายอดทนกล้ ากลืนรับการกระท า
เหล่าน้ันอยู่เรื่อยไป (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552) เหตุปัจจัยเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและคงระดับความรุนแรงแฝงตัวอยู่ในสังคมไทยตลอดมา 
 กลุ่มที่สอง: กลุ่มผู้กระท าความรุนแรงทางเพศ 
 ความรุนแรงทางเพศเชิงโครงสร้างของสังคมมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้กระท าความผิดมีพฤติกรรมความรุนแรง
ทางเพศได้อย่างมาก ดังเช่นการศึกษาของ Baker (1997cited in Turvey & Brent, 2005) เห็นว่าแรงจูงใจในการกระท า
ความรุนแรงทางเพศหรือการข่มขืน (Rapist Motivation) มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคม ประการแรก คือเรื่อง Sex 
and Lovemaking เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากผู้กระท าผิดมองการมีเพศสัมพันธ์เป็น Lovemaking ซึ่งอาจจะท าให้กลายเป็นการ
ใช้อ านาจไปบังคับ ในเด็กหนุ่มท่ียังขาดประสบการณ์สังคมจะส่ังสอนการใช้อ านาจและความรุนแรงกับผู้หญิง จนน าไปสู่
พฤติกรรมการข่มขืนเน่ืองจากความสับสนระหว่างการหาประสบการณ์ทางเพศกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ประการท่ีสอง
คือเรื่อง Sex and Shoplifting มองผู้หญิงเหมือนกับสินค้าท่ีสามารถจะซื้อมาขายไปได้ พวกเขาจะถูกสอนว่า ความต้องการ
ทางเพศเหมือนกับความหิว ซึ่งผู้หญิงเปรียบเสมือนกับอาหาร ประการท่ีสามคือ Dividing เป็นการแบ่งแยกท่ีมีแรงจูงใจของ
การมองว่าผู้หญิงเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชายและการข่มขืนน้ันใช้เพื่อแสดงอ านาจเหนือผู้หญิง ประการท่ี ส่ีคือ Power เป็น
แรงจูงใจด้านอ านาจ เพื่อต้องการรักษาอ านาจและควบคุม เท่ากับว่าโครงสร้างทางสังคมก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ และ
ประการสุดท้ายคือ Uniting เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากกลุ่ม โดยใช้การข่มขืนให้เป็นบทพิสูจน์ในบางส่ิงของกลุ่ม  
 จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจการกระท าความรุนแรงทางเพศของผู้กระท าผิดส่วนหน่ึงยังสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับกลุ่มเพื่อนท่ีตน
เลือกท่ีจะคบหาและยังเช่ือมโยงเข้ากับระบบโครงสร้างทางสังคมท่ีก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศ การศึกษาของ 
Godenzi อธิบายการกระท าผิดทางเพศด้วยทฤษฎีการคบค้าสมาคมท่ีแตกต่าง (Differential association) สะท้อนให้เห็นถึง
รากเหง้าของปัญหาท่ีมาจากความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม กล่าวคือกระท าผิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศท่ีผู้ชายได้
กระท ากับคู่นอนน้ัน ได้รับอิทธิพลแนวความคิดมาจากเพื่อนในกลุ่ม สาเหตุมาจากแรงกดดันจากเพื่อน (Patriarchal male 
peer group) ท่ีมีความคิดในเชิงกดข่ีผู้หญิง การศึกษาของ Bourgois ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้กระท าความรุนแรงมักอยู่
ในกลุ่มเพื่อนท่ีมีค่านิยมและความเช่ือในเรื่องชายเป็นใหญ่เป็นประเด็นส าคัญ  
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 ผู้กระท าผิดจ านวนมากท่ีรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่าย โดยวางใจว่าผู้ถูกกระท าจะไม่เปิดเผยเรื่องราวท่ี
เกิดข้ึน ท าให้ผู้กระท ารู้สึกย่ามใจ ชะล่าใจและอาจเกิดการกระท าผิดซ้ าในลักษณะเดิมไปเรื่อยๆ ดังการศึกษาของ เอกพจน์ อิน
ทวิวัฒน์ (2542) พบว่าในการกระท าความผิดทางเพศน้ันผู้กระท าและผู้ถูกกระท ามักจะรู้จักคุ้นเคยหรือมีความสนิทสนมกันดี 
จึงเกิดความม่ันใจท่ีจะกระท าความผิด ผู้กระท าผิดคิดว่าผู้หญิงจะไม่กรีดร้อง ไม่กล้าต่อสู้ขัดขืน และเช่ือม่ันว่าตนเองจะรอดพ้น
จากความผิดและการถูกจับกุม เพราะคิดว่าผู้ถูกกระท าจะไม่กล้าแจ้งความ จึงตัดสินใจเลือกท่ีจะกระท าความผิด นอกจากน้ี
หากคนในครอบครัวผู้กระท าผิดรู้แต่ก็น่ิงเฉย ผู้กระท าผิดจะตีความว่าคนในครอบครัวรู้เห็นเป็นใจ ยินยอมและยอมรับ
พฤติกรรมเหล่าน้ันได้ (จักร พันธ์ชูเพชร, 2548) จึงเกิดการกระท าความรุนแรงซ้ าอีกโดยไม่เกรงกลัวว่าจะโดนลงโทษ 
 จะเห็นได้ว่าการปกปิด เก็บง าเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศของตัวผู้ถูกกระท า  การน่ิงเฉย การเพิกเฉยของ
ครอบครัวต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ นับเป็นภัยเงียบท่ีร้ายแรงต่อสังคม เน่ืองจากการน่ิงเฉย เพิกเฉยต่อปัญหาจะเป็นการ
ปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระท าหรือผู้ด้อยอ านาจร้องขอความช่วยเหลือ อีกท้ังการน่ิงเฉยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความ
รุนแรงได้กระท าความรุนแรงต่อไป เท่ากับเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศท่ีซ้ าซ้อน บ่มเพาะรากเหง้า
ของปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 
 
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ 
 การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในเรื่องความรุนแรงทางเพศ น่ันคือการแก้ท่ีวัฒนธรรมทางเพศในโครงสร้างของสังคม ควร
มีการปรับทัศนคติของสังคมท่ีไม่น่ิงเฉยหรือไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศ หรือมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวของคน
อ่ืนไม่เกี่ยวกับสังคม ดังน้ันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง จึงไม่ใช่การท่ีผู้หญิงต้องรู้จักลุกข้ึนมาปกป้องตนเอง
ได้เท่าน้ัน แต่ต้องลงลึกไปถึงการแก้ปัญหาท่ีรากเหง้าของโครงสร้างทางสังคมท่ีต้องร่วมถอนรากถอนโคนทางวัฒนธรรม 
ค่านิยม ความเช่ือ ท่ีก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงปรับฐานคิดให้สมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยได้เรียนรู้ในการเคารพ ให้เกียรติ ยก
ย่องซึ่งกันและกัน และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในเพศสภาพของความเป็นมนุษย์ท่ีมีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่ท าร้ายหรือใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจต่อกัน อันเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการใช้ชีวิตควรจะเป็นส่ิงท่ีทุก
คนในสังคมได้รับ เพื่ อแก้ปัญหาท่ีครอบคลุมทุกประเด็นไ ม่ว่าจะเป็นประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ 
สัมพันธภาพเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม รวมถึงประเด็นอ่ืนๆท่ีเกี่ยวเน่ือง 
 ส าหรับประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ แนวทางโดยภาพรวมเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางเพศ
ใหม่ท่ีไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นเหตุเกี่ยวเน่ืองแห่งวัฒนธรรมเชิงซ้อนท่ีเลือกปฏิบัติท่ีละเว้น มองข้ามความผิด
ของเพศชาย แต่มีอคติ ตีตราเพศหญิง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมทางเพศใหม่ท่ีไม่เลือกปฏิบัติ 
 ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ แนวทางในภาพรวมคือสังคมไทยต้องรื้อความคิดใหม่ใน
เรื่องเพศ ต้องเปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือท่ีท าให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศไม่เท่าเทียมกัน พร้อมกันน้ันต้องเร่ง
สร้างความคิด ความเช่ือใหม่ให้สังคมได้ตระหนักถึงการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพราะรากเหง้าของความรุนแรงทาง
เพศมาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน 
 ส่วนประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม สังคมควรมีการเปล่ียนแปลงภาพท่ีสังคมท าให้ผู้หญิงกลายเป็น
เพศท่ีอ่อนแอ ปกป้องตนเองไม่ได้ ไม่มีความสามารถท่ีจะดูแลตนเอง ต้องมีการเสริมพลังให้เพศหญิงมีความม่ันใจในตนเอง มี
พลังในการดูแล ปกป้องและช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
ประเด็นในมิติทางสังคมท้ังสามประเด็นน้ีมีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกัน เป็นผลมาจากวัฒนธรรม ความคิด          ความเช่ือ 
ค่านิยมของสังคมไทยท่ีหนุนเสริมให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในสังคม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
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 1. ควรมีการสนับสนุนผลักดันการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน 
ชุมชน และประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกับสถาบันทางสังคมทุกสถาบัน สร้างกลไกในการขับเคล่ือนต่อต้านความ
รุนแรงทางเพศ ดังต่อไปน้ี 
 1.1 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีอิทธิพลต่อสังคมมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง
สังคมเพื่อการรื้อถอนวัฒนธรรมเก่าท่ีก่อให้เกิดปัญหา ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าหลักใหญ่ใจความจะต้องเริ่มมาจากครอบครัว 
โดยครอบครัวต้องขัดเกลา อบรม ส่ังสอน ให้สมาชิกในครอบครัวมีค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่
ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิงหรือเพศทางเลือก ละท้ิงค่านิยม ความเช่ือเดิมท่ีกดข่ี กดทับทางเพศ สนับสนุนให้สมาชิกมีมุมมอง
ท่ีให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ การสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน 
 1.2 สถาบันการศึกษา หลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศท่ีรอบด้านอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาททางเพศในลักษณะท่ีไม่กดทับ ไม่วางอ านาจเหนืออีกฝ่าย แต่อยู่ในลักษณะ
ของการยอมรับความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ท่ีมีศักด์ิศรีเช่นเดียวกันท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนาหรือ
ชนช้ันใดก็ตาม นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาควรมีบุคลากรท่ีสามารถช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีประสบปัญหาได้ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ในโรงเรียน ครูแนะแนว หรือกลุ่มนักเรียนอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว 
 1.3 สถาบันท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ต้องพิจารณาถึงระบบข้ันตอนการด าเนินการในระบบใหม่ ท่ีมุ่ง
ปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้ถูกกระท า หลายกรณีถึงแม้ว่าผู้ถูกกระท าไ ด้ร้องขอความช่วยเหลือ โดยการเข้าแจ้งความแต่ใน
กระบวนการยุติธรรม แต่การซักถามซ้ าๆ  หลายครั้งในกระบวนการ กลับเป็นการตอกย้ าความล าบากใจให้เกิดข้ึน 
เปรียบเสมือนเป็นการข่มขืนซ้ าซ้อนแก่ผู้ถูกกระท า ดังน้ันกระบวนการยุติธรรมจึงควรปรับระบบโดยการให้นักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลผู้ถูกกระท า 
 1.4 สถาบันส่ือมวลชนควรผลักดันให้มีการตรวจสอบส่ือท่ีแฝงความรุนแรงทางเพศอย่างเข้มงวด เพราะปัจจุบันส่ือ
ขาดการควบคุมอย่างรัดกุม ท าความเข้าใจกับผู้ผลิตส่ือเพื่อปรับมุมมองเรื่องเพศ น าเสนอ เน้ือหาท่ีเน้นเรื่องความเท่าเทียม
ระหว่างเพศท้ังหญิงชายและเพศท่ีสาม บนพื้นฐานศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ในเชิงนโยบายและมาตรการควรมีกฎหมายควบคุม
ส่ือท่ีเข้มงวด ควรมีการคัดสรรข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์จรรโลงสังคมมากกว่าส่ือท่ีบ่อนท าลายศีลธรรมความดีงามของสังคม 
 2. ทุกภาคส่วนควรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ เน้นการให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์โดยเสมอภาคกันของสมาชิกใน
สังคมทุกเพศทุกวัย รัฐควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการต่อต้านความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ เป็นมาตรการรณรงค์ให้ทุก
องค์กร ร่วมมือกับกับส่ือมวลชนในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สังคมในการร่วมกันยุติความรุนแรง เพื่อขจัดปัญหาน้ีใน
สังคมไทย 
 3. รัฐควรมีนโยบายเพื่อรองรับ ช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มีบุคลากรท่ี
มีศักยภาพเพื่อช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้และทักษะในการ
ประสานงาน ปกป้อง คุ้มครอง ส่งต่อระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระท าได้อย่างเหมาะสม มีสถานบริการฉุกเฉิน
อย่างพอเพียงไว้รองรับส าหรับเยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาอย่างมีคุณภาพ 
 4. ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรภาคประชาชน ควรมีการสร้างความเข้าใจ รณรงค์ ช้ีแจง 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ รวมท้ังความรุนแรงทุกรูปแบบ มุ่งแก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง ในลักษณะของการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องสิทธิในเน้ือตัวและร่าง กาย
ตนเองและคนรอบข้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในการระแวดระวังปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่ให้เกิดข้ึนกับตนเองและคน
ใกล้ชิด มีทักษะการจัดการและการวางตัวในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
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บทสรปุ 
 โครงสร้างทางสังคมไทยยังมีค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศบางอย่างท่ีมีส่วนส าคัญอันจะก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ท้ังท่ีสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปมากตามแนวคิดทางสังคมสมัยใหม่ แต่บรรทัดฐานทางสังคม
ด้ังเดิมยังคงอยู่ ความรุนแรงทางเพศในสังคมน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องความเหล่ือม
ล้ า ความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ท้ังเพศชาย เพศหญิง รวมท้ังเพศทางเลือก ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของ
สังคมไทย ปัจจัยทางด้านสังคม บริบททางสังคม วัฒนธรรมท่ีเป็นปัญหาเหล่าน้ีนอกจากจะบ่มเพาะก่อให้เกิดปัญหาความ
รุนแรงทางเพศแล้ว ยังเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความซ้ าซ้อนของปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างต่อเน่ือง เพราะการ
ปกปิด เก็บง า น่ิงเฉยหรือการเพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศน้ี จะเท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระท าและเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระท าความรุนแรงทางเพศได้ง่ายและเกิดปัญหาความซ้ าซ้อนของการกระท า
ความรุนแรงทางเพศ  
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศน้ัน เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางเพศใหม่ท่ีไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นเหตุเกี่ยวเน่ืองแห่งวัฒนธรรมเชิงซ้อนท่ีเลือกปฏิบัติ ส่งเสริ มให้เกิด
วัฒนธรรมทางเพศใหม่ท่ีไม่เลือกปฏิบัติ ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศน้ันสังคมไทยต้องรื้อ
ความคิดใหม่ในเรื่องเพศ เปล่ียนแปลงความคิด ความเช่ือท่ีท าให้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศไม่เท่าเทียมกัน พร้อมกัน
น้ันต้องเร่งสร้างความคิด ความเช่ือใหม่ให้สังคมได้ตระหนักถึงการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนประเด็นกระบวนการ
ขัดเกลาทางเพศในสังคมต้องมีการเสริมพลังอ านาจให้เพศหญิงได้มีความม่ันใจในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกๆ ด้าน ซึ่งประเด็นปัญหาในทุกประเด็นมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เป็นปัญหาท่ีสังคมต้องร่วมกันแก้ไข เพราะปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของ
บุคคล หากแต่เป็นปัญหาของสังคมส่วนรวม  
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