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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.
Keywords: Sexual Violence, Sexual Inequality, Social Structure
บทคัดย่อ
บทความนี้มี วัตุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาการเกิด ความรุน แรงทางเพศจากปัจ จัยทางด้ านสั งคม โดยใช้ท ฤษฎีเกี่ ยวกั บ
โครงสร้างทางสังคมมาอธิบายปัญหาความรุนแรงทางเพศ พบว่า สังคมไทยมีลักษณะสังคมแบบชายเป็นใหญ่ โครงสร้างทาง
สังคมที่สร้างความไม่เสมอภาคระหว่างเพศอธิบายด้วย 3 ประเด็น ประเด็นแรกคื อ มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ
ประเด็นที่สองคือ สัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศและประเด็นที่สามคือ กระบวนการขัดเกลาทางเพศ ใน
ระบบสังคม ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม บรรทัดฐานบางอย่างได้บ่มเพาะปัญหาความรุนแรงทางเพศ การนิ่งเงียบเพิกเฉยกับ
สถานการณ์ ความรุนแรงทางเพศเท่ากับ เป็นการปิ ดโอกาสในการให้ความช่วยเหลื อ ผู้ถูกกระทา และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้กระทาผิ ดได้ก ระทาความรุนแรงทางเพศในลักษณะที่ผิดซ้ าซ้อนได้ง่าย ในสังคมไทยผู้ หญิ งจึงมั กเผชิญ ความรุน แรงเชิ ง
โครงสร้างเพียงฝ่ายเดียว ความรุนแรงทางเพศจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคมคือ ความไม่เสมอภาคระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิ งในโครงสร้างทางสังคม ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ปั ญหาความรุน แรงทางเพศให้ตรงจุด นั่นคื อ การแก้ ที่
โครงสร้างทางสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมบางอย่างที่หนุนเสริมให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศ
ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
คาสาคัญ: ความรุนแรงทางเพศ, ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ, โครงสร้างทางสังคม
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บทนา
ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบร้ายแรง จากสถิติทั่วโลกระบุว่าผู้ถูกกระทารุนแรงทางเพศเกือบ
ทั้งหมดคื อ ผู้ห ญิง ส่วนผู้ก ระทาเป็ นผู้ชาย (กฤตยา อาชวนิ จกุล , 2552) สานั กงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNODC) เผยตัวเลขสถิติว่า ในแต่ละวันมีผู้หญิงต้องเสียชีวิตไปโดยเฉลี่ย 137 คนทั่วโลก เหตุเพราะถูกคนรัก
หรือคนในครอบครัวสังหาร โดยภูมิภาคเอเชียมีเหตุฆาตกรรมในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจานวนสูงที่สุดของโลก (สานักข่าว
บีบีซี, 2561)
ในประเทศไทยพบว่า ทุ ก วัน มี เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงทางเพศเกิ ด ขึ้น กั บ เด็ ก และสตรีไ ม่น้ อ ยกว่า 7 คนต่ อ วั น
(สานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) ถึงแม้สถิติที่เข้าแจ้งความกับตารวจจะสูงแล้ว แต่ทางสานั กงาน
ตารวจแห่งชาติก็ยังระบุว่าความรุนแรงทางเพศในไทยไม่ไ ด้มีการรายงานไว้เป็นจานวนมาก (Under report) เพราะเหยื่อไม่
กล้าแจ้งความ อับอาย เกรงจะเสียเกียรติ ชื่อเสียง อันเกิดจากบริบททางสังคม วัฒนธรรมของสังคมไทย (สานักงานตารวจ
แห่งชาติ, 2561) แสดงให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยมีระดับความรุนแรงกว่าสถิติที่ปรากฏ
เป็นที่น่าสังเกตว่าความรุนแรงทางเพศในสังคมไทยมีสถิติที่สูง ส่วนหนึ่งถูกเปิดเผยและอีกจานวนไม่น้อยที่ถูกซ่อน
เร้นไม่ปรากฎเป็นหลักฐาน ปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจแจ้งความหรื อ
ปกปิด เก็บงาเหตุการณ์เลวร้ายไว้กับตัว จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยทางด้านสังคมเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับความรุนแรงทางเพศ
ในสังคมไทย โดยนาแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว
เหตุปัจจัยทางด้านสังคมกับการเกิดความรุนแรงทางเพศ
ในส่วนของการนาเสนอเหตุปัจจัยทางด้านสังคมกับการเกิดความรุนแรงทางเพศในส่วนแรกเป็ นการนาเสนอการให้
ความหมายของความรุนแรงทางเพศเพื่ อสร้างความเข้ าใจพื้นฐาน ต่ อด้วยเรื่องปั จจัยด้านสังคมกับ ความรุน แรงทางเพศที่
นาเสนอการศึกษาความรุนแรงทางเพศและการนาแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดมาจาก
โครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ
1. ความหมายของความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทางเพศ เป็นพฤติกรรมทางเพศที่กระทาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม โดยรูปแบบ
ความรุ นแรงมี หลากหลายตั้งแต่ การใช้วาจาลวนลามโดยไม่ มีการสัมผั ส การตามตื๊อ โทรศัพ ท์ลามก การอวดอวัยวะเพศ
กระทาความสาเร็จความใคร่ รวมถึงการแสดงภาพโป๊ สื่อลามก และการลวนลามทางเพศโดยการสัมผัสจนถึงความพยายามที่
จะข่มขืนและการข่มขืน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552)
กล่าวโดยสรุปแล้วความรุนแรงทางเพศจึงหมายถึงพฤติกรรมทางเพศหรือการกระทาทางเพศที่ฝ่ายหนึ่งได้กระทากับ
อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจ ความรุนแรงทางเพศที่มีระดับรุนแรงที่สุดนั่นคือการข่มขื น
2. เหตุปัจจัยด้านสังคมกับความรุนแรงทางเพศ
การศึกษาถึงสาเหตุของความรุนแรงทางเพศ เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยมี Lomboso, Garotalo และ Ferri ซึ่ง
อยู่ในสานักปฏิฐานนิยมเชื่อว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความรุนแรงทางเพศคือ ด้านกายภาพ จิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม เป็น
ปัจจัยบีบคั้นให้คนกระทาผิด ต่อมา Durkheim นักสังคมวิทยาได้ให้ความสนใจต่อการกระทาผิดทางเพศในแง่มุมของสังคม
วิทยา ส่วน Freud นักจิตวิทยาได้ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์อธิบายถึงสาเหตุการเกิดความรุนแรงทางเพศ (สุดสงวน สุธีสร, 2546)
โดยสรุปแล้วการศึกษาเพิ่มเติมของนักวิชาการแขนงต่างๆ ทาให้ในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา บ่งชี้สาเหตุการเกิดความรุนแรง
ทางเพศว่าเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ อันได้แก่ สาเหตุทางสังคม สาเหตุทางกายภาพ และสาเหตุทางจิตใจ
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การศึกษาครั้งนี้มุ่งพิจารณาเฉพาะสาเหตุปัจจัยทางด้านสังคม เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมจานวนมากพบว่า
แท้จริงแล้วการเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศไม่ไ ด้เกิดขึ้นจากผู้กระทาและผู้ถูกกระทาเพียงอย่างเดียว แต่สาเหตุที่แท้จริงเกิด
จากบริบทแวดล้อมทางสั งคมที่เคลือบแฝงในโครงสร้างทางสังคมอันก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว ซึ่งแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่าง
กันออกไป ในผลงานการวิจัยหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาหลายคนมักจะมองข้ามการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุด้านสังคม ทาให้ขาดองค์ความรู้มิติทางด้านสังคมอันเป็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงทางเพศ
จะเห็ น ได้ ว่าปั จ จุ บั น สัง คมไทยได้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงจากอดี ต ในแง่สังคมวิท ยา อาทิ เช่ น ความเชื่อ ค่ า นิ ย ม
พฤติก รรมของคนในสั ง คมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศได้ เปลี่ย นแปลงไปมากแล้ ว แต่ บ รรทั ด ฐานของสั ง คมหลายอย่ าง ยั งคงไม่
เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่ างเช่น สังคมทั่วไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากการกดขี่ทางเพศสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอ
ภาคทางเพศระหว่างชายหญิง แต่ปัจจุบันสังคมไทยยังคงยึดติดในบทบาท หน้าที่ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแบบเดิมๆ สื่อ
ต่างๆ ยังคงนาเสนอข้อ มูล ข่าวสาร ความบันเทิงในลักษณะกดขี่ผู้หญิง ผู้คนในสังคมยังคงยกย่อ งอานาจผู้ชายเป็นใหญ่ ใน
ขณะเดียวกั นก็ กดทั บและมีอ คติ ต่อผู้ หญิ ง เรื่อ งเพศของสังคมไทยจึงมีลักษณะมาตรฐานเชิ งซ้อน (Double standard) ที่
ลาเอียงเข้าข้างผู้ชายแทบทุกกรณี รวมไปถึงกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศที่ส่วนใหญ่ผู้กระทาคื อผู้ชาย ในขณะที่ผู้ หญิงเป็น
ผู้ถูก กระทา ที่ จริ งแล้ วผู้ หญิ ง ควรเป็น ฝ่า ยที่ ไ ด้ รับ การช่วยเหลื อ และได้ รับ เห็น ใจจากสังคมในฐานะเป็น ผู้ เสี ยหายที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบ แต่ในทางกลับกันเป็นที่น่าแปลกใจว่าในหลายกรณีสังคมกลับซ้าเติมและตั้งข้อสงสัยในตัวผู้ห ญิงว่าเป็นต้นเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญาหานี้เอง
การอธิบายเหตุปัจจั ยทางสังคมต่ อการเกิดความรุนแรงทางเพศด้วยทฤษฎี เกี่ ยวกับโครงสร้ างทางสังคม (Social
Structural Theories) ด้วยตัวอย่างผลงานของ Lippa ที่ไ ด้ศึกษาความแตกต่างทางเพศในสังคมของผู้คนจานวน 53 ประเทศ
โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและแนวคิด ทางชีววิทยาพบว่า ทั้งปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่าง
กัน ทาให้ผู้คนในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก (Lippa, 2009) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทาง
สังคมแต่ละสังคมที่แตกต่างกันทาให้พ ฤติกรรมของคนในสังคมมีความแตกต่ างกันออกไป เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมแต่ละ
สังคมได้กาหนดระเบี ยบ บรรทั ดฐาน วัฒ นธรรม ฯลฯ ให้ สมาชิก ประพฤติปฏิ บัติต ามเพื่อควบคุมสมาชิกและสังคม ทั้งยั ง
กาหนดสถานภาพและบทบาทของผู้คนเพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันระบบโครงสร้างทางสังคมหนึ่งๆ อาจทาให้สิ่ง
ที่กาหนดสร้างในลักษณะวาทกรรมของค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคมบางกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหา ทา
ร้ายสมาชิก เบียดขับผู้ที่อ่อนด้อย อ่อนแอเชิงอานาจในสังคม ให้ไ ด้รับความทุกข์ร้อน ไม่ไ ด้รับความเป็นธรรม อันแสดงถึงสังคม
ที่ไ ร้ความเสมอภาค ซึ่งความเสมอภาคนั้ นคือ ความเท่าเทียมกันในสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีควรจะได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความ
ยุติธรรมให้เกิดแก่ทุกฝ่ายมากที่สุด โดยไม่แบ่งแยกสถานภาพทางเพศ สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ การเกิดความรุนแรงทางเพศใน
สังคมจึงเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงระบบโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เสมอภาคระหว่างเพศที่แฝงตัวอยู่ในระบบสังคมนั่นเอง
นอกจากนี้ท ฤษฎีในกลุ่ มแนวคิดโครงสร้างการหน้าที่ ที่มีประเด็นน่ าสนใจคื อทฤษฎีของเมอร์ตันสามารถนามาใช้
อธิบายการเกิดความรุนแรงทางเพศได้ ดังในกรณีการกระทาความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยผู้ชาย เช่น กรณีการข่มขื นกระทาชาเรา
หากอธิบายด้วยทฤษฎีของเมอร์ตัน (Joseph, Julian, Kornblum, & William, 1983) ที่กล่าวไว้ใน Merton is Theory of
Anomie นั้นกล่าวถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างต่างเพศ โดยให้ข้อสังเกตว่าที่ใดที่มีการให้ค่าแก่เพศทั้งสองเพศแตกต่างกัน
มาก ที่นั่นจะมีอัตราการถูกข่มขื นที่สูง ถ้าหากสังคมใดส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศกันมากขึ้นเท่าใด อัตราการข่มขื น
ในสังคมนั้ นย่อมจะลดลงเท่านั้น ฉะนั้นความรุนแรงทางเพศ จึงไม่ไ ด้สะท้อนเพี ยงสถานการณ์ ปัญ หาความรุนแรง แต่กลั บ
สะท้อนลึกลงไปถึงปัญหาระดับโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศ ยิ่งสังคมใดมีความไม่เท่าเทียม
กันสูงที่นั่นย่อมเกิดความรุนแรงทางเพศได้สูงมากเช่นกัน
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2.1 โครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ
การอธิบายถึงสาเหตุหรือที่มาของความไม่เสมอภาคทางเพศ มักมีอคติร ากฐานมาจากสังคมตะวันตกซึ่งมีระบบสังคม
เป็นปิตาธิปไตย ปั ญ หาทางเพศสภาวะ ทั้งการเลื อกปฏิบั ติระหว่างชายหญิง สิทธิศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของชายและหญิ ง
บทบาททางเพศ ฯลฯ สาหรับระบบโครงสร้างทางสังคมของไทย มีส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า ความไม่เท่าเทียม
ความไม่ เสมอภาคทางเพศแฝงอยู่ในเช่ นกัน ในทีนี้ ผู้ศึก ษาได้ห ยิบ ยกมานาเสนอไว้เพียง 3 ประเด็น ที่มีค วามเกี่ยวข้องกั น
ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ อันประกอบด้วย ประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทาง
เพศ ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียม และประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม
ประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ (Sexual Double Standards)
หากอธิ บ ายความรุ น แรงทางเพศจากปั จ จั ย ทางสั งคมด้ วยทฤษฎี วัฒ นธรรม (Culture Theories) จะเห็ น ว่ า
วัฒนธรรมที่แวดล้อมเหตุการณ์เป็นสาเหตุของความรุนแรงทางเพศมากกว่าตัวบุคคลหรื อสังคม เปรียบเสมื อนความล้มเหลว
ทางวั ฒ นธรรมในการควบคุ ม พลั ง ด้ า นลบในตั วบุ ค คล (Freudian Cultural Approach) (Larson, 1983; Linn, 1991;
Myers, 1992; cited in Lee et al., 1996) แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีวัฒนธรรมนั้นได้อธิบายต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศว่ามี
ปัจจัยด้านสังคมทางวัฒนธรรมเป็นสาคัญ สังคมด้านวัฒนธรรมจะเป็นตั วกาหนดบทบาท หน้าที่ พฤติกรรมการแสดงออกทาง
เพศของบุคคลในสังคมนั้นๆ ไว้ สังคมจะมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้การขัดเกลาทางทางเพศในสังคม (Sexual Socialization)
ทาหน้าที่อยู่ตลอดเวลา มีทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมเดิมและการรับวัฒนธรรมใหม่ ทั้งนี้ความเป็นชาย (Masculine) และความ
เป็ น หญิ ง (Feminine) ในแต่ ล ะสั งคมก็ จ ะก าหนดความหมายที่ มี ค วามเฉพาะในโครงสร้ า งทางสั งคม อั น จะชี้ ให้ เห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่แตกต่างกัน
ระบบสังคมที่ยกย่องชื่นชมเพศชายมากกว่าหญิง (Systemic Male Preference) ทาให้หญิงต้องอยู่ในสถานะที่ด้อย
กว่าไม่ว่าจะอยู่ ในฐานะของลูกหรื อภรรยา การมองเพศหญิงว่าเป็นเพศที่อ่อนแอและเป็นเครื่องบาบัดความใคร่ของเพศชาย
ล้วนแล้วแต่นามาซึ่งความรุนแรงทางเพศ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2550) การเลื อกปฏิบัติที่เข้าข้างเพศหนึ่ง อคติ กีดกันอีกเพศ
หนึ่งนี้เองที่เรียกว่า “มาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ (Sexual Double Standards)” มาตรฐานเชิงซ้อนทางเพศนั้น
ได้ปลูกฝังควบคุมเรื่องเพศกับผู้หญิง แต่กลับส่งเสริมให้ผู้ชายได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ ทางเพศอย่างอิสระเสรี ทาให้เกิด
อคติ การตีตราและเกิดการตั้งคาถามกับผู้หญิงทุกครั้งเมื่อเกิดประเด็นปัญหาที่เกี่ย วกับเพศอยู่เสมอ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นนี้อธิบายได้ด้วยประสบการณ์ของทุกคนมักจะคุ้นเคย ครอบครัว สถานศึกษามักจะปลูกฝังใน
ลักษณะที่ว่า ผู้หญิงต้องรักษาพรมจรรย์จนถึงวันแต่งงาน เมื่อแต่งงานผู้หญิงจะต้องมีหน้าที่เป็นภรรยาและเป็นมารดาที่ดี ส่วน
ผู้ชายสามารถหาประสบการณ์ทางเพศได้ก่อนแต่งงาน ด้วยเหตุนี้ทาให้ผู้ชายสั่งสมความไม่รับผิดชอบต่อเพศสัมพันธ์จากการ
ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว นอกจากนี้หน้ าที่ หลักของผู้ชายคื อต้องทางานนอกบ้านและหาเลี้ยงครอบครัว ปลูกฝังความเชื่อ ว่า
ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้นาครอบครัว ดูแลสมาชิกทุกคนในบ้าน ในทานองที่ว่าผู้ชายใหญ่กว่าผู้หญิง ทาให้ผู้ชายต่างก็รับรู้บทบาท
ของตนเองถึงการเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัว
ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงในสังคมต่างก็ถูกบริบททางสังคมและวัฒนธรรมครอบงา ขัดเกลาให้แสดงบทบาททาง
เพศ (Sexual Roles) ที่แตกต่างกัน มักแสดงออกมาในลักษณะที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและต่าต้อยกว่า ส่วนผู้ชายจะ
เป็นผู้นาและได้เปรียบมากกว่า วัฒนธรรมทางเพศเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในลักษณะที่สังคมเลือก
ปฏิบัติต่อผู้หญิงและลดทอนคุณค่าของความเป็นผู้หญิง ขัดเกลาให้ ผู้ชายทาร้ายทางเพ ศต่อผู้หญิงได้โดยชอบธรรมในหลาย
กรณี โดยคนในสังคมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ลักษณะความสัมพั นธ์ร ะหว่างเพศในแนวคิดของ Catherine (Cited in Groth, Nicholas, Jean, & Birnbaum,
1981) ได้ ก ล่ าวถึ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งชายและหญิ ง โดยได้ อ ธิ บ ายว่ า การควบคุ ม เพศหญิ งมี ขึ้ น มาพร้ อ มๆ กั บ การ
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เปลี่ยนแปลงของระบบสืบสายโลหิตแบบมารดาเป็นใหญ่ (Matriarchy) ไปสู่ร ะบบบิดาเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งมีความเชื่อ
พื้นฐานว่าผู้หญิงมีความด้อยกว่าและเป็นสัญลักษณ์ของการมีอานาจของผู้ชาย ทั้งนี้ความรุนแรงทางเพศเป็นภาพสะท้อนถึง
สังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายชายอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าและครอบงาฝ่ายหญิงนั่นเอง
ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม (Conflict Theory) มองเรื่องเพศในประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องของกาลัง อานาจ ความไม่
เท่าเทีย มกัน และการให้ ความสาคั ญแก่ เพศหนึ่ งมากกว่าอีก เพศหนึ่ ง อานาจในการควบคุมเรื่องเพศอยู่ในมื อของกลุ่มที่ มี
อานาจเหนือกว่าจะเป็นผู้กาหนดกลุ่มที่มีอานาจต่ากว่า โดยในสังคมชายเป็นใหญ่เพศชายจะใช้อานาจในการจากัดเรื่องเพศ
ของเพศหญิงไว้ ขณะที่เพศชายมีอิสระเสรีในการแสดงออกทางเพศมากกว่าเพศหญิงโดยอ้างความชอบธรรมเรื่องความอ่อนแอ
ทั้งสรีร ะและความปลอดภัยของผู้หญิ ง (จุฑ ารัตน์ เอื้อ อานวย, 2550) เป็น ที่มาของการทาให้ ผู้ชายถื อ ครองอานาจในการ
ควบคุมผู้หญิง
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับอานาจที่แตกต่ างกันในเรื่องเพศคือทฤษฎีการใช้อานาจในทางที่ผิด
(Abuse of Power Theory) โดยทฤษฎี นี้เชื่อ ว่าความรุน แรงทางเพศเกิ ดจากการใช้ อานาจที่ เหนื อ กว่าอี กฝ่ ายหนึ่ ง ผู้ที่มี
อานาจเหนื อกว่ามีแนวโน้มเป็นผู้กระทาผู้ที่มีอานาจต่ากว่า (Kanter, 1977 cited in Lee, Robert, Eleanor, & Xianglei,
1996) ดังนั้นแล้วค่านิยมทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่เป็นแบบแผนปฏิบัติที่มีและใช้อานาจที่อยู่เบื้องหลังบทบาทความเป็นชาย
กระทาต่อผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียมกัน (ชัญ ญาพัชญ์ ตรังคิณี นาถนิธิมา และอาภาศิริ วุวรรณานนท์ , 2561) ค่านิ ยมในระบบ
สังคมดั งกล่าวนี้ จึงเป็น ช่องทางให้ ผู้ชายใช้ อานาจกดขี่ ข่ มเหงผู้ห ญิ งผู้ที่มี พ ลังอ านาจต่ ากว่า ออกมาในหลายรูปแบบทั้ งใน
รูปแบบของความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศและอาชญากรรมทางเพศ เป็นต้น
ฉะนั้นแล้ว ส่วนหนึ่งของความรุนแรงทางเพศจึงมีร ากเหง้าของปัญ หามาจากความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศ
เป็นความสัมพันธ์ที่ผู้กระทารู้สึกว่าตนมีอานาจเหนื อกว่าผู้ถูกกระทาซึ่งแทบทั้งหมดเป็นผู้หญิง จากสถานการณ์ปัญหาความ
รุนแรงทางเพศในหลายกรณีผู้หญิงมักไม่กล้าขัดขื น เพราะตกอยู่ในการควบคุม การมีอานาจเหนือ ทาให้ต้องจายอม ความเชื่อ
เรื่ อ งบทบาทของผู้ ห ญิ งตลอดจนการถูก บั ง คับ ข่ ม ขู่ ด้วยเงื่อ นไขเชิง อานาจในเรื่ อ งอื่ น ๆ ความรุ น แรงทางเพศอาจไม่ ไ ด้
หมายความถึงการต่อสู้ ขัดขื น จนเกิดร่องรอยการบาดเจ็บเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการใช้อานาจที่ไม่เท่ากัน มา
กระทาต่อกัน (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริสรา แซกวย, 2551) รวมไปจนกรณีเกี่ยวกับการเกิดความรุนแรงทางเพศ เช่น การ
ที่สามีข่มขืนภรรยา หรื อการที่ผู้ชายข่มขื นแฟนของตนเอง ถื อเป็นอุบัติการณ์หนึ่งที่แสดงถึงการใช้อานาจที่เหนื อกว่าบังคับขื น
ใจอี กฝ่ายหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ปั ญหาส่วนตั วหากแต่เป็นปั ญหาสังคมที่สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความสัมพั นธ์เชิงอานาจที่ไ ม่ เท่ าเที ยมกั น
ระหว่างเพศในสังคม
ประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม (Sexual Socialization)
สมาชิกในสังคมทุกคนล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการขัดเกลาจากสังคมทั้งสิ้น การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
คือหลักที่ใช้ในการปฏิบัติ เพื่อมนุษย์จะได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ร ะเบียบแบบแผนของกลุ่ม การขัดเกลาทางสังคมมีความสาคัญมาก
เพราะจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล (สุพัตรา สุภาพ อ้างถึงใน จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล, 2548) กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ในการให้ค่า “ความเป็นหญิง” และ “ความเป็น
ชาย” เริ่ ม ต้ น ตั้ง แต่ ทุก คนคลอดออกมาเป็ น ทารก เพศถู ก แบ่ งแยกออกเป็ น 2 เพศอย่า งชั ด เจนคื อ “เด็ ก ผู้ห ญิ ง”และ
“เด็กผู้ชาย” ด้วยกระบวนการแบ่งแยกเพศที่ชัดเจนนี้เอง ทาให้สังคมที่ยอมรับเฉพาะผู้ที่มีเพศตามเพศสภาพโดยกาเนิดเพียง
เท่านั้น อันเป็นที่มาของรากเหง้าการกีดกันเพศทางเลื อกอื่นๆ อีกด้วย หลังจากมีกระบวนการแบ่งแยกเพศแล้ว สังคมก็จะเริ่ม
คาดหวังและขัดเกลาเด็กทั้งในด้านบทบาท (Gender roles) หน้าที่ สถานภาพ ตามเพศกาเนิดของบุคคล ในระบบที่ผู้ชายเป็น
ใหญ่ เด็กผู้หญิงจะถูกปั้นแต่ง ขัดเกลา สร้ างภาพให้มีลักษณะของการอ่อนแอ อ่อนไหว อ่อนหวาน ไม่สามารถป้องกันตนเอง
และผู้อื่นได้ ส่วนเด็กผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้มแข็ง แข็งแกร่ง มั่นคง สามารถช่วยเหลื อดูแลผู้อื่นได้ดี เมื่อเข้าสู่ร ะบบโรงเรี ยน
หรื อสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ก็ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะเพศชายที่ต้องมีความอดทน ปกป้องผู้หญิงที่
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อ่อนแอกว่ า ยิ่ งเป็ นการบ่มเพาะอานาจของผู้ชายอย่างเปิด เผยและเป็ นทางการ (Structure Approach) (Larson, 1983;
Linn, 1991; Myers. 1992; cited in Lee, Robert, Eleanor, and Xianglei, 1996) ในระบบสังคมอย่างแยบคาย จวบจน
สมาชิกในสังคมเข้าสู่วัยแรงงาน ระบบการทางานก็ถูกจัดวางด้วยความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ทั้งในด้านพฤติกรรม
และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านตาแหน่งงาน ประเภทงาน หน้าที่การงาน ฯลฯ เช่น
ตาแหน่งผู้บริหารแทบทุกหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ลูกจ้างผู้หญิงถูกนายจ้างหรื อเพื่อนร่วมงานคุกคามทางเพศในที่ทางาน
เป็นต้น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้จะอยู่ในชีวิตประจาวันเกิดขึ้นโดยสมาชิกในสังคมไม่รู้ตัว สาหรับผู้หญิงได้เรียนรู้ที่จะ
เป็นผู้ต่าต้อยกว่า อ่อนโยน ไม่แสดงการโต้แย้ง ยอมปฏิบัติตาม ถ่อมตนในฐานะที่มีอานาจน้อยกว่าผู้ชายไปโดยปริยาย จน
กลายเป็นค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในสังคม การสั่งสมถ่ายทอดขัดเกลาเหล่านี้เป็น
ระยะเวลาอันยาวนานจนกลายเป็นความเชื่อนี้ มีผลทาให้เกิดความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้ นซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นวงจรปัญหาสังคมที่
ยากจะแก้ไข เช่น เมื่อผู้หญิงถูกข่มขืน สังคมมักจะเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นมีความสุขจากการถูกข่มขื น หากผู้หญิงคนนั้นแต่งกายไม่
เรีย บร้อ ยก็มั กจะถูกตี ตราว่ าเป็ นฝ่ ายแต่ งกายยั่ วยุอารมณ์ ให้ท่าผู้ชายก่อ นจึงสมควรแล้วที่ จะถู กข่ม ขื น เ ป็น ต้น เมื่อ สังคม
ออกแบบโครงสร้างทางสังคมมาเช่นนี้ สังคมก็จะมีอคติทางเพศ เลือกปฏิบัติและมีความลาเอียง เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้นกับ
ผู้หญิง สิ่งแรกที่ สังคมจะพิจารณา ไม่ ได้มองว่าเหตุการณ์นั้น ขัดต่อ “หลักสิทธิมนุษยชน” และ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”
หรือไม่ เพี ยงใด แต่สังคมกลับมุ่งพิ จารณาจับจ้องผู้หญิงที่โดนกระทาว่าผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะตามที่สังคมได้ให้นิยามคาว่า
“ผู้หญิงที่ดี” เอาไว้หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด และหากผู้หญิงที่โดนกระทามีคุณสมบัติไม่ครบตามลักษณะของคาว่า “ผู้หญิงที่
ดี” ตามที่สังคมได้กาหนดเอาไว้ คนในสัง คมส่วนใหญ่ ก็พ ร้อมที่จะตาหนิติเตียน ต่อว่า รังเกียจ และตีตราผู้หญิงที่ถูกกระทา
ด้วยอคติความลาเอียงว่าด้วยเรื่องเพศ แทนที่จะเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลื อในฐานะของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องที่ผู้หญิงต้องเผชิญภายใต้ความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง (Structural violence) ของสังคม เพราะสถานภาพและบทบาทจะอยู่ในระบบสังคมที่มีปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์
ที่ไม่เท่าเทียมกัน ทางเพศ อันทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในตาแหน่งที่ แตกต่างกัน (สฤษดิ์ สื บพงษ์ศิริ , 2561) ระบบ
โครงสร้างสังคมที่ชายเป็นใหญ่ แฝงไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอานาจของหญิงและชายที่ไม่เท่าเทียมกัน อันมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดความรุนแรงทางเพศขึ้น ดังนั้นความรุนแรงทางเพศจึงไม่ไ ด้เป็นเพียงเหตุการณ์ปัญหาเท่านั้น หากแต่เบื้องลึกแล้วยังเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคมคื อ ความไม่เท่าเทียมในความสัมพั นธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศชายและเพศหญิ งใน
โครงสร้างของสังคมอีกด้วย
2.2 ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศกับปัญหาความรุนแรงทางเพศซ้าซ้อน
ด้วยกรณี ก ารเกิด เหตุ การณ์ ปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ เรื่ อ งเพศนั้น ลั กษณะวัฒ นธรรมไทยมั ก ตั้ งค าถามต่ อ
ผู้ถูกกระทาผิดมากกว่าผู้กระทา (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2552) อยู่เสมอ นั่นเท่ากับเป็นการแสดงถึงความไม่เสมอภาคระหว่าง
เพศ ในลักษณะของการตีตรา จับจ้อง ตรวจสอบผู้หญิง ในขณะที่ให้เสรีภาพทางเพศ ยกเว้น ละเว้นการคาดโทษผู้ชาย ทาให้
เกิดความรุ นแรงทางเพศและยังบ่มเพาะการกระทาผิดซ้าๆ ของผู้กระทาความผิด เกิดปัญ หาความรุนแรงทางเพศซ้าซ้อ น
เนื่ องจากผู้ กระทาไม่ เคยได้รั บบทเรีย นการถูก ลงโทษใดๆ ทั้งนี้ ผู้ศึ กษาจะน าเสนอแง่ มุมเชิง สังคมที่มี ส่วนสัมพั น ธ์กับ การ
ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศซ้าซ้อนด้วยการอธิบายผ่านกลุ่มผู้ถูกกระทากับกลุ่มผู้กระทาดังต่อไปนี้
กลุ่มแรก: กลุ่มผู้ถูกกระทาความรุนแรงทางเพศ
ผู้หญิงถูกกระทาจานวนไม่น้อย ยอมเก็บงา ปกปิดเหตุการณ์เลวร้ายไว้กับตนเองมากกว่าเพราะผู้หญิงจะรับรู้และ
ทราบดีว่าการเปิดเผยข้อมูล เรื่องราวการเกิดความรุนแรงทางเพศมีความเสี่ยงที่จะถูกสังคมตั้งคาถาม ตีตราในลักษณะของการ
เป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติตัวไม่ดีมากกว่าการได้รับความเห็นอกเห็นใจ แทนที่สังคมจะกล่าวโทษผู้กระทาผิด ความเชื่อเหล่านี้ส่งผลต่อ
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การมองและการทาความเข้าใจพฤติกรรมระหว่างชายและหญิง รวมไปถึงการมองว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศมักเกิดจาก
ฝ่ายหญิง เป็นไปในลักษณะของการตาหนิผู้หญิง (สุชีลา ตันชัยนันท์ , 2535) ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคงรู้สึกสนุกและมีความสุข
กับการถูกกระทา สาวบริสุทธิ์เท่านั้นที่เป็นเหยื่อ จนทาให้ผู้ถูกกระทาจานวนมากไม่กล้าแจ้งความ ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้ใคร
ทราบ ส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงเลือกที่จะปกปิดเรื่องราวเลวร้ายไว้กับตัว จากการศึกษาของ Burgess (1985 อ้างถึงใน ขวัญชัย สันติ
ภาราภพ, 2547) ได้ให้เหตุผลเชิงสังคมวิทยาและจิตวิทยาไว้ว่า ผู้หญิงมักกลัวถูกตาหนิว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กลัวถูกต่อต้านจากคนอื่นๆ เมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผย กลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเนื่องจากมีประสบการณ์ไม่ดี รวมถึง
กลั วการข่ มขู่ จากผู้ กระทา สอดคล้ องกั บ อภิ ญ ญา เวชยชั ย (2561) ที่ ไ ด้ กล่ าวว่ าผู้ห ญิ งที่ ถู กกระทาส่วนใหญ่ ไ ม่ กล้ าเข้า สู่
กระบวนการยุติธรรม เพราะอายและไม่กล้าเปิดเผย จึงเก็บความทุกข์ไ ว้เพียงลาพัง ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทาทั้งร่างกายและ
จิตใจ ในขณะที่ผู้กระทาผิดรอดตัว และไม่ได้รับการลงโทษทัณฑ์ใดๆ
นอกจากนี้ ในส่วนของครอบครัวผู้ถูกกระทาก็มีส่วนสาคัญในการปกปิดข้อมูล เนื่องจากครอบครัวของผู้ถูกกระทามัก
เกิดความอับอายและกลัวความเสื่อมเสียมากกว่าความต้องการที่จะช่วยเหลือ กลัวว่าหากข่าวแพร่ไปอย่างกว้างขวาง คนใน
ชุม ชนจะรังเกียจ หากในกรณี ที่ผู้กระทาเป็ นบุคคลใกล้ตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดามารดา ผู้ถูกกระทาเองเลื อกที่ จะ
ปกปิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศที่ตนได้รับ เหตุผลสาคัญอย่างหนึ่ง Burgess (1985 อ้างถึงใน ขวัญไชย สันติภาราภพ,
2547) ได้อธิบายการปกปิดข้อมูลนี้ว่า ผู้ถูกกระทากลัวจะไม่ได้รับความเชื่อใจในสิ่งที่ตนบอกเล่า ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคื อ
การกระทาความรุนแรงทางเพศในชีวิตคู่ของสามีภรรยา ค่านิ ยมในสังคมไทยมองเรื่องนี้ว่าเป็นปัญหาของสามีภรรยา ที่ต้อง
แก้ไ ขกันเอง ผู้หญิงจึงมักไม่ปรึกษาปัญหากับใคร ฉะนั้นแล้วผู้ถูกกระทาจึงจาเป็นต้องเป็นฝ่ายอดทนกล้ากลื นรับการกระทา
เหล่านั้น อยู่เรื่อ ยไป (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2552) เหตุปัจจัยเหล่านี้จึ งส่งผลให้ความรุน แรงทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและคงระดับความรุนแรงแฝงตัวอยู่ในสังคมไทยตลอดมา
กลุ่มที่สอง: กลุ่มผู้กระทาความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทางเพศเชิงโครงสร้างของสังคมมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้กระทาความผิดมีพ ฤติกรรมความรุนแรง
ทางเพศได้อย่างมาก ดังเช่น การศึกษาของ Baker (1997cited in Turvey & Brent, 2005) เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทา
ความรุนแรงทางเพศหรื อการข่มขื น (Rapist Motivation) มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคม ประการแรก คือเรื่อง Sex
and Lovemaking เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากผู้กระทาผิดมองการมีเพศสัมพันธ์เป็น Lovemaking ซึ่งอาจจะทาให้กลายเป็นการ
ใช้อ านาจไปบังคับ ในเด็ก หนุ่ม ที่ยังขาดประสบการณ์ สังคมจะสั่ งสอนการใช้อานาจและความรุนแรงกับผู้ หญิ ง จนนาไปสู่
พฤติกรรมการข่มขืนเนื่องจากความสับสนระหว่างการหาประสบการณ์ทางเพศกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ประการที่สอง
คือเรื่อง Sex and Shoplifting มองผู้หญิงเหมือนกับสินค้าที่ สามารถจะซื้อมาขายไปได้ พวกเขาจะถูกสอนว่า ความต้องการ
ทางเพศเหมื อนกับความหิว ซึ่งผู้หญิงเปรียบเสมื อนกับอาหาร ประการที่สามคื อ Dividing เป็นการแบ่งแยกที่มีแรงจูงใจของ
การมองว่าผู้หญิงเป็นทรัพ ย์สมบัติของผู้ชายและการข่มขื นนั้นใช้เพื่อแสดงอานาจเหนื อผู้หญิง ประการที่ สี่คือ Power เป็ น
แรงจูงใจด้านอานาจ เพื่อต้องการรักษาอานาจและควบคุม เท่ากับว่าโครงสร้างทางสังคมก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศ และ
ประการสุดท้ายคือ Uniting เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากกลุ่ม โดยใช้การข่มขืนให้เป็นบทพิสูจน์ในบางสิ่งของกลุ่ม
จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจการกระทาความรุนแรงทางเพศของผู้กระทาผิดส่วนหนึ่งยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเพื่อนที่ตน
เลื อกที่ จะคบหาและยังเชื่ อมโยงเข้ ากั บระบบโครงสร้ างทางสั งคมที่ ก่อ ให้ เกิด ความไม่เสมอภาคทางเพศ การศึ กษาของ
Godenzi อธิบายการกระทาผิดทางเพศด้วยทฤษฎีการคบค้าสมาคมที่แตกต่าง (Differential association) สะท้อนให้เห็นถึง
รากเหง้าของปัญหาที่มาจากความไม่เสมอภาคทางเพศในสังคม กล่าวคื อกระทาผิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศที่ผู้ชายได้
กระทากับคู่นอนนั้น ได้รับอิทธิพ ลแนวความคิดมาจากเพื่อนในกลุ่ม สาเหตุมาจากแรงกดดันจากเพื่อน (Patriarchal male
peer group) ที่มีความคิดในเชิงกดขี่ผู้หญิง การศึกษาของ Bourgois ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้กระทาความรุนแรงมักอยู่
ในกลุ่มเพื่อนที่มีค่านิยมและความเชื่อในเรื่องชายเป็นใหญ่เป็นประเด็นสาคัญ
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ผู้กระทาผิดจานวนมากที่รู้สึกว่าตนเองมีอานาจเหนื อกว่าอีกฝ่าย โดยวางใจว่าผู้ ถูกกระทาจะไม่เปิดเผยเรื่องราวที่
เกิดขึ้น ทาให้ผู้กระทารู้สึกย่ามใจ ชะล่าใจและอาจเกิดการกระทาผิดซ้าในลักษณะเดิมไปเรื่อยๆ ดังการศึกษาของ เอกพจน์ อิน
ทวิวัฒน์ (2542) พบว่าในการกระทาความผิดทางเพศนั้นผู้กระทาและผู้ถูกกระทามักจะรู้จักคุ้นเคยหรือมีความสนิทสนมกันดี
จึงเกิดความมั่นใจที่จะกระทาความผิด ผู้กระทาผิดคิดว่าผู้หญิงจะไม่กรีดร้อง ไม่กล้าต่อสู้ขัดขืน และเชื่อมั่นว่าตนเองจะรอดพ้น
จากความผิดและการถูกจับกุม เพราะคิดว่าผู้ถูกกระทาจะไม่กล้าแจ้งความ จึงตัดสินใจเลือกที่จะกระทาความผิด นอกจากนี้
หากคนในครอบครัวผู้ กระทาผิ ดรู้ แต่ ก็นิ่ งเฉย ผู้ กระทาผิด จะตี ความว่า คนในครอบครั วรู้เห็ นเป็ นใจ ยิ นยอมและยอมรั บ
พฤติกรรมเหล่านั้นได้ (จักร พันธ์ชูเพชร, 2548) จึงเกิดการกระทาความรุนแรงซ้าอีกโดยไม่เกรงกลัวว่าจะโดนลงโทษ
จะเห็ นได้ ว่าการปกปิด เก็บ งาเหตุ ก ารณ์ ค วามรุน แรงทางเพศของตัวผู้ถู กกระทา การนิ่ งเฉย การเพิ ก เฉยของ
ครอบครัวต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ นับเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงต่อสังคม เนื่องจากการนิ่งเฉย เพิกเฉยต่อปัญหาจะเป็นการ
ปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทาหรื อผู้ด้ อยอานาจร้องขอความช่วยเหลื อ อีกทั้งการนิ่ งเฉยจะเป็น การเปิ ดโอกาสให้ผู้กระทาความ
รุนแรงได้กระทาความรุนแรงต่อไป เท่ากับเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศที่ซ้าซ้อน บ่มเพาะรากเหง้า
ของปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ
การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในเรื่องความรุนแรงทางเพศ นั่นคือการแก้ที่วัฒนธรรมทางเพศในโครงสร้างของสังคม ควร
มีการปรับทัศนคติของสังคมที่ไม่นิ่งเฉยหรือไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศ หรื อมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวของคน
อื่นไม่เกี่ยวกับสังคม ดังนั้นการแก้ไ ขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง จึงไม่ใช่การที่ผู้หญิงต้องรู้จักลุกขึ้นมาปกป้องตนเอง
ได้ เท่ านั้น แต่ต้ องลงลึก ไปถึงการแก้ปั ญ หาที่ ร ากเหง้าของโครงสร้างทางสั งคมที่ ต้องร่ วมถอนรากถอนโคนทางวัฒ นธรรม
ค่านิยม ความเชื่อ ที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงปรับฐานคิดให้สมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยได้เรียนรู้ในการเคารพ ให้เกียรติ ยก
ย่องซึ่งกันและกัน และเรี ยนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขในเพศสภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ไม่ทาร้ายหรื อใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจต่อกัน อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการใช้ชีวิตควรจะเป็นสิ่งที่ทุก
คนในสั งคมได้ รั บ เพื่ อแก้ ปั ญ หาที่ ครอบคลุม ทุ ก ประเด็ น ไม่ ว่า จะเป็ น ประเด็ น มาตรฐานเชิง ซ้อ นในวั ฒ นธรรมทางเพศ
สัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ กระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
สาหรับประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศ แนวทางโดยภาพรวมเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางเพศ
ใหม่ที่ไ ม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องแห่งวัฒนธรรมเชิงซ้อนที่เลือกปฏิบัติที่ละเว้น มองข้ามความผิด
ของเพศชาย แต่มีอคติ ตีตราเพศหญิง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมทางเพศใหม่ที่ไม่เลือกปฏิบัติ
ประเด็นสัมพันธภาพเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ แนวทางในภาพรวมคือสังคมไทยต้องรื้อความคิดใหม่ใน
เรื่องเพศ ต้องเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่ทาให้ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศไม่เท่าเทียมกัน พร้อมกันนั้นต้องเร่ง
สร้างความคิด ความเชื่อใหม่ให้สังคมได้ตระหนักถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะรากเหง้ าของความรุนแรงทาง
เพศมาจากความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ส่วนประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางเพศในสังคม สังคมควรมีการเปลี่ยนแปลงภาพที่สังคมทาให้ผู้หญิ งกลายเป็น
เพศที่อ่อนแอ ปกป้องตนเองไม่ไ ด้ ไม่มีความสามารถที่จะดูแลตนเอง ต้องมีการเสริมพลังให้เพศหญิงมีความมั่นใจในตนเอง มี
พลังในการดูแล ปกป้องและช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ประเด็นในมิติทางสังคมทั้งสามประเด็นนี้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เป็นผลมาจากวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อ
ค่านิยมของสังคมไทยที่หนุนเสริมให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเพศ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไ ขจากความร่วมมื อของทุกภาค
ส่วนในสังคม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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1. ควรมีการสนับสนุ นผลักดันการสร้างเครื อข่ายการทางานระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน
ชุมชน และประชาชน เพื่อ สร้างความเข้ มแข็งในกับสถาบั นทางสังคมทุก สถาบัน สร้างกลไกในการขั บเคลื่อนต่อต้านความ
รุนแรงทางเพศ ดังต่อไปนี้
1.1 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีอิทธิพลต่อสังคมมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
สังคมเพื่อการรื้อถอนวัฒนธรรมเก่าที่ก่อให้เกิดปัญหา ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าหลักใหญ่ใจความจะต้องเริ่มมาจากครอบครัว
โดยครอบครัวต้องขัดเกลา อบรม สั่งสอน ให้สมาชิกในครอบครัวมีค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่
ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิงหรื อเพศทางเลือก ละทิ้งค่านิยม ความเชื่อเดิมที่กดขี่ กดทับทางเพศ สนับสนุนให้สมาชิกมีมุมมอง
ที่ให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ การสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม ยกย่องให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
1.2 สถาบันการศึกษา หลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศที่ร อบด้านอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาททางเพศในลักษณะที่ไม่กดทับ ไม่วางอานาจเหนื ออีกฝ่าย แต่อยู่ในลักษณะ
ของการยอมรับความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาหรื อ
ชนชั้นใดก็ตาม นอกจากนี้สถาบันการศึกษาควรมีบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ เช่น นักสัง คม
สงเคราะห์ในโรงเรียน ครูแนะแนว หรือกลุ่มนักเรียนอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
1.3 สถาบันที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ต้องพิจารณาถึงระบบขั้นตอนการดาเนินการในระบบใหม่ ที่มุ่ ง
ปกป้ องพิ ทักษ์ สิท ธิของผู้ถูก กระทา หลายกรณี ถึ งแม้ว่าผู้ถูก กระทาได้ร้อ งขอความช่วยเหลื อ โดยการเข้ าแจ้ งความแต่ ใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม แต่ ก ารซั ก ถามซ้ าๆ หลายครั้ ง ในกระบวนการ กลั บ เป็ น การตอกย้ าความลาบากใจให้ เกิ ด ขึ้ น
เปรียบเสมือนเป็นการข่มขื นซ้าซ้อนแก่ผู้ถูกกระทา ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงควรปรับระบบโดยการให้นักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อคอยช่วยเหลือดูแลผู้ถูกกระทา
1.4 สถาบันสื่อมวลชนควรผลักดันให้มีการตรวจสอบสื่อที่แฝงความรุนแรงทางเพศอย่างเข้มงวด เพราะปัจจุบันสื่อ
ขาดการควบคุมอย่างรัดกุม ทาความเข้าใจกั บผู้ผลิตสื่อเพื่อปรับมุมมองเรื่องเพศ นาเสนอเนื้อหาที่เน้น เรื่องความเท่าเที ยม
ระหว่างเพศทั้งหญิงชายและเพศที่สาม บนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในเชิงนโยบายและมาตรการควรมีกฎหมายควบคุม
สื่อที่เข้มงวด ควรมีการคัดสรรข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์จรรโลงสังคมมากกว่าสื่อที่บ่อนทาลายศีลธรรมความดีงามของสังคม
2. ทุกภาคส่วนควรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ เน้นการให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์โดยเสมอภาคกันของสมาชิกใน
สังคมทุกเพศทุกวัย รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ เป็นมาตรการรณรงค์ให้ทุก
องค์กร ร่วมมื อกับกับสื่อมวลชนในการประชาสัมพั นธ์ให้ความรู้ แก่สังคมในการร่วมกันยุติความรุนแรง เพื่อขจัดปัญหานี้ใน
สังคมไทย
3. รัฐควรมีนโยบายเพื่อรองรับ ช่วยเหลื อผู้ถูกกระทาความรุนแรงทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มีบุคลากรที่
มีศักยภาพเพื่อช่วยเหลื อ ให้คาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้และทักษะในการ
ประสานงาน ปกป้อง คุ้มครอง ส่งต่อระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลื อผู้ถูกกระทาได้อย่างเหมาะสม มีสถานบริการฉุกเฉิน
อย่างพอเพียงไว้รองรับสาหรับเยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาอย่างมีคุณภาพ
4. ทุ ก หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ เอกชน รวมถึง องค์ ก รภาคประชาชน ควรมี ก ารสร้า งความเข้ า ใจ รณรงค์ ชี้ แ จง
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งความรุนแรงทุกรูปแบบ มุ่งแก้ปัญหาอย่าง
จริงจัง ในลักษณะของการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ การผลิตสื่อประชาสัมพัน ธ์ให้ทราบเรื่องสิทธิในเนื้อตัวและร่าง กาย
ตนเองและคนรอบข้าง เพื่ อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการระแวดระวังปั ญหาความรุนแรงทางเพศไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและคน
ใกล้ชิด มีทักษะการจัดการและการวางตัวในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
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บทสรุป
โครงสร้างทางสังคมไทยยังมีค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศบางอย่างที่มีส่วนสาคัญอันจะก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งที่สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากตามแนวคิดทางสังคมสมัยใหม่ แต่บรรทัดฐานทางสังคม
ดั้งเดิมยังคงอยู่ ความรุนแรงทางเพศในสังคมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเหลื่อม
ล้า ความไม่เท่าเทียม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งเพศชาย เพศหญิง รวมทั้งเพศทางเลื อก ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของ
สังคมไทย ปั จจัยทางด้านสังคม บริบททางสังคม วัฒ นธรรมที่เป็นปั ญหาเหล่านี้น อกจากจะบ่ม เพาะก่อให้ เกิด ปัญหาความ
รุนแรงทางเพศแล้ว ยั งเป็นมูลเหตุสาคัญที่จะนาไปสู่ความซ้าซ้อนของปัญหาความรุนแรงทางเพศอย่างต่อเนื่อง เพราะการ
ปกปิ ด เก็ บ งา นิ่ งเฉยหรื อการเพิ กเฉยต่อ ความรุน แรงทางเพศนี้ จะเท่ ากั บ เป็ นการปิ ดโอกาสในการให้ ความช่วยเหลื อ
ผู้ถูกกระทาและเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทาความรุนแรงทางเพศได้ง่ ายและเกิดปัญหาความซ้าซ้อนของการกระทา
ความรุนแรงทางเพศ
แนวทางในการแก้ไ ขปัญหาในภาพรวมประเด็นมาตรฐานเชิงซ้อนในวัฒนธรรมทางเพศนั้น เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางเพศใหม่ที่ไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบอั นเป็ นเหตุ เกี่ยวเนื่องแห่งวัฒนธรรมเชิงซ้อนที่เลื อกปฏิ บัติ ส่งเสริ มให้เกิ ด
วัฒ นธรรมทางเพศใหม่ที่ไ ม่เลื อกปฏิบั ติ ประเด็นสัม พันธภาพเชิงอานาจที่ไ ม่เท่าเที ยมกันระหว่างเพศนั้นสังคมไทยต้ องรื้อ
ความคิดใหม่ในเรื่องเพศ เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่ทาให้ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศไม่เท่าเทียมกัน พร้อมกัน
นั้นต้องเร่งสร้างความคิ ด ความเชื่อใหม่ให้สังคมได้ตระหนักถึงการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนประเด็นกระบวนการ
ขัดเกลาทางเพศในสังคมต้องมีการเสริมพลังอานาจให้เพศหญิงได้มีความมั่นใจในตนเอง สามารถช่วยเหลื อตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกๆ ด้าน ซึ่งประเด็นปัญหาในทุกประเด็นมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จาเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไ ขจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เป็นปัญหาที่สังคมต้องร่วมกันแก้ไข เพราะปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวของ
บุคคล หากแต่เป็นปัญหาของสังคมส่วนรวม
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