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กติติกรรมประกาศ 
 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาและการช่วยเหลืออยา่งดียิง่
จากรองศาสตราจารย ์นาถฤดี เด่นดวง ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผูป้ระสิทธ์ิประสาท
ความรู้  คอยแนะน าให้ค  าปรึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและท าวจิยั รองศาสตรจารย ์ดร.สุพจน์ เด่นดวง 
และอาจารย ์ดร.วฤษสพร ณฐัรุจิโรจน์ กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย และกราบ
ขอบพระคุณอาจารย ์ดร. จอมพล พิทกัษส์ันตโยธิน ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผูช่้วย
ศาสตราจารยท์วีวฒัน์ ปุณฑริกวิวฒัน์ ท่ีได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยั 
ขอกราบขอบพระคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณผูที้่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งเจา้หนา้ที่ในสถานสงเคราะห์ และผูที้่คอย
ประสานงานและอ านวยความสะดวกในระหวา่งการเก็บขอ้มูล ช่วยให้เขา้ถึงตวัเด็กหญิงท่ีถูกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ขอขอบคุณเด็กหญิงทั้ง 10 คน ที่ยอมเปิดเผยเร่ืองราวการถูกกระท า
ความรุนแรงจากคนในครอบครัว ให้โอกาสขา้พเจา้ไดร้ับรู้ถึงเร่ืองราวและความรู้สึกต่างๆที่เกิด
ข้ึนมาในชีวิต ทั้งเร่ืองราวท่ีเป็นทุกข ์ เร่ืองราวความสุข และความคาดหวงัในชีวิต  ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ของแต่ละคน   
 ทา้ยที่สุดขอขอบคุณคุณณรงค ์และคุณสายพิณ อินโส ผูเ้ป็นบิดามารดาของขา้พเจา้
ส าหรับความรักความเป็นห่วง การดูแลเอาใจใส่ที่มีให้ตลอดมา และดูแลเร่ืองค่าใชจ้่ายให้ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนรวมถึงนอ้งสาวอนัเป็นที่รัก  ขอขอบคุณคุณสมร ศรีศิริ คอยช่วยเหลือ 
ห่วงใย ช้ีแนะแนวทางที่ดีให้เสมอมา  ขอบคุณคุณณพงศ ์มาลีหอม ส าหรับความห่วงใย คอยให้
ก าลงัใจ ขอบคุณเพื ่อนๆทุกคนในชีวิต และทุกท่านที่คอยช่วยเหลือท าให้ประสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  
 

พรพิรินทร์  อินโส   
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ABSTRACT 

The purposes of this study were to understand life experiences of young 

girls who had been victims of domestic violence, to study the relationship between 

patriarchy and domestic violence experiences of young girls,  and to study the young 

girls’ management to the violence problems. The research has been conducted using 

a qualitative method which included in-depth interviews in 10 young girls aged 

between 10-15 years old who has been treated with violence within their family. It 

has been found that the young girls faced 4 forms of domestic violence: 1) being raped 

by their biological father, 2) being bullied or assaulted in their family, 3) being 

neglected or abandoned by their family, and 4) being treated with various forms of 

violence in their family. In addition, 4 causes of violence were found: 1) the economic 

system that made these young girls dependent to their family, 2) several ideals that 

influence them to be submissive to violence, 3) the sexual relationship, as being both 

a female and underage, made them being sexually oppressed, and 4) the power of 

romantic influence created conditions which made these young girls were not under 

good care and treated with violence. Moreover, the results showed that the young girls 

managed their experiences of violence in 3 ways: 1) some submitted themselves to 

violence completely, 2) some did not accept the violence, but dared not to fight back, 

and 3) some did not accept violence, and tried struggling to escape from the violence 

in their family. The suggestion from this research is that the society must 

acknowledge that the young girls who have been treated with violence in their family 

were vulnerable to be oppressed from patriarchy as they were both female and 

underage. The patriarchy that has been within the family constitution must also be 

eliminated.  There should also be a direct corporation responsible for taking care of 

domestic violence cases in young girls. 
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บทคดัยอ่ 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ตอ้งการท าความเขา้ใจประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิง
ท่ีถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของระบบชายเป็นใหญ่กบัประสบการณ์การถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง และการจดัการต่อปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง ใน
ครอบครัวอายรุะหวา่ง 10-15 ปีทั้ง 10 ราย พบวา่  

1. เด็กหญิงตอ้งเผชิญกบัการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 4 รูปแบบ คือ 1) เด็กหญิงถูก
ข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือด 2) เด็กหญิงถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว 3) เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย 
ทอดท้ิงจากคนในครอบครัว และ 4) เด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงซ ้ าซอ้นในครอบครัว  

2. สาเหตุของการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวพบวา่มี 4 สาเหตุ คือ 1)  ระบบ
เศรษฐกิจท่ีเด็กหญิงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาจากครอบครัว 2) อุดมการณ์ต่างๆท่ีครอบง าให้เด็กหญิงยอมรับการถูก
กระท าความรุนแรง 3) ระบบเพศสมัพนัธ์จากความเป็นหญิงและความเป็นเด็ก ท่ีท าใหเ้ด็กหญิงถูกกดข่ีทางเพศ 
และ 4) อ านาจเชิงความรักท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีท าใหเ้ด็กหญิงไม่ไดรั้บการดูแลท่ีดี และตอ้งถูกกระท าความรุนแรง 

3. การจดัการปัญหาความรุนแรงของเด็กหญิง พบวา่เด็กหญิงมีการจดัการต่อการถูกกระท าความ
รุนแรง 3 รูปแบบ คือ 1) เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิง 2) เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูก
กระท าความรุนแรงแต่ไม่กลา้ตอบโต ้และ 3) เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงและพยายามด้ินรน
ใหห้ลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

ข้อเสนอแนะสังคมตอ้งมองเห็นว่าเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว มีความ
เปราะบางท่ีถูกกดข่ี เอาเปรียบจากอ านาจชายเป็นใหญ่ทั้งจากความเป็นหญิง และความเป็นเด็ก  จึงตอ้งขจดั
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ท่ีแฝงอยูใ่นความสัมพนัธ์ของครอบครัว และควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลปัญหา
การถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงโดยตรง 

 
ค าส าคญั : ประสบการณ์ / ความรุนแรง / เด็กหญิง / ครอบครัว / อ านาจชายเป็นใหญ่   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เด็กเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมกัจะถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงครอบครัวถือเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด และบุคคลในครอบครัวเป็นกลุ่มคนท่ีเด็กไวใ้จ และเช่ือฟัง
มากท่ีสุด เน่ืองจากครอบครัวเป็นสังคมกลุ่มแรกท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ครอบครัวสามารถเป็นพื้นท่ี
ท่ีใหค้วามรัก ความอบอุ่น และช่วยเหลือเด็ก ในยามท่ีเด็กยงัไม่สามารถช่วยเหลือหรือพึ่งพาตวัเองได้
เต็มท่ี แต่ในขณะเดียวกนั ครอบครัวก็เป็นพื้นท่ีท่ีอนัตรายท่ีสุดส าหรับเด็ก เพราะเด็กถูกกระท า
รุนแรงจากคนในครอบครัวมากท่ีสุด ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กนั้นจึงถือเป็นภยัเงียบ
ท่ีอยู่ภายในบ้าน พื้นท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุดส าหรับเด็กกลับกลายเป็นท่ีท่ีอันตรายท่ีสุดส าหรับเด็ก  
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนั้น พบว่าลักษณะความรุนแรงมีหลายรูปแบบ เช่น  
การลงโทษอยา่งรุนแรงดว้ยการดุด่า การลงโทษดว้ยการเฆ่ียนตีอยา่งรุนแรง การลงโทษดว้ยอารมณ์
โกรธเม่ือลูกท าผดิ การละเลยต่อลูกไม่มีเวลาใหก้บัลูก เป็นตน้ (นาถฤดี เด่นดวง และ สุพจน์ เด่นดวง, 2558) 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กนั้น เป็นความรุนแรงท่ีเด็กตอ้งถูกลงโทษจากการกระท าผิด 
หรือเป็นการระบายอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ต่อเด็กโดยท่ีเด็กไม่ไดก้ระท าความผิด หรือการละเลย
เพิกเฉย จากการท่ีคนในครอบครัวไม่สามารถใหเ้วลากบัเด็กได ้จึงเกิดเป็นความรุนแรงในครอบครัว
ท่ีเด็กเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรง  
 ครอบครัวเป็นสังคมแรกท่ีเด็กจะได้รับการดูแล ขัดเกลา อบรมสั่งสอน เพื่อท่ีจะ
สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในสังคมได ้ซ่ึงบุคคลในครอบครัวนั้นก็จะมีการคาดหวงัต่อเด็กหญิง
และเด็กชายท่ีแตกต่างกนั ตามท่ีสังคมก าหนด เช่น เด็กชายก็จะถูกปลูกฝังใหมี้ความเป็นผูน้ า เป็นผูท่ี้
ท  างานหาเล้ียงครอบครัว ตอ้งเขา้สังคม ส่วนเด็กหญิงก็จะไดรั้บการปลูกฝังให้มีความเป็นกุลสตรี  
มีกิริยาท่าทางเรียบร้อย เช่ือฟังพ่อแม่ มีความสามารถด้านงานบา้นงานเรือน การปลูกฝังค่านิยม 
ต่อเด็กจึงมีความแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกับเด็กจึงมี 
ความแตกต่างกนัระหว่างเด็กหญิงกบัเด็กชาย เด็กหญิงถูกเล้ียงดูให้อยู่ในพื้นท่ีบา้น ช่วยเหลืองาน
ของพ่อแม่ในบ้าน ขณะท่ีเด็กชายสามารถมีอิสระท่ีจะออกไปในพื้นท่ีสาธารณะมากกว่า  
ความคาดหวงัท่ีมีต่อเด็กหญิงและเด็กชายมีความแตกต่างกนั  ท าให้ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิด
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ข้ึนกับเด็กหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าความรุนแรงท่ีเกิดกับเด็กชาย และนอกจากน้ียงัมีรูปแบบของ 
ความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิงและเด็กชายท่ีแตกต่างกัน คือ เด็กหญิงมีความเปราะบางต่อ 
ความรุนแรงทางเพศมากกว่าเด็กชาย ท าให้สัดส่วนความรุนแรงของเด็กหญิงมีสัดส่วนท่ีสูงกว่า
เด็กชาย  (Kendall-Tackett & Simon, 1987 อา้งใน Renzetti et al., 2001) ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงาน 
การเก็บข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการศึกษาสถานการณ์เร่ืองความรุนแรงในเด็กและ 
การทอดทิ้งคร้ังท่ี 3 (The third National Incidence Study of Child Abuse and Neglect:NIS-3) (Sedlak 
& Broadhurst,1996) เป็นรายงานเก่ียวกบัแบบประเมินตวัเอง (Self-reported) ในผูใ้หญ่ถึงประวติั 
การถูกทารุณในวยัเด็ก  พบวา่การถูกท าร้ายร่างกายในวยัเด็กของผูช้ายพบในสัดส่วนร้อยละ 10-31 
ผูห้ญิงในสัดส่วนร้อยละ 6-40 และการถูกท ารุนแรงทางเพศ พบว่า เด็กชายมีสัดส่วนร้อยละ 3-29  
ในผูห้ญิงมีสัดส่วนร้อยละ 7-36 เห็นไดว้่าการถูกกระท ารุนแรงในวยัเด็กของชายและหญิงมีความ
แตกต่างกนั และพบว่าผูห้ญิงท่ีถูกกระท าทารุณในวยัเด็กจะได้รับผลกระทบ เช่นอาการซึมเศร้า  
มีความเครียด  มากกวา่ผูช้าย และการถูกกระท ารุนแรงทางเพศมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ หรือโรค
ทางระบบเพศสัมพนัธ์สูง (รณชัย คงสกนธ์ และ นฤมล โพธ์ิแจ่ม , 2551)  นอกจากลักษณะ 
ความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศแล้ว เด็กหญิงยงัถูกกระท าความรุนแรงจากการถูกละเลย 
ทอดทิ้ง และเลือกปฏิบติั จากความเป็นหญิงในวฒันธรรมต่างๆ เช่น ในประเทศจีนท่ีมีนโยบาย 
ใหป้ระชาชนมีลูกไดค้นเดียว ดงันั้นการคาดหวงัต่อการมีบุตรจึงมีสูง โดยเฉพาะการคาดหวงัท่ีจะได้
ลูกชายเพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล เม่ือรู้วา่ไดลู้กผูห้ญิงก็จะฆ่า/ท าแทง้ทารก หรือในอินเดียการฆ่าเด็ก
ทารกหญิงก็เกิดข้ึนเช่นกนั แต่เป็นการฆ่าเพราะส าหรับการมีลูกผูห้ญิงแลว้ เม่ือแต่งงานครอบครัว
ของฝ่ายหญิงตอ้งเป็นฝ่ายใหค้่าสินสอดกบัฝ่ายชาย แต่ผูห้ญิงจะตอ้งออกจากครอบครัวไปอยูก่บัญาติ
ฝ่ ายชาย  ผู ้ห ญิง จึงไม่ เ ป็น ท่ีต้องการของครอบครัว (Kathleen A. Kendall-Tackett, อ้างใน  
Renzetti et al., 2001) หรือในสังคมไทยก็มีความแบ่งแยกระหวา่งหญิงชาย ดงัส านวนท่ีวา่ มีลูกสาว
เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบา้น  เห็นได้ว่าการเลือกปฏิบติักบัเด็กชายและเด็กหญิง สามารถเกิดข้ึนได้
ตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนท่ีจะคลอดออกมาดว้ยซ ้ าไป  และการท าแทง้จากการเลือกเพศบุตรนั้นก็เป็น
ความรุนแรงประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิง (World Health Organization, 1997 อา้งใน Kathleen A. 
Kendall-Tackett, อา้งใน Renzetti et al., 2001)  
 ดังนั้ นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กหญิงจึงมีลักษณะของความรุนแรงท่ีแตกต่าง 
กับเด็กชาย ท่ีเด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงสูงกว่า โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
ในครอบครัว ซ่ึงผู ้กระท าเป็นบุคคลท่ีเด็กหญิงมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด ทั้ งความสัมพันธ์ 
ทางสายเลือด หรือเป็นบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กหญิงในครอบครัว แต่บุคคลเหล่าน้ีกลบัเป็น 
ผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีเด็กหญิงจะถูกกระท า
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อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากครอบครัวเป็นพื้นท่ีท่ีเด็กหญิงตอ้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมดว้ยมากท่ีสุด และยงัตอ้ง
พึ่งพาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว โดยท่ีเด็กหญิงไม่มีอ านาจท่ีจะต่อรอง ท าให้เด็กหญิง
ไม่สามารถท่ีจะหลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรงได ้และความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อ
เด็กหญิงนั้น ส่งผลกระทบต่อตวัของเด็กหญิงเอง เช่นในงานการศึกษาของโกล์ดิง (Golding) ท่ีได้
ศึกษาผูห้ญิงในทุกช่วงอาย ุท่ีมีประวติัการถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งในวยัเด็กหรือวยัผูใ้หญ่ ท่ีมีอาการ
ทางกายท่ีไม่สามารถอธิบายได ้จะมีความสามารถในการท าหนา้ท่ีการงานลดลงกวา่ประชากรทัว่ไป
ถึง 2 เท่า งานของเลสเซิร์ตแมนและคณะ (Lesserman et al). พบวา่ จ  านวนวนัท่ีตอ้งอยูโ่รงพยาบาล
ในกลุ่มผูป่้วยหญิงท่ีมาโรงพยาบาลด้วยอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหาร และมีประวติัการถูก
กระท าความรุนแรงทางเพศ จะมากกวา่ผูป่้วยกลุ่มอ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเพศ
ชายกบัเพศหญิง จะพบวา่ ผูห้ญิงมีแนวโนม้จะมีการบกพร่องในหนา้ท่ีการงานมากกวา่ เม่ือมีประวติั
การถูกกระท าความรุนแรงในลกัษณะเดียวกนั และผูห้ญิงมีการถูกกระท าความรุนแรงกว่าผูช้าย 
สูงถึง 2 เท่า และส่งผลกระทบด้านพฤติกรรม คือ มีการใช้สารเสพติด พยายามท าร้ายตัวเอง 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ท่ีส่งผลไปสู่ในวยัผูใ้หญ่  จากรายงานของสปริงและไฟรดริช(Springs and 
Friedrish)  รายงานวา่ อายขุองการเร่ิมสูบบุหร่ี ปริมาณการสูบ ปริมาณการใชแ้อกอฮอล ์และจ านวน
คู่นอนมีความเก่ียวขอ้งอย่างชัดเจนกบัประวติัการถูกกระท าความรุนแรงในวยัเด็กของเด็กหญิง 
 ส่วนความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคม การถูกกระท าความรุนแรงในวยัเด็กพบวา่ มีผลต่อการสร้างและ
รักษาความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในระยะยาว โดยเด็กหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศจะมีแนวโน้ม 
มีปัญหาความสัมพนัธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพนัธ์ใกล้ชิด (Intimate relationships) มากกว่า
เด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงแบบอ่ืนๆ ปัญหาความสัมพนัธ์เหล่าน้ีมีความส าคญัและส่งผล
กระทบถึงปัญหาทางสุขภาพจิตในวยัผูใ้หญ่ตามมาดว้ย  (รณชยั คงสกนธ์ และ นฤมล โพธ์ิแจ่ม , 2551)  
 ยงัพบวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงนั้นจะส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน
ในสังคม ท่ีมีการศึกษาบ่งช้ีว่า เด็กหญิงท่ีเผชิญกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวจะมี
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพกบัเพื่อนและความสามารถในการเขา้สู่สังคมต ่ากว่าเด็ก
ทัว่ไป โรสแมน (Rossman) ใหค้วามเห็นวา่เด็กหญิงท่ีเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัว มีแนวโนม้
ท่ีจะปกป้อง ป้องกนัตนเองมากกวา่เด็กทัว่ไป โดยจะมีความสามารถเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ๆลดลงและ
กลายเป็นเด็กท่ีมีความระแวดระวงัสูง ในเด็กหญิงท่ีมีความรุนแรงในครอบครัวซ ้ าซากจะส่งผลให้
เด็กหญิงมีความสัมพนัธ์กบัสังคมรอบขา้ง ในลกัษณะระแวดระวงัสูง (Hypervigilant) ซ่ึงขบวนการ
น้ีเองเป็นตน้เหตุให้เด็กหญิงพฒันาไปสู่ความก้าวร้าว และไม่เป็นมิตรกบักลุ่มเพื่อน และน าสู่ผล
ย้อนกลับในเ ชิ งลบจากก ลุ่ม เพื่ อนสู่ เ ด็กหญิง เอง ท่ีจะถูกกีดกันจากบุคคล อ่ืนในสั งคม  
(รณชยั คงสกนธ์ และ นฤมล โพธ์ิแจ่ม , 2551) และยงัจะมีผลกระทบในสังคมเชิงกวา้งมากยิง่ข้ึนคือ 
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การท่ีเด็กหญิงหนีออกจากบา้น กลายเป็นเด็กเร่ร่อน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัญหาสังคมอ่ืน เช่น การเสพยา
เสพติด ขอทาน การดอ้ยโอกาส การขายบริการทางเพศ โดยการส ารวจและศึกษาถึงสาเหตุท่ีท าให้
เด็กหญิงตอ้งออกมาจากครอบครัวก็มีปัจจยัมาจาก ความเป็นอยูท่ี่เลวร้ายและการใชค้วามรุนแรงจาก
บุคคลในครอบครัว (กุลภา วจนสาระ, 2557) 
 ในสังคมไทยนั้น รับรู้ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก
การถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงในครอบครัวนั้น มกัไม่ได้มีการเปิดเผยเร่ืองราวการถูก
กระท าของเด็กหญิงสู่สังคมภายนอก เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว และผูท่ี้กระท า
ความรุนแรงของเด็กหญิงก็เป็นบุคคลในครอบครัว ท่ีเด็กหญิงให้ความไวใ้จหรือยงัตอ้งพึ่งพาความ
ช่วยเหลืออยู ่และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ปัญหาในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีคนภายนอกหรือคนใน
สังคมรับรู้ แต่ไม่ตอ้งการเขา้ไปยุ่งเก่ียว เน่ืองมาจากเป็นความรุนแรงในครอบครัว ควรให้คนใน
ครอบครัวจัดการแก้ปัญหากันเอง โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิงนั้ น บ่อยคร้ังท่ี 
ความรุนแรงนั้นจะถูกคนในสังคมมองว่า เป็นการอบรมสั่งสอน และลงโทษเด็ก ความเช่ือใน
สังคมไทยในการมองและให้คุณค่าต่อเด็กหญิงและเยาวชน คือลกัษณะการปกครองแบบพ่อกบัลูก 
ซ่ึงพ่อแม่เป็นเจา้ของ มีอ านาจเหนือลูก พ่อแม่มีสิทธิท่ีจะท าอะไรกบัลูกก็ได้ ท  าให้เด็กหญิงและ
เยาวชนหญิงจ านวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในฐานะความเป็นคนหน่ึงในสังคม  
(จนัทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ ,2548)  ท าให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิง 
เป็นผูท่ี้ถูกกระท ามกัถูกละเลยจากคนในสังคม หรือถา้ไดรั้บการช่วยเหลือก็เป็นความรุนแรงท่ีอยูใ่น
ขั้นวกิฤติ เช่น ถูกท าร้ายอยา่งรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้  
 การศึกษาเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวท่ีเน้นศึกษาเฉพาะเด็กหญิงมีค่อนขา้งน้อย 
โดยส่วนใหญ่เป็นงานท่ีศึกษาความรุนแรงของเด็กในภาพรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ซ่ึงแมจ้ะมี
งานท่ีกล่าวถึงลกัษณะความรุนแรงของเด็กหญิงและเด็กชายท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ไม่ไดมี้การอธิบายถึง
สาเหตุท่ีท าให้เด็กหญิงและเด็กชายถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีแตกต่างกัน และ 
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงถูกระท าในสัดส่วนท่ีสูงกว่า ดังนั้นผูว้ิจยัจึงต้องการศึกษา 
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้นวคิดสตรีนิยม ท่ีเป็นแนวคิด  
ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิง ไดบ้อกเล่าเร่ืองราว การถูกกดข่ี เอาเปรียบในชีวติของผูห้ญิง  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั
จึงตอ้งการศึกษา ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ท่ีตอ้งการเผยให้เห็นถึงการถูกกดข่ี 
เอาเปรียบ จากอ านาจของชายเป็นใหญ่ท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ซ่ึงเป็นผูห้ญิงในอีกมิติหน่ึง คือความ
อ่อนวยั ความเป็นเด็ก ซ่ึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้น ก็เป็นปัญหาท่ีสร้างความทุกข์ให้แก่
เด็กหญิงเช่นกนั  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงท่ีถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยใชแ้นวคิดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจแบบชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง า
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เด็กหญิง เพื่อให้เขา้ใจชีวิตของเด็กหญิงว่า เหตุใดเด็กหญิงจึงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
และการกระท าความรุนแรงนั้นเกิดข้ึนอยา่งไร 
 
 

ค ำถำมกำรวจิัย 
 ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงเป็นอยา่งไร ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น  และเด็กหญิงจดัการกบัความรุนแรงนั้นอยา่งไร 
 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
1. เพื่อศึกษาและอธิบายถึงระสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ

เด็กหญิง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชาย ความเป็นเด็กหญิง ภายใตอ้  านาจชายเป็น

ใหญ่ กับประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ผ่านมิติชีวิตของ
เด็กหญิง ไดแ้ก่ มิติเชิงระบบเศรษฐกิจ มิติเชิงอุดมการณ์ มิติเชิงระบบเพศสัมพนัธ์ และมิติเชิงความรัก 

3. เพื่อศึกษาการจดัการต่อปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  
 
  

ขอบเขตงำนวจิัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิง 
โดยมีรายละเอียดของ ความหมายของความรุนแรงต่อเด็กหญิง ประเภทและรูปแบบความรุนแรง 
ต่อเด็กหญิง สาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิง ผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง 
และการจดัการแกปั้ญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิง โดยศึกษาเด็กหญิงอายุระหว่าง  
10-15 ปี โดยเป็นเด็กหญิงท่ีเคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีท่ีผา่นมา  โดยสัมภาษณ์จากเด็กหญิงท่ีอาศยัอยูก่บัครอบครัว และอาศยั
อยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
 
 
 
 



พรพิรินทร์ อินโส  บทน า / 6 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อให้เด็กหญิงสามารถบอกเล่าเร่ืองราว ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ได้มีส่วนใน 
การเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของเด็กหญิงท่ีถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัว 
 2. เพื่อท าความเข้าใจในประเด็นอ านาจในความสัมพนัธ์หญิงชาย และความเป็น
เด็กหญิง ผา่นประสบการณ์ท่ีเด็กถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 
 3. เพื่อท าให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคมท่ีส่งผลต่อ 
การกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง 
 4. เพื่อเป็นข้อสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ในการคุ้มครองสิทธิ
เด็กหญิงและป้องกนัการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
 

  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เด็กหญิง หมายถึง ผูห้ญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 10-15 ปี 
 ครอบครัว หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีปฎิสัมพนัธ์กนัระหวา่งกนัในครอบครัวและสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัเด็กหญิง ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือตามกฎหมายก็ได ้มีการติดต่อสัมพนัธ์
กนัทางใดทางหน่ึง เช่น ไม่ไดเ้ล้ียงดูใกล้ชิดแต่ส่งเสียด้วยปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีความผูกพนักันทาง
สายเลือด หรือบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดแต่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดทั้งกบัเด็กหญิงและ
ครอบครัว   
 ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง หมายถึง การกระท าความรุนแรงต่อ
เด็กหญิงท่ีผูก้ระท าความรุนแรงเป็นบุคคลในครอบครัว เป็นการกระท าท่ีใชก้  าลงับงัคบัคุกคาม ละเมิด
สิทธ์ิทั้งทางร่างกาย จิตใจ ภาวะการเจริญพนัธ์ุ เพศสัมพนัธ์ รวมถึงการละเลยไม่ให้การดูแลใส่ใจ   
การกระท านั้นกระท าบนพื้นฐานของการกีดกนัแบ่งแยกความเป็นเด็กหญิง และการเอาเปรียบจาก 
ความเป็นเด็กหญิง ท าให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อเด็กหญิงท่ีถูกกระท า ความไม่เป็นธรรมระหว่าง
เด็กหญิงกบัผูก้ระท าความรุนแรงในครอบครัว ท าใหสิ้ทธ์ิความเป็นมนุษย ์และความเป็นเด็กหญิงถูกละเมิด  
 สถานสงเคราะห์ หมายถึง สถานท่ีใหก้ารอุปการะเล้ียงดูและพฒันาเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การสงเคราะห์ ท่ีใหก้ารดูแลทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน              
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 

 เพื่อศึกษาประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
เน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวในประเด็น
นิยามและความหมายของความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุการเกิดความรุนแรงในครอบครัว 
ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  จาก 6 แนวคิด คือ แนวคิดทาง
การแพทยแ์ละชีววิทยา แนวคิดทางสาธารณสุขและระบาดวิทยา แนวคิดทางจิตวิทยา แนวคิดทาง
มานุษยวิทยาวฒันธรรม แนวคิดโครงสร้างหนา้ท่ี และแนวคิดสตรีนิยม เพื่อให้เห็นถึงความเหมือน
และความแตกต่างในการอธิบายความรุนแรงต่อเด็กหญิง ในแต่ละแนวคิด   
 ส่วนท่ี 2 กรอบแนวคิด  
 2.1 ทฤษฏีสตรีนิยม (Feminism Theory)  
 2.2 อ านาจกบัสตรีนิยมสายต่างๆ 
  2.2.1 อ านาจเป็นทรัพยากร (Power as resource) 
  2.2.2 อ านาจเป็นการครอบง า (Power as Domination) 
  2.2.3 อ านาจเป็นการเสริมสร้างอ านาจ (Power as Empowerment) 
 2.3 อ านาจชายเป็นใหญ่ อ านาจเป็นการครอบง า (Power as Domination) 
 2.4 ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ กบัประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงในเด็กภายใตมิ้ติ
ต่างๆในชีวิตของเด็กผูห้ญิง: ความหมาย ลกัษณะรูปแบบและความรุนแรงท่ีเด็กผูห้ญิงถูกกระท า/
ผูก้ระท าเป็นใคร  
  2.4.1 นิยามความหมายของความรุนแรง   
  2.4.2 รูปแบบ/ลกัษณะของความรุนแรง 
  2.4.3 ผูก้ระท าความรุนแรง 

 2.4.4 สาเหตุการถูกกดข่ีของเด็กหญิงจากการกระท าาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
 2.4.5 ผลกระทบจากการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงจากการถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว  
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  2.4.6 การจดัการแกไ้ขปัญหาของเด็กหญิงต่อการถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว  
 

ส่วนที่  1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็ก  
ตามแนวคดิต่างๆดังนี้  

1. แนวคิดทางการแพทย์และชีววทิยา  
 แนวคิดทางด้านการแพทย์และชีววิทยาน้ีให้ความส าคัญกับการเจ็บป่วย ท่ีเช่ือว่า 
การเจ็บป่วยเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงแปลกปลอมนอกร่างกายได้เข้าไปในร่างกายท าให้ความสมดุล 
ของร่างกายเสียไป (สุพจน์ เด่นดวง, 2553)  เป็นการอธิบายส่ิงผิดปกติหรือพฤติกรรมท่ีผิดปกติ 
ท่ีเกิดข้ึนว่ามาจากการเจ็บป่วยหรือการท างานท่ีผิดปกติของส่ิงใดส่ิงหน่ึงของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
ร่างกายภายนอก การบาดเจบ็จากอวยัวะภายใน หรือส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจ ในแนวคิดชีววิทยา
ก็เช่ือว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย โดยความผิดปกตินั้นมาจาก ความผิดปกติของฮอร์โมน
และพนัธุกรรมซ่ึงเป็นความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย  
 เม่ือน าแนวคิดน้ีมาใช้อธิบายความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงจึงอธิบาย
ไดว้่า การกระท าความรุนแรงนั้นเกิดจากความผิดปกติของร่างกายของผูท่ี้กระท าความรุนแรง คือ
ร่างกายขาดความสมดุล การท างานของร่างกายท่ีขาดความสมดุลก็จะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ท่ีอาจเป็นเหตุใหต้อ้งใชค้วามรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้  
 นิยามของความรุนแรง  
 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for disease Control and Prevention :CDC) ได้
ให้ความหมายวา่ความรุนแรงในครอบครัวคือการข่มขู่ทางกาย ทางเพศ จิตใจอารมณ์ (CDC, 2010 
อา้งใน U.S. Department of Health and Human Service, 2013 อา้งใน ชญาดา สัจจวีรวรรณ, 2558)   
ในการให้ความหมายตามแนวคิดทางการแพทยน์ั้น มกัให้ความส าคญักบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรุนแรง ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงเด็กท่ีเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว ความ
รุนแรงต่อเด็กจึงหมายถึงการกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูถู้กกระท า  โดยลกัษณะของ
ความรุนแรงก็มีทั้ง ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical)  ความรุนแรงทางเพศ (Sexual) และความ
รุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ (Psychological) ต่อเด็กหรือผูถู้กกระท ารุนแรง ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ในแนวคิดน้ี จะตอ้งไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นการถูกกระท าความรุนแรง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการรักษาอาการท่ีเกิดจากความรุนแรง 
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 สาเหตุของความรุนแรง  
 ในการอธิบายสาเหตุการกระท าความรุนแรงทางการแพทยน์ั้น จะเน้นอธิบายสาเหตุ
การเกิดความรุนแรงนั้นว่ามาจาก การท่ีผูก้ระท าความรุนแรงนั้นเจ็บป่วย ผูก้ระท าอยู่ในภาวะ 
ท่ีสุขภาพไม่ปกติ มีการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของระบบต่างๆภายในร่างกาย ท าให้ตอ้งกระท า
ความรุนแรงต่อผูอ่ื้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีคือ  
 

ก) การได้รับความกระทบกระเทือนทางศีรษะ 
  เป็นแนวคิดท่ีเน้นความสัมพันธ์ของความรุนแรง   ว่ามีปัจจัยทาง
สรีรวทิยา ท่ีเช่ือวา่การบาดเจ็บบริเวณศีรษะจะก่อให้เกิดการกระท าความรุนแรง  เน่ืองจากการไดรั้บ
ความกระทบกระเทือนทางศีรษะท าให้มีความสามารถในการควบคุมตวัเองลดลง  จากความเสียหาย
ในหลายส่วนของสมอง  การควบคุมตวัเองท่ีลดลงน้ีอาจจะท าให้ มีความกา้วร้าว มีความอดทนต ่า 
โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ท่ีเป็นสาเหตุน าไปสู่พฤติกรรมการกระท าความรุนแรง (Renzetti et al.,2001)  
มีการศึกษาวา่ร้อยละ 90 ของผูช้ายท่ีมีประสบการณ์เคยไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะจะมีความกา้วร้าวและ
ล่วงละเมิดทางเพศ ชายท่ีเคยไดรั้บการบาดเจ็บท่ีศีรษะจะเป็นผูท่ี้กระท ารุนแรงมากกวา่ผูช้ายท่ีไม่ได้
รับการบาดเจ็บท่ีศีรษะ (Rosenbaun and associates,1994 อา้งใน Renzetti et al.,2001) ดงันั้นในการ
อธิบายความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงดว้ยแนวคิดน้ีจึงอธิบายไดว้า่ ผูท่ี้กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงมีการไดรั้บความกระทบกระเทือนทางศีรษะ ท่ีไม่สามารถควบคุมความกา้วร้าว
ได ้จึงตอ้งกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง  
 

ข) การด่ืมแอลกอฮอล์/ใช้สารเสพติด 
  การด่ืมสุราหรือการใชส้ารเสพติด  มกัเป็นสาเหตุท่ีกล่าวกนัมากถึงสาเหตุ
การกระท าความรุนแรง การด่ืมแอลกอฮอล์และสารเสพติดนั้น  จะส่งผลต่อการท างานของระบบ
สมอง ท าให้เกิดการรับรู้ท่ีผิด (Renzetti et al.,2001:11) อาจมีอาการประสาทหลอน กลวัจะมีคนมา
ท าร้าย หรือคิดวา่คนอ่ืนก าลงัคิดร้ายกบัตวัเอง การกระท าความรุนแรงจึงมาจากการท างานของระบบ
สมองท่ีไม่สมดุล และความสามารถในการควบคุมตวัเองท่ีลดลง ท าให้เกิดการกระท าความรุนแรง
ต่อเด็กหญิงท่ีไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ้ 
  ในงานท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระท าผิดทางเพศต่อผู ้เยาว์ของ
ผูก้ระท าผดิในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีบิดากระท าต่อบุตร พบวา่ผูท่ี้กระท าความรุนแรงทาง
เพศต่อเด็กมีหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้นคือ ผูท่ี้กระท าผิดเป็นผูท่ี้ติดสุรา มกัมีการด่ืมสุราร่วมกบัเพื่อน
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ฝูงเป็นประจ า การกระท าผิดมกัจะเกิดข้ึนในช่วงท่ีอยู่ในสภาพมึนเมาหรือเสพสารเสพติด (อุฤทธ์ิ  
บุนนาค , 2540)   
  จากผลการวิจยัโครงการงดเหลา้ ปี 2547 ได้มีการวิจยัเร่ือง ผลกระทบ
ของสุราในฐานะปัจจยัร่วมการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปรากฎว่า ร้อยละ 70-80 ของ
กลุ่มตวัอยา่งเพศชายท่ีด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีประสบการณ์การใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง
และเด็ก โดยการทุบตี ท าร้าย ข่มขืน กระท าช าเราบุคคลในครอบครัวและผูอ่ื้น (รณชัย คงสกนธ์ 
และนฤมล โพธ์ิแจ่ม, 2551)   
 

ค) ระดับฮอร์โมน 
  ในเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างตามธรรมชาติหลายลักษณะ  
ส่ิงหน่ึงคือ ฮอร์โมน ในเพศชายมีฮอร์โมนท่ีช่ือวา่ฮอร์โมนเทสโทเตอโรน (Testosterone hormone) 
เน่ืองจากธรรมชาติก าหนดให้เพศชายเป็นเพศท่ีท าหนา้ท่ีในการขยายเผา่พนัธ์ุ(reproduce) ในขณะท่ี
เพศหญิงให้ท าหน้าท่ีในการรักษาเผ่าพนัธ์ุ (nurture) ดงันั้นหน้าท่ีในการสืบพนัธ์ุจึงเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของเพศชาย ดงันั้นในความรุนแรงทางเพศนั้นเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศชายหรือท่ีเรียกว่า
ฮอร์โมนความกา้วร้าว การกระท ารุนแรงต่อเด็กซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้กระท าความรุนแรงมกัจะเป็น
ผูช้าย ก็เน่ืองมาจากระดบัฮอร์โมนในร่างกาย ในการศึกษาพบวา่ผูช้ายท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงกา้วร้าว 
และต่อตา้นสังคมมกัจะมีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าผูช้ายปกติ โดยครูซและโรส จากการศึกษาของ 
พรชัย และคณะพบว่า นักโทษท่ีมีระดับฮอร์โมนเพศชายในร่างกายสูงมักจะมีประวัติก่อ
อาชญากรรมร้ายแรงในวยัเด็กหรือเยาวชน (Kreuz & Rose, 1972 อา้งใน พรชยั ขนัตีและคณะ ,2543) 
  ในการศึกษาทางอาชญาวิทยาไดน้ าแนวคิดทางการแพทยแ์ละชีววิทยา
เพื่อศึกษาสาเหตุของการก่ออาชญากรรม โดยมีนกัอาชญาวิทยาช่ือ แมกซ์ แชลป และ เอด็เวริด ์สมิท 
ได้น าเสนอผลงานเก่ียวกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนกบัความไม่สมดุลกบัการหลัง่ฮอร์โมนในร่างกาย
มนุษย ์ได้ส ารวจพบว่านักโทษร้อยละ 30 มีระบบการท างานของต่อมฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย 
ท่ีผดิปกติ ท าใหเ้กิดความไม่สมดุลกนัของฮอร์โมนในร่างกาย และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสรีระทาง
ร่างกายและจิตใจของบุคคล แชลปและสมิทจึงสรุปว่าความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายเป็น
สาเหตุของการก่ออาชญากรรมได ้(Schlapp & Smith, 1928 อา้งใน พรชยั ขนัตีและคณะ ,2543)  
 
 ผลกระทบของความรุนแรง  
  ในทางการแพทยน์ั้นผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท าความรุนแรง จะเนน้ท่ีความรุนแรง
ท่ีส่งผลทางร่างกายและทางจิตใจของผูถู้กกระท าความรุนแรง ผลกระทบท่ีเกิดจากการบาดเจ็บทาง
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ร่างกายไม่วา่จะเป็นการบาดเจ็บเล็กนอ้ยไปถึงบาดแผลฉกรรจ ์ผลทางเพศสัมพนัธ์อาจมีการบาดเจ็บ
และการติดเช้ือ บริเวณมดลูก กระเพาะปัสสาวะ มีการฉีกขาดบริเวณปากมดลูกหรือทวารหนกั ผล
ต่อสุขภาพจิตนั้นอธิบายวา่ถูกกระท ารุนแรงท่ีความเส่ียงท าใหเ้กิดอาการซึมเศร้า การท าร้ายตวัเองไป
จนถึงการฆ่าตวัตาย (U.S. Department of Health and Human Service,2013 อา้งใน ชญาดา สัจจวรีวรรณ) 
 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรง  
 เม่ือมีความเช่ือวา่ การเจ็บป่วยนั้นมาจากความผิดปกติ หรือความไม่สมดุลของร่างกาย 
การแก้ไขปั้ญหาความรุนแรงในแนวคิดทางด้านการแพทย ์  จึงเน้นท่ีการรักษาตามกระบวนการ
ทางการแพทย ์เพื่อให้ร่างกายกลบัเขา้สู่ภาวะสมดุล ผูป่้วยหรือผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงก็จะได้รับ
การรักษาอยา่งเป็นขั้นตอนในทางการแพทยท์ั้งการรักษาอาการทางร่างกายเช่น การรักษาบาดแผล 
การฆ่าเช้ือโรค  หรือการรักษาเยยีวยาอาการทางจิตใจ เช่น การบ าบดัอาการซึมเศร้า เป็นตน้  เพื่อให้
เด็กหรือผูถู้กกระท ารุนแรงสามารถกลบัเขา้สู่สภาวะปกติมีสุขภาพท่ีดี  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
 สรุปแนวคิด แนวคิดน้ีเช่ือว่า มนุษยไ์ม่สามารถควบคุมความผิดปกติเหล่านั้นไดด้ว้ย
ตวัเอง พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอยา่งผดิปกตินั้นมาจากการท างานท่ีผดิปกติของร่างกายของมนุษยท่ี์
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  ซ่ึงในแนวคิดการแพทย์น้ี 
ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบหาความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลนั้นว่ามาจากความผิดปกติทาง
ร่างกาย และความผดิปกติทางจิตใจ ซ่ึงเป็นความผิดปกติท่ีมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมได ้แนวคิดน้ีให้
ความส าคญักบัการรักษาโรค แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดน้ีมีลกัษณะการมองแบบแยกส่วน ละทิ้ง
เง่ือนไขดา้นอ่ืน เช่น ส่ิงแวดลอ้ม จิตวิทยาและสังคม ท าให้เห็นเพียงมิติเดียวคือความผิดปกติของ
ร่างกาย ท าให้แนวคิดน้ีมีศกัยภาพในการรักษาโรคแต่ไม่มีศกัยภาพในการป้องกนัโรค (สุพจน์  เด่น
ดวง, 2553)  การอธิบายการกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิง จึงเนน้การอธิบาย
จากผูถู้กกระท าเป็นหลกั 
 

2.  แนวคิดสาธารณสุขและระบาดวทิยา  
 ในแนวคิดระบาดวิทยาเป็นแนวคิดท่ีศึกษาถึงปัจจัย  3 ส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กัน 
ท่ีก่อให้เกิดการเจ็บป่วย คือ เจา้บา้น (Host), พาหะน าโรค (Agents) และ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
ในการเจ็บป่วยหรือการได้รับเช้ือโรคนั้ น ก็มาจากเช้ือโรคท่ีเข้าสู่ร่างกายคนหรือเจ้าบ้านได้  
ก็เน่ืองจากมีพาหะน าโรคและพาหะน าโรคนั้นจะด ารงอยู่ไดต้อ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม     
(สุพจน์ เด่นดวง,2553)  เม่ือน าแนวคิดระบาดวทิยามาอธิบายเร่ืองความรุนแรง ก็สามารถเช่ือมโยงได้
วา่ ความรุนแรงเปรียบเหมือนเช้ือโรค ท่ีแฝงตวัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ท่ีเจา้บา้นหรือผูท่ี้ใช้
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ความรุนแรงมีพฤติกรรมเส่ียง หรือสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงต่อการใชค้วามรุนแรง เช่น ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี
ความแออดั คนรอบขา้งมีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กเป็นประจ า เจา้บา้นก็จะเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรม 
การใช้ความรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้ดงันั้นในแนวคิดน้ีจึงเน้นท่ีการป้องกนั ควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีจะ
น าไปสู่พฤติกรรมการกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง    
 
 นิยามของความรุนแรง  
 ความรุนแรงในแนวคิดสาธารณสุขและระบาดวิทยา  เห็นว่าความรุนแรงเป็นส่ิง
ผดิปกติท่ีเขา้สู่ร่างกาย ท่ีท าใหมี้พฤติกรรมการกระท าความรุนแรง แต่ไดเ้พิ่มเติมมิติทางสังคมเขา้ไป
ด้วย คือ ปัจจยัทางส่ิงแวดล้อม ท่ีเขา้มามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความรุนแรงของผูท่ี้กระท า
ความรุนแรงต่อเด็ก  
  องคก์ารอนามยัโลก ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของความรุนแรงวา่คือ การท่ีบุคคลจงใจหรือ 
เจตนาใช ้การบงัคบัข่มขู่ ทางร่างกายหรืออ านาจ ต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อกลุ่มคน หรือชุมชน หรือแมแ้ต่
การกระท าต่อตนเอง ซ่ึงการกระท านั้นจะท าให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย ชีวิต 
จิตใจ พฒันาการท่ีล่าช้า หรือเป็นการลิดรอนสิทธิต่อผูถู้กกระท า การกระท านั้ นหมายรวมถึง 
การละเลยเพิกเฉย และการกระท าทุกประเภทท่ีเป็นการท าร้ายหรือท าอนัตรายต่อเพศสัมพนัธ์ และ
จิตใจ ซ่ึงก็รวมไปถึงการฆ่าตวัตายและการท าร้ายตวัเองด้วย (WHO,1996 อ้างใน Krung EG et 
al.(eds).2002 อา้งใน นาถฤดี เด่นดวง, 2555)  ซ่ึงองค์การอนามยัโลกไดมี้การกล่าวถึงอ านาจ และ 
สิทธิ ท่ีแสดงถึงมิติในทางสังคมในความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และนอกจากน้ี องคก์ารอนามยัโลก
ยงัไดแ้บ่งลกัษณะของความรุนแรงเป็น 4 ลกัษณะคือ ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical violence) 
ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological violence) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) และความ
รุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการละเลย/เพิกเฉย (Deprivation or neglect) (Krung EG et 
al.(eds),2002 อา้งใน นาถฤดี เด่นดวง, 2555)  
 ดงันั้นการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก ตามการนิยามขององค์การอนามยัโลก จึงกล่าว
ได้ว่า เป็นการกระท าท่ีจงใจหรือเจตนาใช้การบงัคบัข่มขู่ ทางร่างกายหรืออ านาจต่อเด็ก ซ่ึงการ
กระท านั้นจะท าให้เกิด หรือน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย ชีวิต จิตใจ พฒันาการท่ีล่าชา้ หรือ
เป็นการลิดรอนสิทธิต่อผูถู้กกระท า การกระท านั้นหมายรวมถึงการละเลยเพิกเฉย และการกระท าทุก
ประเภทท่ีเป็นการท าร้ายหรือท าอนัตรายต่อเพศสัมพนัธ์ และจิตใจดว้ย  
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 สาเหตุของความรุนแรง 
 ในแนวคิดน้ีอธิบายสาเหตุของความรุนแรงว่าไม่ได้มาจากปัจจยัจากตวับุคคลเพียง
อย่างเดียว แต่เกิดจากการท างานร่วมกันของปัจจยัอ่ืนๆ คือ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมท่ี
ก่อใหเ้กิดความรุนแรง เจา้บา้นหรือผูห้รือท าความรุนแรง และพาหะท่ีน าไปสู่ความรุนแรง  
 

ก) สภาพแวดล้อมเหมาะสม  
  ในเร่ืองความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้น เกิดจากปัจจยัแวดล้อมท่ีท างาน
ร่วมกนัคือ  สภาพแวดลอ้มเช่นท่ีอยูอ่าศยั ไม่วา่จะเป็นบา้น หรือลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัโดยรวมในชุมชน 
พาหะของการใช้ความรุนแรง เช่นคนในชุมชนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่าน้ีมักจะมีการใช ้
ความรุนแรง เม่ือในพื้นท่ีท่ีอาศยัอยูน่ั้นเต็มไปดว้ยการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กหญิง พฤติกรรมท่ีมีการ
ใช้ความรุนแรงนั้นก็จะสามารถกระจายอยู่ในชุมชนนั้นได ้ และสามารถขยายต่อไปในวงกวา้งได ้
และเจา้บา้นหรือตวัผูก้ระท าความรุนแรงเองท่ีมีพฤติกรรมกา้วร้าวหรือใชค้วามรุนแรง เม่ือปัจจยัทั้ง
สามส่วนมีความเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดการกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง
ได ้ 
  มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีศึกษาสาเหตุของการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัววา่มาจากสภาพแวดลอ้ม ในงานวิจยัของคมกฤษ เข็มนาค ในการศึกษาเร่ือง ความรุนแรง
ในครอบครัว : ศึกษากรณีบิดาล่วงละเมิดทางเพศต่อบุตรสาว พบวา่ปัจจยัท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดคือ
สภาพแวดลอ้มภายในครอบครัว ท่ีมีการอาศยัหลบันอนภายในหอ้งเดียวกนั ไม่ไดมี้การแยกหอ้งเป็น
สัดเป็นส่วน กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการทางเพศ และเม่ือกระท าการล่วงละเมิดแลว้ก็จะข่มขู่หรือท า
ร้ายร่างกายไม่ให้บอกคนอ่ืนอีกดว้ย (คมกฤษ เข็มนาค, 2550 : 118) เช่นเดียวกบัในงานของศุทธินี 
สันตะบุตรและคณะ ท่ีระบุว่าสภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่เหมาะสม เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการทารุณ
กรรมต่อเด็ก (ศุทธินี สันตะบุตรและคณะ, 2537)  
 

ข) สถานการณ์เหมาะสม 
  ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กในครอบครัว มกัจะถูกอา้งถึงเหตุผลวา่ เป็น
สถานการณ์ท่ีมีความเหมาะสม เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีก่อให้เกิดการกระท าความรุนแรงทางเพศ
ได ้เช่น เป็นช่วงท่ีคนในครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่อเด็กไดอ้าศยัอยูก่บัเด็กโดยล าพงั มีโอกาส
ท่ีจะกระท าความรุนแรงต่อเด็กได้ง่าย ในงานของโคเฮนและช็อต (Cohen and Short) (1950) ได้
ศึกษาพบวา่อาชญากรรมและการกระท าผดิของเด็กและเยาวชนในเขตชุมชนเมืองและเขตชานเมืองมี
อิทธิพลส่วนหน่ึงมาจากช่วงโอกาสเป็นส่วนส าคญัในการกระท าผิด (อา้งใน อุฤทธ์ิ บุนนาค, 2540) 
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ซ่ึงการกระท าความผิดนั้น ไม่ใช่พฤติกรรมท่ีผูก้ระท าผดิในทุกคร้ัง แต่การกระท าผิดนั้นจะเกิดข้ึนก็
ต่อเม่ือผูก้ระท าเห็นวา่สถานการณ์เหมาะสมท่ีจะกระท าความรุนแรงนั้น 
 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
 แนวคิดน้ีเนน้เร่ืองการแยกเจา้บา้น พาหะ และส่ิงแวดลอ้มออกจากกนัหรือไม่ให้มีการ
ส่งผ่านหรือมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั (สุพจน์ เด่นดวง, 2553) ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาในทาง
สาธารณสุขจึงให้ความสนใจกับการป้องกันปัจจยัเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก  
ในการศึกษาเร่ืองการถูกทารุณกรรมของเด็กในครอบครัว ของพรฤดี นิธิรัตน์ พบวา่ เด็กท่ีมีแนวโนม้
ต่อการถูกกระท าทารุณ เป็นเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพใช้แรงงาน การศึกษาต ่า มีลูก
หลายคน ชอบเล่นการพนัน มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียว ส่ิงแวดล้อมมีความแออดั  
มีสัมพนัธภาพในครอบครัวไม่ดี และครอบครัวมีภาวะวิกฤตสูง ซ่ึงจากการศึกษาไดมี้ขอ้เสนอแนะ
ว่า การป้องกันการกระท าทารุณกรรมของเด็กจะต้องสนับสนุนการให้ความรู้เร่ืองครอบครัว  
การสร้างสัมพนัธ์ภาพในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูบุตรอย่างถูกตอ้ง และการเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตวัเองใหแ้ก่เด็ก (พรฤดี นิธิรัตน์, 2540)  
 สรุปแนวคิด แนวคิดดา้นสาธารณสุขและระบาดวิทยามองเห็นถึงความผิดปกติท่ีมา
จากปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วนท าให้เกิดการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก โดยไดเ้ช่ือมโยงเขา้กบัมิติทาง
สังคม ในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในสังคม และสภาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศยัด้วย ดังนั้นการ
แกปั้ญหาความรุนแรงจึงมุ่งการแกไ้ขท่ีปัจจยัเส่ียงหรือการป้องกนั ซ่ึงแมว้่าแนวคิดน้ีจะเช่ือมโยง
ปัญหาเขา้กบัเง่ือนไขทางสังคมอยู่บา้ง แต่ก็เป็นสังคมส่ิงแวดล้อมทางกายภาพหรือสังคมในเชิง
ลกัษณะประชากร ยงัขาดอตัวิสัยหรือตวัตนของมนุษยอ์ยูม่าก เช่นในเร่ืองความรุนแรงต่อเด็กก็เป็น
การอธิบายสาเหตุการเกิดความรุนแรงท่ียงัขาดความเป็นตวัตนของผูก้ระท า ในการตดัสินใจกระท า
ความรุนแรง  
 

3. แนวคิดทางจิตวทิยา 
 แนวคิดจิตวิทยาเป็นแนวคิดท่ีเน้นท่ีกระบวนการทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมของ
บุคคล เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางความคิด แม้ว่า
การศึกษาและการวดัทางดา้นจิตใจจะมีปัญหาต่อการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์อยูบ่า้ง แต่ก็สามารถ
เขา้ใจปรากฎการณ์โดยการทดลองและใช้ประสบการณ์(ประจกัษ์นิยม) และในแนวคิดน้ีเช่ือว่า 
การเขา้ใจพฤติกรรมภายในจะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจและท านายพฤติกรรมภายนอกไดง่้าย และชดัเจน
มากข้ึน (สุรีย ์กาญจนวงศ,์ 2556)  การศึกษาเร่ืองความรุนแรงมกัจะใชแ้นวคิดจิตวิทยาในการอธิบาย



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  15 

ปรากฏการณ์ความรุนแรง เม่ือใชแ้นวคิดทางจิตวิทยามาอธิบายความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิง จึง
อธิบายไดว้า่ การกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้นเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมผูก้ระท าความ
รุนแรงท่ีมาจากความคิด และการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม ไม่สามารถยบัย ั้งการใชค้วาม
รุนแรงต่อเด็กหญิงได ้ 
 
 นิยามของความรุนแรง 
  การให้ความหมายของความรุนแรงในทางจิตวิทยานั้นสมาคมจิตวิทยาของอเมริกา 
(The American psychological Association:APA) ให้ความหมายการกระท าความรุนแรงต่อสมาชิก
ในครอบครัววา่เป็น การใชอ้  านาจควบคุมบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ดว้ยการควบคุมทาง
กาย เพศ อารมณ์ เศรษฐกิจ การข่มขู่การกีดกนั และการกกัขงัโดยผูใ้ช้อ  านาจนั้นตั้งใจท่ีจะควบคุม
พฤติกรรมของอีกฝ่ายซ่ึงท าให้เกิดอนัตรายต่อผูถู้กกระท า (APA, 1996 อา้งใน ชญาดา สัจจวรีวรรณ, 
2558) ดงันั้นในการกระท ารุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กนั้น จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลใน
ครอบครัวตั้งใจท่ีควบคุมพฤติกรรมของอีกฝ่ายซ่ึงท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูถู้กกระท าหรือเด็กหญิง  
 
 สาเหตุของความรุนแรง 
 ในแนวคิดน้ีอธิบายสาเหตุของการกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง วา่มาจากความรู้สึก
นึกคิดทางจิตใจและอารมณ์ ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมซ่ึงเป็นการแสดงออกภายนอก มีดงัน้ี  
 

ก) จิตวเิคราะห์  
  แนวคิดน้ีได้รับการพฒันาข้ึนโดย ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ซ่ึงฟรอยด์ไดเ้น้นการศึกษาเก่ียวกบัจิตใตส้ านึก ท่ีเช่ือว่าความตอ้งการหรือความปรารถนาในส่ิงท่ี
สังคมไม่ยอมรับ การถูกห้ามปราม การถูกลงโทษ เกิดเป็นความรู้สึกอึดอดั เกิดความกระวนกระวาย
ใจ และส่ิงเหล่าน้ีก็กลายมาเป็นส่วนของจิตใตส้ านึกซ่ึงเก็บกดหรือปกปิดไวเ้ป็นเวลานานและจะเพิ่ม
จ านวนมากข้ึนจะหลุดออกมาในรูปของค าพูด ความคิดเพอ้ฝัน หรือการกระท าท่ีแสดงออกโดยไม่
รู้ตวั ฟรอยด์เช่ือวา่การกระท าของมนุษยน์ั้นยอ่มมีสาเหตุ แต่สาเหตุส่วนมากจะเก่ียวกบัแรงผลกัดนั
เก็บกดอยู่ในจิตใต้ส านึก มนุษย์ถูกบงการโดยส่ิงท่ีเรียกว่าสันดานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ และ
เก่ียวขอ้งกบัความกา้วร้าวอยา่งรุนแรงท่ีสังคมไม่ยอมรับ มนุษยไ์ม่สามารถแสดงออกไดจึ้งกลายเป็น
คนเก็บกด ฟรอยด์เช่ือว่าความกา้วร้างอย่างรุนแรงเป็นพื้นฐานดั้งเดิมหรือเป็นสันดานของมนุษย์ 
(Sigmund Freud, 1856-1939 อา้งใน โสภา ชปีลมนัน์, 2537)  
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 จากแนวคิดน้ีจึงสามารถอธิบายความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิงได้ว่า การท่ีคนใน
ครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้นมาจาก จิตใตส้ านึกของความกา้วร้าวรุนแรงท่ีเก็บกดไว้
เป็นเวลานานนั้น มาจากส่ิงกระตุน้ท่ีผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา เช่น เด็กหญิงอาจ
กระตุน้ใหรู้้สึกหงุดหงิด ท าใหบุ้คคลในครอบครัวแสดงพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้ 
 

ข) ความเครียด (Stress) 
  ความเครียดเป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานจากความสัมพนัธ์ระหว่างกายกบัจิต 
(Mind and body relationship) ท่ีเช่ือวา่ความรู้สึกหรืออารมณ์มีผลต่อสุขภาพหรือความเจ็บป่วยทาง
กายได ้ความเครียดในทางจิตวิทยาสามารถอธิบายไดว้่าความเครียดเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย 
และความเจ็บป่วยเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความเครียด (สุรีย์  กาญจนวงศ์, 2556)  แต่ในการอธิบาย 
เร่ืองความรุนแรงต่อเด็กหญิงมองว่าความเครียดเป็นสาเหตุของความรุนแรง เน่ืองจากความเครียด
ทางจิตใจมีผลโดยตรงต่อระบบการท างานของร่างกายโดยเฉพาะระบบฮอร์โมน  ซ่ึงในการท างาน
ของระบบฮอร์โมนท่ีเปล่ียนแปลงจากความเครียดนั้น อาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น เม่ือตกอยู่ในสภาวะเครียดจะมีการเปล่ียนแปลงของความดนัโลหิต มีการ
เตน้ของหัวใจท่ีผิดปกติ อตัราการหายใจเขา้ออกต ่าลง การมีอาการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือ หรือเกิด
การเปล่ียนแปลงของส่วนผสมในเลือด (โสภา ชปีลมนัน์, 2537) ซ่ึงอาการเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้จนเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ท่ีแสดงความกา้วร้าว  ความเครียดจึงอาจเป็นสาเหตุของการกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้ 
  

ค) ความผดิปกติทางจิตใจ (Psychopathy) 
  ความผิดปกติทางจิตใจท่ีอาจจะส่งผลให้มีนิสัยและบุคลิกภาพท่ีแตกต่าง
ไปจากบุคคลโดยทัว่ไป มีบุคลิกภาพแปรปรวน มีภาวะซึมเศร้า รู้สึกวา่ตวัเองต ่าตอ้ย  แนวคิดน้ีกล่าว
ว่าการท่ีผูช้ายกระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิง มาจากการเป็นผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า รู้สึกสูญเสียอ านาจ
(Powerless) ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งแสดงอ านาจเหนือคู่สมรสของตนโดยแสดงความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจหรือทางวาจา ซ่ึงผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้าเหล่าน้ีมกัจะไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสังคมต ่าดว้ย ดงันั้นการใชค้วามรุนแรงจึงเป็นวธีิระบายความรู้สึกท่ีขาดการไดรั้บ
การช่วยเหลือ (helplessness) ซ่ึงเกิดจากภาวะซึมเศร้านัน่เอง (นนัทนา ธนาโนวรรณ, 2557) เม่ือใช้
แนวคิดน้ีในการอธิบายความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิง จึงกล่าวไดว้่า การกระท า
ความรุนแรงของคนในครอบครัวเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นรู้สึกสูญเสียอ านาจ หรือไม่มีความมัน่ใจใน
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ตวัเอง จึงใชค้วามรุนแรงกระท ากบัคนในครอบครัวโดยและกระท ากบัเด็กหญิง เพื่อแสดงถึงความมี
อ านาจท่ีเหนือกวา่  
 

ง) กระบวนการเรียนรู้ (Social learning) 
  เป็นการอธิบายพฤติกรรมว่ามาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีเคย
สัมผสัมาตั้งแต่วยัเด็ก  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้น มาจากการเลียนแบบพฤติกรรม ในการอธิบาย
ความรุนแรงผา่นกระบวนการเรียนรู้กล่าวไดว้า่ การท่ีบุคคลใชค้วามรุนแรงกระท าต่อเด็กนั้น มาจาก
การเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงนั้นมาจากบุคคลใกลชิ้ด หรือเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีมีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กบ่อยๆ ซ่ึงแบนดูลา ไดก้ล่าวถึงความรุนแรงว่ามาจาก
การเรียนรู้ 3 แหล่งเป็นหลักคือ ครอบครัว วฒันธรรมหลัก/วฒันธรรมย่อย และจากส่ือต่างๆ 
(Bandura,1978 อา้งใน Renzetti, Edleson & Bergen, 2001)  ดงันั้นในการอธิบายการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิงก็มาจาก การเรียนรู้ความรุนแรงจากครอบครัวในวยัเด็กของผูก้ระท า 
เคยมีประสบการณ์ถูกความรุนแรงในวยัเด็กจากคนในครอบครัว หรือรับรู้การกระท าความรุนแรง
ของคนในครอบครัว เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ จึงเรียนรู้การกระท าความรุนแรงเหล่านั้น และกลายเป็นผู ้
ท่ีกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้ 
 
 ผลกระทบของความรุนแรง 
  ใหค้วามส าคญักบัผลกระทบทางจิตใจ ซ่ึงผลกระทบทางดา้นจิตใจอาจจะเกิดข้ึนควบคู่
จากการถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย หรือมาจากการถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจโดยตรง ซ่ึง
ผลกระทบทางด้านจิตใจน้ีอาจส่งผลทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ผลกระทบในระยะสั้ นนั้นเป็น
อาการท่ีพบไดท้ัว่ไป  เช่น ความวติกกงัวล หวาดกลวั  ฝันร้าย แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว และมีอาการ
ของการตอบสนองช้า ซ่ึงผลกระทบในระยะสั้นน้ีอาจจะค่อยๆดีข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลา
หน่ึง หรืออาจจะมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปตามช่วงอายุ  ผลกระทบในระยะยาว เป็นผลกระทบท่ีจะ
ส่งผลต่อไปเม่ือเด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ซ่ึงพฤติกรรมนั้นอาจเป็นการกระท าเพื่อรับมือกบัพฤติกรรม
ทางเพศในวยัเด็ก เช่น อาการเครียดภายหลงัผา่นเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง (PTSD) มีอาการการรับรู้ท่ีผิด
(Cognitive Distortions) เช่น ความรู้สึกว่าตวัเองไม่มีความสามารถท่ีจะปกป้องตวัเองหรือรู้สึกว่า
ตวัเองไม่มีอ านาจ มีอาการแยกตวัหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีแยล่ง เก็บตวั เป็นตน้ (Renzetti,  
et al.,2001) 
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพจิตใจของเด็กอาจส่งผลไปสู่ดา้นพฤติกรรมของเด็กดว้ย 
เช่น การท่ีเด็กถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ ท่ีส่งผลให้เด็กมีการรับรู้เร่ืองเพศในทางท่ีผิด 
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พฤติกรรมทางเพศของเด็กอาจจะเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีใช้ความรุนแรงร่วมด้วย 
เป็นตน้ (Renzetti et al., 2001)  มีงานวิจยัท่ีศึกษาพบวา่ เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศร้อยละ  
70 ไดรั้บผลกระทบทางจิตใจ ท่ีมาจากความทุกขจ์ากการไดรั้บบาดเจ็บ ความกดดนั และความกงัวล
เก่ียวกบัอาการบาดเจ็บท่ีเร้ือรัง ก็สามารถส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บท่ีร้ายแรงได้ (Amado et al., 
2015) ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจนั้นจะส่งผลไปยงัร่างกายภายนอกดว้ย 
 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
 ในการแกปั้ญหา สามารถแกปั้ญหาโดยการเยียวยารักษาต่อผูท่ี้กระท ารุนแรงต่อเด็ก  
ในส่วนของผูท่ี้กระท าความรุนแรงนั้น ในแนวคิดทางจิตวิทยาสามารถบ าบดัรักษาอาการผิดปกติ
ทางจิตท่ีเกิดข้ึนได ้ในทางอาชญวิทยาก็ไดมี้การน าแนวคิดน้ีไปใช้ ในกรณีท่ีผูก้ระท าผิดไดรั้บการ
วินิจฉยัวา่มีความผิดปกติทางจิต ก็จะไดรั้บการพิจารณาโทษในกรณีพิเศษ และผูก้ระท าผิดเหล่าน้ีก็
ไดรั้บโอกาสในการบ าบดัรักษาความผดิปกติทางจิต เม่ือบุคคลเหล่าน้ีไดรั้บการบ าบดัรักษาจนไดรั้บ
การประเมินวา่มีความเป็นปกติแลว้ก็จะไม่ก่อความรุนแรงต่อเด็กอีก 
 สรุปแนวคิด  เป็นแนวคิดท่ีอธิบายวา่กระบวนการทางความคิด จิตใจ อารมณ์ จะส่งผล
ต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม แนวคิดน้ีเน้นความมีตวัตนของมนุษย ์การกระท าของมนุษยผ์่าน
กระบวนการคิดของปัจเจก แต่แนวคิดน้ียงัเช่ือมโยงระหว่างปัจเจกกบัมิติเชิงสังคมน้อย เช่นการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็ก แนวคิดน้ีอธิบายสาเหตุของการกระท าความรุนแรงว่ามาจากความรู้สึก
นึกคิดของตวัผูก้ระท าเป็นหลกั ไม่ไดอ้ธิบายมิติเชิงสังคม สภาพแวดลอ้ม ท่ีเช่ือมโยงต่อพฤติกรรม
การกระท าความรุนแรงของบุคคล การอธิบายสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อ
เด็กหญิง ก็จะอธิบายพฤติกรรมของผูก้ระท าความรุนแรง   
 

4. แนวคิดโครงสร้างหน้าที ่ 
 ตั้งแต่ในอดีต การท่ีมนุษยม์าอาศยัอยู่รวมกนัก็เพื่อความอยู่รอด เม่ือมีการมาอาศยัอยู่
ร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัก็เร่ิมเกิดเป็นสังคมท่ีมีการจดัระบบให้มีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน  มีการ
แบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัในสังคม แต่ละคนก็จะมีบทบาทท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานภาพท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงสถานภาพและบทบาทของมนุษยจ์ะอยู่ภายใตส้ถาบนัด้านต่างๆ แต่ก็เป็นการท างานร่วมกัน 
ขบัเคล่ือนสังคมไปดว้ยกนัไม่ไดแ้ยกขาดจากกนั ท่ีมีบรรทดัฐานทางสังคมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
ของมนุษยใ์ห้บรรลุเป้าหมายตามสถาบนัแต่ละด้าน จึงจะเกิดเป็นโครงสร้างสังคมท่ีท าให้สังคม
ด าเนินต่อไปได้ราบร่ืน ในหลายสถาบันนั้นก็จะมีรัฐเป็นส่วนท่ีดูแลควบคุมสมาชิกในสังคม 
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พฤติกรรมความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็ก เป็นส่ิงท่ีผิดจากบรรทดัฐานของสังคม จึงตอ้งมีการควบคุม
ทางสังคมเพื่อใหค้นท าหนา้ท่ีตามบทบาทตามท่ีสังคมก าหนด (สุพจน์ เด่นดวง, 2553)  
 
 สาเหตุของความรุนแรง 
 ความเปล่ียนแปลงไปของสถาบนัครอบครัว  เช่น การหยา่ร้างและการแต่งงานใหม่เป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การด ารงชีวิตของคนในสังคมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนันั้นมีการเปล่ียนแปลงไปมาก รวมไปถึงสถาบนัครอบครัวก็เปล่ียนไปมากเช่นกนั จากท่ี
ครอบครัวอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัวเด่ียวหรือครอบครัวขยาย ท่ีเป็นความสัมพนัธ์กนัทางสายเลือด แต่
ในสังคมปัจจุบนัอตัราการหย่าร้างของคู่ครองมีสูงมากข้ึน ลกัษณะการอาศยัอยู่ร่วมกนัของคนใน
สังคมก็เปล่ียนไป เป็นลกัษณะของครอบครัวท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ในครอบครัวจึงประกอบ
ไปดว้ยสถานภาพใหม่ เช่น พ่อเล้ียง แม่เล้ียง ลูกเล้ียง ลูกบุญธรรม พ่อเล้ียงเด่ียว แม่เล้ียงเด่ียว  หรือ
เป็นการอาศยัอยู่ร่วมกันในครอบครัวท่ีไม่ได้มีความเก่ียวขอ้งกันทางสายเลือด ความผูกพนัใน
ครอบครัวลงลด และการได้รับการดูแลเอาใจใส่เด็กจากคนในครอบครัวมีน้อย หรือเพราะมี
สถานภาพและบทบาทในครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก็อาจเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความรุนแรง
ต่อเด็กไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การทอดทิ้ง ไม่ให้การดูแลเอาใจใส่ การดุด่า ท าร้ายร่างกาย การล่วง
ละเมิดทางเพศ เป็นตน้ โดยเป็นการกระท าจากบุคคลในครอบครัวทางสังคม   
 ในการศึกษาเก่ียวกับการทารุณทางเพศต่อเด็กหญิง ระบุว่าสภาพครอบครัวท่ีไม่
สมบูรณ์  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการทารุณต่อเด็กหญิง เน่ืองจากเด็กตอ้งไปอาศยัอยู่กบัญาติ 
พ่อเล้ียง แม่เล้ียง และเด็กก็ไม่ไดรั้บความรักหรือการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวเท่าท่ีควร ท าให้
ผูก้ระท าความผิดเขา้ถึงเด็กหญิงไดง่้ายข้ึน ผูท่ี้ท  าทารุณต่อเด็กหญิงในครอบครัว เช่น พ่อ พ่อเล้ียง ปู่ 
ตา อา นา้ ลุง หรือ พี่ชาย เป็นตน้ (ศุทธินี สันตะบุตร และคณะ, 2537)    
 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
  สังคมอาจมีความแตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลงแต่สังคมก็ต้องพยายามท่ีจะรักษา
รูปแบบหลกัไวห้รือสร้างรูปแบบของการติดต่อประสานกนัไวเ้พื่อให้สังคมด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปรับตวัมาก กลไกส าคญัของการรักษารูปแบบของสังคมไวอ้าจเป็นกลไกทางดา้นการขดัเกลาทาง
สังคม (Socialization) และการควบคุมทางสังคม (Social control) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคน 
ในการท าหน้าท่ีบทบาทตามท่ีสังคมก าหนด(สุพจน์ เด่นดวง, 2553) การแกไ้ขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กนั้น อาจจะเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ในครอบครัว เสริมสร้าง
ครอบครัวเขม้แขง็ เป็นตน้  



พรพิรินทร์ อินโส  ทบทวนวรรณกรรม / 20 

 สรุปแนวคิด ในแนวคิดน้ีเช่ือว่าคนท่ีกระท าความรุนแรงเป็นผูท่ี้เบ่ียงเบนจากบรรทดั
ฐานของสังคม บรรทดัฐานทางสังคมเป็นส่ิงท่ีดี สังคมถูกสร้างไวอ้ยา่งดีแลว้ คนในสังคมตอ้งปฏิบติั
ตามบรรทดัฐานของสังคม จึงจะท าให้สังคมไม่มีปัญหา รวมทั้งเร่ืองการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก 
เป็นพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัสังคม แนวคิดน้ีมีจุดแข็งคือ ท าให้เขา้ใจโครงสร้างสังคมได้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งโครงสร้างสังคม และสถาบนัต่างๆ แต่ก็ไดล้ดส่วนของมนุษยใ์ห้เหลือเพียงสถานภาพทาง
สังคมท่ีมีบทบาทตามท่ีสังคมก าหนดไวเ้ท่านั้น (สุพจน์  เด่นดวง, 2553) ความรุนแรงในครอบครัวท่ี
เกิดข้ึนกบัเด็กหญิง เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามบรรทดัฐานทางสังคม ไม่กระท าตามสถานภาพและ
บทบาทของตวัเอง ผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงจึงตอ้งไดรั้บการขดัเกลาทางสังคม เพื่อให้ผูท่ี้
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงท าหนา้ท่ีบทบาทตามท่ีสังคมก าหนด  
 

5. แนวคิดทางมานุษยวทิยาวฒันธรรม   
 นกัมานุษยวิทยาอี บี เทเลอร์ (E.B. Taylor) ไดอ้ธิบายความหมายของวฒันธรรมไวว้่า 
วฒันธรรม หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดอนัสลบัซับซ้อน ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม 
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม และความสามารถอ่ืนๆ ตลอดจนความเคยชินต่างๆ ซ่ึงเราไดม้าในฐานะท่ี
เป็นสมาชิกของสังคม (ไท้ นนท์จันทร์ , 2534)   แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีศึกษาเก่ียวกับคน  
เป็นการศึกษาท าความเขา้ใจมนุษย์ เป็นการศึกษามนุษยใ์นขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และเป็นองค์รวม 
(Ember&Ember, 1977 อา้งใน ยศ สันติสมบติั, 2537 อา้งในพิมพวลัย์ บุญมงคล ,2555) หลกัคิด
พื้นฐานของมานุษยวิทยาวฒันธรรมคือ ระบบวฒันธรรมซ่ึงเป็นผลพวงของการเรียนรู้ท่ีสะสมมา
หลายชัว่อายคุนก าหนดการกระท าทางสังคมของมนุษย ์(สุพจน์ เด่นดวง, 2553) แนวคิดมานุษยวทิยา
จึง ให้ความสนใจในการศึกษาสังคมในเชิงวฒันธรรม แบบแผนหรือพฤติกรรมของคนในสังคมมา
จากการหล่อหลอมทางวฒันธรรม ความคิดความเช่ือต่างๆ และการใหค้วามหมายร่วมกนัของคนใน
สังคม ท่ีน าไปสู่รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงเม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงนั้น ก็กล่าวไดว้า่การกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเป็นวฒันธรรมท่ียึดถือปฏิบติั
ในสังคม ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความรุนแรงต่อเด็กหญิงจากบุคคลในครอบครัวจึงตอ้งศึกษาในบริบท
โดยรวมของสังคมดว้ย  เพราะความรุนแรงนั้นอาจเกิดมาจากการยอมรับพฤติกรรมความรุนแรงท่ี
แฝงอยูใ่นสังคม หรือการให้ความหมายในสังคมวา่ความรุนแรงเป็นสัญญะของการมีอ านาจ ผูท่ี้ใช้
ความรุนแรงก็แสดงถึงการมีอ านาจมากกวา่ การกระท าความรุนแรงต่อเด็กของคนในครอบครัวนั้นก็
มาจากความตอ้งการแสดงให้เห็นถึงการมีอ านาจของผูก้ระท าความรุนแรงท่ีมีมากกว่าเด็ก จึงเป็น
วฒันธรรมการใช้ความรุนแรงกบัเด็กท่ีคนในสังคมยอมรับ หรือในอีกแง่หน่ึงการใช้ความรุนแรง
เป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนจากบรรทดัฐานของสังคมหลกั เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
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สังคม ความรุนแรงก็จะเกิดเป็นวฒันธรรมย่อยเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนในกลุ่ม ดงันั้นใน
แนวคิดทางมานุษยวทิยาจึงมองความรุนแรงต่อเด็กหญิงจากคนในครอบครัววา่ การศึกษาเร่ืองความ
รุนแรงนั้นตอ้งเขา้ใจบริบททางสังคมเพื่อศึกษาถึงสาเหตุกการกระท าความรุนแรงนั้นดว้ย  
 
 สาเหตุของความรุนแรง 

ก) วฒันธรรม 
  ในแนวคิดน้ีเช่ือว่า พฤติกรรมของคนในสังคมมาจากการสืบทอดและ
ปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเน่ือง พฤติกรรมท่ีมีการใชค้วามรุนแรง มาจากการท่ีในสังคมนั้นๆยอมรับการ
ใชค้วามรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหรือบุตรหลาน เป็นการ
กระท าท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคม เช่น ความรุนแรงในท่ีน่ีอาจจะหมายถึงการกระท าเพื่อสั่งสอน 
หรือลงโทษการท าผดิของเด็ก เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นการกระท าเพื่ออบรมสั่งสอน หรือใน
สังคมไทยเองก็ยอมรับวา่การเฆ่ียนตีเด็กเป็นวิธีท่ีท  าให้เด็กเช่ือฟัง ดงัส านวนท่ีวา่ รักววัให้ผูกรักลูก
ให้ตี ท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระท าความรุนแรงเช่น การตีลูกหรือเด็ก เป็นส่ิงท่ีแสดงความรัก ไม่ใช่
เร่ืองท่ีถูกต าหนิ และค่านิยมท่ีมีต่อลูกสาวและลูกชายท่ีแตกต่างกนัในวฒันธรรมไทย เช่น การมีลูก
ชายจะไดเ้กาะชายผา้เหลืองข้ึนสวรรค ์ท่ีเปรียบเสมือนวา่ลูกชายเป็นผูท่ี้สามารถตอบแทนบุณคุณให้
พ่อแม่ดว้ยการบวช ท าให้พ่อแม่ไดผ้ลบุญไปดว้ย  ในขณะท่ีมีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยูห่นา้บา้น มีแต่
จะน าเร่ืองเดือดเน้ือร้อนใจมาให้ ค่านิยมท่ีมีต่อลูกสาว ลูกชาย จึงมีส่วนท่ีท าให้เด็กหญิงถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว   
 

ข) วฒันธรรมย่อย  
  เป็นการอธิบายถึงการกระท าความรุนแรงวา่เป็นการกระท าของผูก้ระท า
รุนแรงต่อเด็กวา่เป็นวฒันธรรมของกลุ่มคนท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับในสังคมหลกั มกัเป็นการอธิบาย
กลุ่มคนกลุ่มชนชั้นล่าง กลุ่มคนหนุ่ม กลุ่มชาติพนัธ์ุ (Wolfgang, 1958 อา้งใน Renzetti et al,2001) 
เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีไม่ไดรั้บการยอมรับสังคม ในทางชนชั้น ชาติพนัธ์ุ จึงใชค้วามรุนแรงในการให้
ไดรั้บการยอมรับในสังคมเกิดเป็นวฒันธรรมยอ่ย จึงเป็นพฤติกรรมท่ีนิยมใชค้วามรุนแรงในกลุ่มคน
เฉพาะกลุ่ม การอธิบายถึงความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ก็สามารถอธิบายไดว้่า 
การกระท าความรุนแรง เกิดจากผูก้ระท ารุนแรง เป็นกลุ่มคนท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับในสังคม  ตอ้งการ
แสดงความเหนือกวา่ต่อเด็กหญิง การแสดงความเหนือกวา่ คือการใชก้ าลงั บงัคบัข่มขู่  
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 การแก้ไขปัญหาความรุนแรง  
  ในแนวทางการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระทบต่อเด็ก เป็นการท างาน
ร่วมกนั เน่ืองจากการท างานท่ีตอ้งค านึงถึงบริบทโดยภาพรวมท่ีก่อนให้เกิดการกระท าความรุนแรง
ต่อเด็ก ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งช่วยเหลือกนัจากหลายฝ่ายในสังคม (เพญ็จนัทร์ ประดบัมุข-
เชอร์เรอร์, 2554)   
 สรุปแนวคิด ในแนวคิดน้ีเป็นการมองโครงสร้างสังคมและวฒันธรมในเชิงโครงสร้าง
หรือมหาภาค (Macro level) แต่ไม่ไดเ้นน้การวเิคราะห์ในระดบัจุลภาคหรือการวเิคราะห์ระดบับุคคล 
(สุพจน์  เด่นดวง, 2553) เช่น การกระท าความรุนแรงต่อเด็ก ก็เป็นการศึกษาแบบองค์รวม ท่ีเป็น
การศึกษาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยรวมวา่ความรุนแรงเป็นวฒันธรมท่ีคนในสังคมยอมรับ
การกระท าความรุนแรง แต่ไม่เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าและผูถู้กกระท าในระดบับุคคล 
การอธิบายความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง จึงอธิบายในเชิงโครงสร้างวฒันธรรมใน
สังคม  
 

6. แนวคิดสตรีนิยม  
      แนวคิดสตรีนิยม เป็นแนวคิดท่ีตระหนกัถึงความไม่เท่าเทียมระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย 
และยงัเป็นแนวคิดท่ีวิพากษ์ทฤษฎีทางสังคมท่ีผ่านมาว่าไม่ให้ความส าคัญกับผูห้ญิง ผูช้ายท่ีมี
บทบาทในสังคมมากในหลายๆดา้น แต่ผูห้ญิงเองกลบัถูกละเลยหรือไม่มีตวัตน โลกของความรู้ลว้น
ถูกก าหนดโดยผูช้ายรูปธรรมของการกดข่ีและการเอารัดเอาเปรียบมีอยูใ่ห้เห็นโดยทัว่ไปทัว่ทุกมุม
โลก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใดในโลกก็มกัจะเห็นความเป็นรองของผูห้ญิงอยู่ในทุกๆพื้นท่ี ดังนั้น
แนวคิดสตรีนิยมจึงตอ้งการท่ีจะขบัเคล่ือนให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม โดยมีจุดร่วมกนัคือ การ
ต่อสู้เพื่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูห้ญิง และปลดปล่อยผูห้ญิงให้เป็นอิสระจากการกดข่ี 
(นาถฤดี, 2552)  ซ่ึงในแนวคิดสตรีนิยมเองนั้นก็มีการอธิบายการปลดปล่อยท่ีแตกต่างกนั แมว้า่จะมี
การได้มาซ่ึงการปลดปล่อยผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนันั้น แต่ท่ีส าคญัคือมีจุดยืนร่วมกนัเพื่อปลดปล่อย
ผูห้ญิงจากการกดข่ี 
 จากปัญหาการกระท าความรุนแรงในเด็ก ก็พบวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กนั้น เหยือ่
ของความรุนแรงมกัจะเป็นเด็กผูห้ญิง  แม้จะอยู่ในสถานภาพความเป็นเด็กเหมือนกันระหว่าง
เด็กผูห้ญิงกบัเด็กผูช้าย แต่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้ายก็มีความแตกต่างกนั เช่น
เด็กผูช้ายมกัจะถูกกระท ารุนแรงพื้นท่ีนอกบา้น ผูก้ระท าความรุนแรงก็มกัจะเป็นบุคคลท่ีไม่รู้จกั 
หรือเป็นคนแปลกหน้า ส่วนเด็กผูห้ญิงมกัจะถูกกระท าความรุนแรงจากพื้นท่ีในบา้น และผูก้ระท า
ความรุนแรงก็เป็นผูท่ี้มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับเด็ก (Finkelhor,1994; Kendall-Tackett & Simon, 
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1992 อ้างใน Claire M. Renzetti ,et al,2001) เห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างเพศก็ส่งผลให้เกิด
ลกัษณะของความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงท่ีนอกจาก
ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ ยงัมีความรุนแรงทางเพศท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัเด็กผูห้ญิง
ในสัดส่วนท่ีสูงมาก แนวคิดสตรีนิยมจึงเห็นวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กผูห้ญิงนั้นก็มีสาเหตุมา
จากการท่ีเด็กผูห้ญิงก็ตกอยูภ่ายใตส้ังคมแบบชายเป็นใหญ่เช่นกนั 
 
 นิยามของความรุนแรง  
 ในการให้นิยามความรุนแรงในแนวคิดน้ี เป็นการให้นิยามในความรุนแรงเกิดข้ึนใน
ความสัมพนัธ์หญิงชาย มากาเรต ชูเลอร์ (Margaret Schuler) ไดใ้ห้ความหมายของความรุนแรงว่า 
การกระท าใดๆท่ีเป็นการใชก้ าลงั หรือบงัคบัต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงการกระท านั้นเกิดข้ึนจากเจตนา/การ
ส่งเสริมการแบ่งล าดบัชั้นในสังคมแบบความสัมพนัธ์หญิงชาย (Margaret Schuler, 1992 อา้งใน นาถ
ฤดี เด่นดวง, 2555:10) ซ่ึงชูเลอร์กล่าวถึงความรุนแรงในภาพรวมและผูห้ญิงทัว่ไป และในความ
รุนแรงทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กหญิงนั้น ก็กล่าวได้ว่า เป็นการกระท าท่ีบงัคบัหรือใช้ก าลงัต่อการ
กระท าทางเพศต่อเด็กผูห้ญิง ท่ีการกระท านั้นเกิดข้ึนจากเจตนาหรือส่งเสริมการแบ่งล าดบัชั้นใน
สังคมแบบความสัมพนัธ์หญิงชาย และชูเลอร์ ยงัได้แบ่งประเภทความรุนแรงต่อผูห้ญิงไวเ้ป็น 4 
ประเภท คือ ความรุนแรงทางร่างกาย (Overt physical abuse) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological 
abuse) การท าให้สูญเสียหรือขาดทรัพยากร (Deprivation of resource) และการน าผูห้ญิงไปสร้าง
ประโยชน์หรือหาก าไรทางธุรกิจ (Commodification of women) (Margaret Schuler, 1992 อ้างใน 
นาถฤดี และสุพจน์ เด่นดวง, 2555) เป็นการใหค้วามหมายกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพศเป็นส าคญั  
 
 สาเหตุของความรุนแรง 
  นกัสตรีนิยมส่วนใหญ่เช่ือวา่การใชอ้  านาจของผูช้ายในสังคมเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดความรุนแรง การกระท าความรุนแรงของผูช้ายต่อผูห้ญิงเป็นการควบคุมทางสังคมรูปแบบหน่ึง 
โดยแสดงให้เห็นถึงอ านาจของชายท่ีเหนือกว่า เพื่อควบคุมผูห้ญิงให้อยู่ในสถานะท่ีดอ้ยกว่าผูช้าย 
นกัสตรีนิยมจึงให้ความส าคญักบัโครงสร้างสังคมหรือสถาบนัต่างๆท่ีสังคมสร้างข้ึนซ่ึงเป็นเหตุให้
เกิดความรุนแรง มากกวา่ประเด็กทางชีววทิยาหรือลกัษณะทางร่างกายของบุคคล (Heise and Russo, 
1994 ; Kelly, 1998; Koss, McHugh, Frieze and Brown, 1993 อา้งใน Marin and Russo,1990 อา้งใน 
นาถฤดี เด่งดวง และ สุพจน์ เด่งดวง, 2555)  
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 อ านาจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงและผูช้าย หรือเพศสภาพน้ีถูกก าหนดผา่นชีวิตและ
ประสบการณ์ ดงันั้นผูค้นในสังคมต่างเรียนรู้ท่ีจะสร้างความคาดหวงั ปฏิบติัและตอบสนองต่อความ
คาดหวงันั้นๆ แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงกาลเวลาและสภาพทางสังคมแบบแผนของอ านาจท่ีชาย
เป็นใหญ่เหนือผูห้ญิงและเพศอ่ืนๆสามารถเห็นไดจ้ากรูปธรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม (นาถฤดี เด่น
ดวง และสุพจน์ เด่นดวง, 2555)  
 นอกจากน้ี อ านาจความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้ายในสังคม ยงัอาจถูกทบัซ้อน
ดว้ยอ านาจของความแตกต่างทางชนชั้น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ศาสนา อาย ุจึงเห็นไดว้า่ แมส้ังคมจะสร้าง
ใหผู้ห้ญิงมีสถานภาพท่ีดอ้ยกวา่ผูช้ายโดยรวม แต่ในระหวา่งกลุ่มผูห้ญิงดว้ยกนั ก็ยงัมีความแตกต่างกนั 
หรือผูห้ญิงบางกลุ่มอาจมีสถานภาพทางชนชั้นสูงกวา่ผูช้ายบางกลุ่มก็ได ้(นาถฤดี เด่นดวง, 2552)   
 ความสัมพนัธ์ต่อความเป็นหญิงความเป็นชายท่ีถูกสร้างนั้น ท าให้ผูห้ญิงตอ้งอยู่ใน
ล าดบัท่ีดอ้ยกวา่ชาย ผูห้ญิงตอ้งพึ่งพา และตอ้งไดรั้บการดูแลจากผูช้าย ผูช้ายมีความเหนือในการท่ี
ผูช้ายสามารถเขา้ถึงทรัพยากรไดม้ากกวา่ และความเหนือกวา่ทางกายภาพท่ีสามารถท าให้ผูช้าย ใช้
ก าลงักบัผูห้ญิงได ้ในความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กผูห้ญิงนั้นมาจาก ความเป็นผูห้ญิง ท่ีตอ้งตกเป็น
เหยื่อจากความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกลวนลาม ข่มขืน หรือความเป็นหญิงท่ีถูกสร้างวา่ผูห้ญิง
เป็นสมบติัของผูช้าย ท าให้ผูห้ญิงตอ้งตกเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิด
ข้ึนกบัเด็กผูห้ญิง ท่ีไม่มีอ านาจต่อสู้ทั้งดา้นทรัพยากร และไม่สามารถการพึ่งพาตวัเองได ้ 
 
 การแก้ปัญหาความรุนแรง  
 ในแนวคิดน้ี เน้นการแก้ปัญหาในระยะยาวคือ คือ การหยุดความสัมพนัธ์ทางสังคม
แบบชายเป็นใหญ่ คืนความเท่าเทียมทางเพศระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย ก็ท  าให้ผูห้ญิงไม่ถูกกดข่ีจาก
ระบบชายเป็นใหญ่ (สุพจน์  เด่นดวง, 2553) การแกปั้ญหาในแนวคิดสตรีนิยม จะข้ึนอยู่กบัการให้
ความหมายของการถูกกดข่ี  ซ่ึงในแนวคิดสตรีนิยมก็มีการอธิบายท่ีมาของการถูกกดข่ีไวแ้ตกต่างกนั 
หรือเป็นสตรีนิยมสายต่างๆ เช่นในสตรีนิยมสายเสรีนิยม อธิบายท่ีมาของการถูกกดข่ีวา่ ผูห้ญิงไม่ได้
รับความเสมอภาคทางสังคม ขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา ท าให้ผูห้ญิงไม่ไดรั้บสิทธิเสมอ
ภาคกบัผูช้าย ดงันั้นการแก้ปัญหาในสตรีนิยมสายเสรีนิยมจึงเน้นท่ีการให้ผูห้ญิงได้มีโอกาสทาง
สังคมและการศึกษาเท่ากบัผูช้าย ผูห้ญิงก็จะไม่ถูกกดข่ี และเอาเปรียบ และในสตรีนิยมสายมาร์กซิส 
อธิบายท่ีมาของการกดข่ีว่ามาจากระบบทุนนิยมและชนชั้น ท่ีผูช้ายสามารถควบคุมหรือครอบง า
ผูห้ญิงได ้ดงันั้นการแกปั้ญหาจึงตอ้งขจดัระบบทุนนิยมและชนชั้น ท่ีผูช้ายใชใ้นการครอบง าผูห้ญิง 
เป็นตน้  (นาถฤดี เด่นดวง, 2552) ในการแกปั้ญหาความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้นตามแนวคิดสตรีนิยม
จึงตอ้งยติุความสัมพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่ ท่ีเป็นการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็ก  
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 สรุปแนวคิด เป็นแนวคิดท่ีให้พื้นท่ีกบัผูห้ญิงไดบ้อกเล่าประสบการณ์ และมองเห็นถึง
ความแตกต่างระหวา่งเพศ เป็นแนวคิดของผูห้ญิงท่ีต่อสู้เพื่อผูห้ญิง ซ่ึงต่างจากแนวคิดอ่ืนๆ เช่นใน
เร่ืองความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคม มกัเกิดข้ึนโดยท่ีผูช้ายเป็นผูก้ระท า และผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท า 
แนวคิดน้ีจึงเป็นการเปิดเผยตวัตนของผูห้ญิง และต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผูห้ญิง ในการอธิบาย
สาเหตุการถูกกระท ารุนแรงต่อเด็กหญิง กล่าวไดว้่า เป็นการถูกกดข่ี เอาเปรียบจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพศ   
 
ตาราง 2.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองความรุนแรงต่อเด็ก เปรียบเทยีบตามแนวคิดต่างๆ  
 ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไข 

แนวคิดทาง
การแพทย์
และชีววทิยา 

เ ป็ น ค ว า ม
รุนแรงในพื้นท่ี
ค ร อ บ ค รั ว ท่ี
กระท า ต่อเด็ก 
ซ่ึงความรุนแรง
นั้ น ส่ ง ผ ล ต่ อ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ
ชี วิ ต ข อ ง
ผูถู้กกระท า   
 

สาเหตุมาจากความ
ผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วยของระบบ
ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ น
ร่ า ง ก า ย ข อ ง
ผู ้ ก ร ะ ท า ค ว า ม
รุนแรง 

เน้นความรุนแรงต่อ
ผู ้ถูกกระท าท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  

เป็นการรักษาผูท่ี้
ถูกกระท าความ
รุ น แ ร ง  ทั้ ง
สุขภาพกาย และ
สุ ข ภ า พ จิ ต ใ ห้
กลบัมาเป็นปกติ  

แนวคิ ดท าง
ส าธ ารณสุข
แ ล ะ ร ะ บ า ด
วทิยา 

เ ป็ น ก า ร ใ ช้
อ า น า จ ข่ ม ขู่
บั ง คั บ ท า ง
ร่ า ง ก า ย  แล ะ
จิตใจ  รวม ถึ ง
ก า ร ลิ ด ร อ น
สิทธิ และละเลย
เพิกเฉย 

ค ว า ม รุ น แ ร ง
เ กิ ด ข้ึ น
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการ
ใชค้วามรุนแรง   

 เน้นการป้องกัน
ปั จ จั ย ท่ี จ ะ
น า ไป สู่ ก า ร ใช้
ความรุนแรง   
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ตาราง 2.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองความรุนแรงต่อเด็ก เปรียบเทยีบตามแนวคิดต่างๆ (ต่อ) 

แนวคิ ดท าง
จิตวทิยา 

เป็นการกระท า
ท่ี เ ป็ น ก า ร ใ ช้
อ านาจควบคุม
บุคคลอ่ืน ท าให้
เกิดอนัตรายต่อ
ผู ้ ท่ี ถู กกระท า
ความรุนแรง 

ก า ร แ ส ด ง
พฤ ติกรรมความ
รุ น แ ร ง  ม า จ า ก
ร ะ บ บ ค ว า ม คิ ด 
จิตใจและอารมณ์
ของผูก้ระท าความ
รุนแรง  

ท า ให้ผู ้ ถู กกระท า
ความรุนแรงได้รับ
ผลกระทบทั้ งทาง
ร่างกาย และจิตใจ 

การบ าบัดรักษา
จิ ต ใ จ ข อ ง ผู ้ ท่ี
ก ร ะ ท า ค ว า ม
รุนแรง ไม่ให้ มี
พฤติกรรมความ
รุนแรง  

แนวคิ ดท าง
มานุษยวทิ  ยา
วฒันธรรม 

 ความรุนแรงเป็น
วฒันธรรมท่ีคนใน
สังคมยอมรับ  

 การท างานท่ีต้อง
ค า นึ ง ถึ งบ ริบท
โดยภาพรวม  

แ น ว คิ ด
โ ค ร ง ส ร้ า ง
หน้าที ่

 ความเปล่ียนแปลง
ข อ ง ส ถ า บั น
ครอบครัว เช่น การ
ห ย่ า ร้ า ง  ก า ร
แต่งงานใหม ่

 กลไกทางด้ าน
การขัดเกลาทาง
สังคม และการ
ค ว บ คุ ม ท า ง
สังคม  เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้กับ
ค น ใ น ก า ร ท า
หน้ า ท่ี บทบ าท
ต า ม ท่ี สั ง ค ม
ก าหนด 

แนวคิดสต รี
นิยม  

การกระท าใดๆ
ท่ี เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ก า ลั ง  ห รื อ
บงัคบัต่อบุคคล
อ่ื น  ซ่ึ ง ก า ร
ก ร ะ ท า นั้ น
เ กิ ด ข้ึ น จ า ก
เ จ ต น า / ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

อ านาความสัมพนัธ์
ชายหญิง ท่ีผูช้ายมี
อ านาจสูงสุด และ
ผูห้ญิงเป็นรอง 

ท าให้ผูห้ญิงถูกกดข่ี 
เอาเปรียบ ในทุกมิติ
ชีวติ 

ก า ร ห ยุ ด
ค ว า ม สั ม พัน ธ์
ทางสั งคมแบบ
ชายเป็นใหญ่  
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แ บ่ ง ล า ดั บ
ชั้นในสังคมแบ
ความสัมพันธ์
หญิงชาย 

 
 

ส่วนที ่ 2  กรอบแนวคดิในการวจิัย  
 
 2.1 ทฤษฎสีตรีนิยม  
 สตรีนิยมคืออะไร 
 แนวคิดสตรีนิยม เป็นแนวคิดท่ีตระหนกัถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้าย 
และยงัเป็นแนวคิดท่ีวิพากษ์ทฤษฎีทางสังคมท่ีผ่านมาว่าไม่ให้ความส าคญักบัผูห้ญิง การอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมเป็นการอธิบายผ่านผูช้าย  ซ่ึงแนวคิดสตรีนิยมเร่ิมตน้เม่ือประมาณ  
ค.ศ. 1960 โดยกลุ่มผูห้ญิงในทวีปยุโรปและอเมริกาท่ีเร่ิมตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมระหว่าง
ผูห้ญิงกบัผูช้าย ผูช้ายท่ีมีบทบาทในสังคมมากในหลายๆดา้น แต่ผูห้ญิงเองกลบัถูกละเลยหรือไม่มี
ตวัตน โลกของความรู้ลว้นถูกก าหนดโดยผูช้าย รูปธรรมของการกดข่ีและการเอารัดเอาเปรียบมีอยู่
ให้เห็นโดยทัว่ไปทัว่ทุกมุมโลก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใดในโลกก็มกัจะเห็นความเป็นรองของผูห้ญิง 
อยู่ในทุกๆพื้นท่ี ดงันั้นแนวคิดสตรีนิยมจึงตอ้งการท่ีจะขบัเคล่ือนให้มีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
โดยมีจุดร่วมกนัคือ การต่อสู้เพื่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูห้ญิง และปลดปล่อยผูห้ญิงให้เป็น
อิสระจากการกดข่ี  (นาถฤดี เด่นดวง , 2552)  ซ่ึงในแนวคิดสตรีนิยมเองนั้ นก็มีการอธิบาย 
การปลดปล่อยท่ีแตกต่างกนั แมว้่าจะมีการได้มาซ่ึงการปลดปล่อยผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนันั้น แต่ท่ี
ส าคญัคือมีจุดยนืร่วมกนัเพื่อปลดปล่อยผูห้ญิงจากการกดข่ี 
 ในการนิยามหรือค าจ ากดัความของสตรีนิยมนั้น ก็ยงัเป็นท่ีถกเถียงทั้งจากนกัสตรีนิยม
เองและนกัคิดท่ีไม่ใช่สตรีนิยม เพราะในความเป็นนกัสตรีนิยมนั้นก็มีความหลากหลาย เช่น เป็น
กลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ นกัสตรีนิยมท่ีมีความต่างกนัทางเพศ มีความแตกต่างทางชนชั้น 
มีความแตกต่างทางวชิาชีพ เป็นตน้ การใหค้  าจ  ากดัความจึงมีความแตกต่างกนั ซ่ึงในท่ีน้ีก็จะกล่าวถึง
ค าจ ากดัความสตรีนิยมท่ีค่อนขา้งมีความชัดเจน คือ เบล ฮุค (Bell Hooks) ท่ีเป็นนกัสตรีนิยมผิวสี
ชาวอเมริกนัได้ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า “สตรีนิยมคือการต่อสู้เพ่ือยุติอคติทางเพศ(Sexism) การเอา
เปรียบทางเพศ (Sexist exploitation) และการกดขี่ทางเพศ (Oppression)” (Bell Hooks, 2000) 
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นอกจากน้ียงัมีนักสตรีนิยมอ่ืนๆในการจ ากัดความของสตรีนิยม เอคเคอร์ได้นิยามว่า สตรีนิยม
ประกอบดว้ยฐานความคิดสามประการหลกัคือ  
 หน่ึง ตระหนกัวา่ผูห้ญิงนั้นถูกขดูรีด ถูกลดคุณค่า และถูกกดข่ี  
 สอง ตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ห้ญิงถูกกดข่ีหรือถูกกระท า 
 สาม ใช้แนวความคิดก้าวหน้า ไม่ยึดติดขนบความคิดแบบเก่าซ่ึงเพิกเฉย และหรือ
สนบัสนุนหาเหตุผลเพื่อใชใ้นการกดข่ีผูห้ญิง (Acker, 1983 อา้งใน Kemp, 1993 อา้งใน นาถฤดี  เด่นดวง, 2552) 
  และนักสตรีนิยมอีกคนหน่ึง คือ โกรส ท่ีได้อธิบายความหมายของสตรีนิยมไว้  
5 ประการคือ  
 หน่ึง ผูห้ญิงนั้นเป็นทั้งผูแ้สวงหาความรู้และถูกแสวงหาความรู้ ดงันั้นความรู้แบบน้ีจึง
เป็นความรู้ของผูห้ญิงอยา่งแทจ้ริง  
 สอง วิธีการ กระบวนการ สมมติฐานเบ้ืองต้น เทคนิคในทฤษฏีอ่ืนๆจะต้องถูกตั้ ง
ค าถาม 
 สาม การพฒันาของสตรีนิยมนั้นไม่ไดจ้  ากดัแต่เฉพาะปัญหาของผูห้ญิงหรือประเด็น
เก่ียวกบัผูห้ญิง แต่เปิดกวา้งทั้งในเน้ือหาและทฤษฎีอ่ืนๆดว้ย  
 ส่ี สตรีนิยมนั้นสนใจ ตั้งค  าถาม วิเคราะห์การเกิดหรือการสร้าง สาเหตุ และการคงอยู่
ของวาทกรรมทั้งหมดในสังคม มิใช่จ ากดัเฉพาะวาทกรรมและอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เท่านั้น  
 หา้ สตรีนิยมเนน้สถาบนัทางสังคม และการปฏิบติัทางสังคมและการน าเสนอทางเลือก
กรอบความคิดใหม่ดว้ย (Gross, 1986 อา้งใน นาถฤดี เด่นดวง, 2552)  
 จากค านิยามของสตรีนิยมท่ีกล่าวถึงไวใ้นขา้งตน้นั้น เห็นไดว้า่นกัสตรีนิยมแต่ละคนก็
มีการให้ค  าจ  ากดัความท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในการศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ค าจ  ากดัความของ เบล ฮุค มี
ความกระชบัและชดัเจนท่ีสุด ในค าจ ากดัความของเบล ฮุค ไม่ไดม้องวา่ผูช้ายเป็นศตัรูแต่เป็นความ
อคติทางเพศท่ีเป็นปัญหา  
 แนวคิดสตรีนิยมเป็นแนวคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิดทางสังคมศาสตร์อ่ืนๆ เน่ืองจาก
แนวคิดสตรีนิยมเป็นแนวคิดท่ีท าความเขา้ใจกบัชีวิตผูห้ญิง เป็นการสร้างความรู้ชุดใหม่เป็นการ
ตระหนกัถึงการมีจิตส านึกร่วมกนัของสตรีนิยม (consciousness-raising) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเบล ฮุค มกัจะ
เนน้ย  ้าในงานของเธอ วา่มีความส าคญัในการท่ีจะท าให้ผูห้ญิงมีความส านึกร่วมกนัในการท่ีจะต่อสู้
ต่ออคติทางเพศได ้วธีิการท่ีจะสร้างจิตส านึกร่วมกนันั้น คือผูห้ญิงสามารถบอกเล่า ถ่ายทอดเร่ืองราว 
ท่ีไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น สีผิว ชาติพนัธ์ุ การศึกษา และอ่ืนๆ เพื่อให้ทุกคนมีความตระหนกัร่วมกนั 
และเขา้ใจถึงความเป็นรองของผูห้ญิงในทุกรูปแบบ (Bell Hooks,2000 p.7-8) และนอกจากน้ีแนวคิด
สตรีนิยมยงัไดมี้การประยุกตแ์นวคิดทางสังคมศาสตร์อ่ืนๆเขา้มาใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีมาของการกด



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  29 

ข่ีผูห้ญิงอีกดว้ย เช่นสตรีนิยมสายมาร์กซิส (Marxist Feminism) สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist 
Feminism) ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของคาร์ล มากซ์ (Karl Marx) และสตรีนิยมสายหลัง
โครงสร้าง (Post-structural feminism) ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดหลงัโครงสร้าง (นาถฤดี เด่น
ดวง,2552) 
  
 2.2 อ านาจในแนวคิดสตรีนิยม   
 อ านาจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความไม่เสมอภาคระหวา่งผูท่ี้มีอ านาจกบัผูท่ี้ไร้ซ่ึงอ านาจ 
ซ่ึงในทฤษฎีแนวคิดสตรีนิยม ท่ีวา่ดว้ยการกดข่ี ขดูรีด และความไม่เป็นธรรมระหวา่งหญิงชายนั้น ก็
เป็นการกล่าวถึงเร่ือง “อ านาจ” เป็นเคร่ืองมือท่ีผูช้ายสามารถกดข่ี ขดูรีด เอาเปรียบผูห้ญิง  
 จากท่ีแนวคิดสตรีนิยมมีการน าทฤษฎี แนวคิดอ่ืนๆทางสังคมมาใช้ขยายเพื่ออธิบาย
ปัญหา ท าใหแ้นวคิดสตรีนิยมมีความหลากหลายในการวิเคราะห์ท่ีมาและสาเหตุของการกดข่ีผูห้ญิง 
แต่ก็เป็นขอ้ดีของแนวคิดสตรีนิยมในความหลากหลายท่ีสามารถพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม
ไดต้ลอดเวลา ดงันั้นแนวคิดสตรีนิยมต่างๆจึงมีลกัษณะผสมผสาน และเป็นการพฒันาต่อเน่ืองกนั
มากกวา่ท่ีจะแยกขาดออกจากกนั (นาถฤดี เด่นดวง, 2552 น.19)   ในการจ าแนกแนวคิดสตรีนิยมนั้น
ท าได้หลายวิธี เช่น เป็นการจ าแนกตามพฒันาการของสตรีนิยม เป็น คล่ืนลูกท่ีหน่ึง (first wave), 
คล่ืนลูกท่ีสอง (second wave) และ คล่ืนลูกท่ีสาม (third wave)  จ าแนกเป็นกลุ่มวตัถุนิยม (สตรีนิยม
สายเสรีนิยม, สตรีนิยมสายการเปล่ียนแปลงสุดขั้ว สตรีนิยมสายมาร์กซิส และสตรีนิยมสายสังคม
นิยม) กบัไม่เป็นวตัถุนิยม (สตรีนิยมสายหลงัโครงสร้าง, สตรีนิยมสายหลงัสมยัใหม่) และจ าแนก
เป็นกลุ่มสตรีนิยมท่ีเช่ือในความเสมอภาค (สตรีนิยมสายเสรีนิยม, สตรีนิยมสายมาร์กซิส และสตรี
นิยมสายสังคมนิยม) กบักลุ่มท่ีเช่ือในความแตกต่าง (สตรีนิยมสายเปล่ียนแปลงสุดขั้ว, สตรีนิยมสาย
จิตวิเคราะห์, สตรีนิยมสายโครงสร้างและสตรีนิยมสายหลงัทนัสมยั)(Gross, 1986 อา้งใน Beasley, 
1999 อา้งใน นาถฤดี  เด่นดวง,2552) 
 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทฤษฎีแนวคิดสตรีนิยม มีความหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะ มีความ
เช่ือมโยง ผสมผสานกนั ไม่ไดมี้การแยกขาดออกจากกนัอยา่งส้ินเชิง ซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัใชก้ารแบ่ง
อ านาจแนวคิดสตรีนิยมตามแบบของ เอม่ี อลัเลน (Amy Allen) เป็น 3 กลุ่ม โดยอธิบายการถูกกดข่ี
ของผูห้ญิงในแนวคิดสตรีนิยมผ่านมิติเชิง “อ านาจ” แมว้า่ อ านาจจะแสดงถึงความไม่เสมอภาค ซ่ึง
ในแต่ละสายของแนวคิดสตรีนิยม ก็มีการให้ความหมาย และท่ีมาของอ านาจท่ีแตกต่างกนั โดยได้
แบ่งอ านาจในแนวคิดสตรีนิยมเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเห็นว่าอ านาจเป็นทรัพยากร (Power as 
Resource) , (2) อ านาจเป็นการครอบง า(Power as Domination ) และ (3) กลุ่มท่ีเห็นวา่อ านาจเป็นการ
เสริมพลงั (Power as Empowerment) (Amy Allen, 1999) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
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  2.2.1 อ านาจเป็นทรัพยากร (Power as resource) 
  ในแนวคิดน้ี กล่าวถึงอ านาจในเชิงบวก ว่าอ านาจเป็นส่ิงท่ีสามารถ
แจกจ่ายได ้และผูห้ญิงสามารถมีอ านาจไดเ้ท่ากบัผูช้าย  การท่ีแจกจ่ายอ านาจไม่เท่ากนัระหวา่งหญิง
กบัชายจึงเป็นปัญหา แนวคิดน้ีเร่ิมมาจากจอฮ์น สต็วต มิลล์ (John Stuart Mill) และไดพ้ฒันาต่อมา
โดยนักสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal) ท่ีเรียกร้องให้ผูห้ญิงได้เขา้ถึงทรัพยากรเท่าเทียมกบัผูช้าย 
เพราะผูห้ญิงถูกแยกออกจากอ านาจ เช่น พื้นท่ีทางการเมือง การมีต าแหน่งส าคญัทางการเมือง การ
ออกเสียงต่างๆ ต่อมาช่วงศตวรรษท่ี 20 ซูซาน โมลเลอร์ โอคิน (Susan Moller Okin) ได้เพิ่มเติม
แนวคิดเร่ืองอ านาจไวใ้นหนงัสือเร่ือง ความยุติธรรม เพศ และครอบครัว (Justice, Gender, and the 
family)  (Okin, 1979 อา้งใน Amy Allen, 1999)  ท่ีกล่าวถึงอ านาจในการเขา้ถึงของผูห้ญิงไม่ไดมี้
เฉพาะอ านาจทางการเมืองเท่านั้น ยงัสามารถเกิดข้ึนไดใ้นพื้นท่ีส่วนตวั (Private) คือเป็นพื้นท่ีของ
ครอบครัว ท่ีผูห้ญิงยงัตอ้งเป็นผูท่ี้ท  างานท่ีไม่มีคุณค่า เช่น งานบา้น ซ่ึงการท่ีผูห้ญิงสามารถเขา้ถึง
อ านาจจะเป็นการปลดปล่อยผูห้ญิงจากการเป็นรองหรือไม่เท่าเทียมกบัผูช้ายได ้ แต่ในแนวคิดท่ีมอง
วา่อ านาจเป็นทรัพยากร  น้ีก็มีผูว้ิพากษโ์ดยไอริส มารัน ยงั (Iris Marion Young) วา่ งานท่ีศึกษานั้น
มองอ านาจเป็นวตัถุมากกวา่เป็นความสัมพนัธ์ และกล่าวถึงอ านาจวา่เป็นส่ิงท่ีหยดุน่ิง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผดิ 
(Young, 1990 อา้งใน Amy Allen, 1999) ในแนวคิดน้ีเป็นการมองอ านาจท่ีอยูบ่นเพศค่อนขา้งมาก 
ซ่ึงอ านาจน้ีสามารถจดัแบ่งได ้และเป็นการมองอ านาจในเชิงบวก 
  ในแนวคิดสตรีนิยมท่ีมีการอธิบายการกดข่ีของผูห้ญิงท่ีมาจากอ านาจท่ี
ไม่เท่าเทียม ได้แก่แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมเป็นสตรีนิยมท่ีถือได้ว่าอยู่ในช่วงแรกของการ
ขบัเคล่ือนของสตรีนิยม ท่ีเร่ิมก าเนิดข้ึนในช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศสและยุครู้แจง้ในยุโรปตะวนัตก มี
พื้นฐานความคิดจากเสรีนิยมว่า ความแตกต่างของมนุษย์นั้นข้ึนอยู่กับความสามารถของมนุษย์ 
มนุษยน์ั้นมีเหตุผล มีความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี และความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล ดงันั้นนกัสตรีนิยม
สายเสรีนิยมจึงอธิบายสาเหตุการกดข่ีผูห้ญิงและการท่ีผูห้ญิงไม่ไดรั้บความเสมอภาคทางสังคมวา่ 
เป็นเพราะผูห้ญิงขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา ก็จะท าให้สถานภาพของผูห้ญิงดีข้ึน และ
แนวคิดน้ียงัยอมรับว่าหญิงชายนั้นมีเพศหรือลักษณะทางชีวภาพท่ีแตกต่างกัน นักสตรีนิยมท่ีมี
ช่ือเสียงในแนวคิดน้ีไดแ้ก่ วอลสโตนคราฟ, แฮเรียท เทยเ์ลอร์, นาโอมิ โวฟ, เบตตี ฟริดนั เป็นตน้  
  การวเิคราะห์และเคล่ือนไหวในยุคน้ีเนน้ประเด็นส่วนบุคคลค่อนขา้งมาก 
เช่น การรณรงค์ เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงในการท างาน การเมือง เศรษฐกิจ มีการแกไ้ขกฏหมายท่ีมีการ
เลือกปฏิบติัทางเพศ เช่นการมีสิทธิลงคะแนนเสียง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเป็นเจา้ของหรือ
มีสิทธิในสมบติั รวมทั้งแก้ไขทศันคติแบ่งแยกทางเพศ ลดอคติทางเพศต่างๆในสังคม สตรีนิยม
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แนวคิดน้ีค่อนขา้งแบ่งแยกระหวา่งพื้นท่ีสาธารณะกบัพื้นท่ีส่วนบุคคลชดัเจนและให้ความส าคญัต่อ
สิทธิส่วนบุคคลมาก นอกจากน้ียงัเห็นว่ารัฐมีหน้าท่ีในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรเขา้ไป
ก าหนดการตดัสินใจแทนบุคคล เช่น การตดัสินใจท าแทง้ การเลือกงานเลือกอาชีพ เป็นตน้  
  โดยสรุปก็คือ หญิงและชายควรไดรั้บความเสมอภาค สามารถตดัสินใจ
ในชีวิตของตนไดโ้ดยอิสระ หากการตดัสินใจนั้นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน สังคมตอ้งไม่ปิด
โอกาสของทั้งหญิงและชาย และใหโ้อกาสโดยไม่เลือกปฏิบติัในการพฒันาศกัยภาพ แต่การจะเขา้ถึง
โอกาสไดเ้สมอภาคหรือไม่นั้น ก็ใหเ้ป็นเร่ืองของศกัยภาพและความสามารถของบุคคล(นาถฤดี เด่น
ดวง, 2553)  
  ดังนั้ นในแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม จึงเป็นสายท่ีอธิบายอ านาจ
ระหวา่งหญิงชายวา่เป็นความไม่เสมอภาคเน่ืองมาจากการท่ีผูช้ายสามารถครอบครองอ านาจมากกวา่ 
การท่ีจะปลดปล่อยการกดข่ีของผูห้ญิงได้นั้น จึงมุ่งไปท่ีการส่งเสริมสิทธิ การศึกษาต่างๆ ท่ีจะ
สามารถท าใหผู้ห้ญิงสามารถเขา้ถึงอ านาจไดเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย  
  2.2.2 อ านาจเป็นการครอบง า (Power as domination) 
  เป็นการโตแ้ยง้เก่ียวกบัอ านาจท่ีกล่าวถึงอ านาจในเชิงบวกโดยสตรีนิยม
สายถอนราก ท่ีอธิบายอ านาจในความสัมพนัธ์ของการครอบง าและการถูกครอบง า  ดงันั้นเป้าหมาย
ของแนวคิดน้ีคือ การร้ือถอนระบบท่ีชายเป็นผูค้รอบง าและผูห้ญิงเป็นผูถู้กครอบง า แนวคิดน้ีปฏิเสธ
ความแตกต่างทางเพศท่ีมีมาโดยธรรมชาติและความไม่สมดุลของอ านาจมาจากความแตกต่างโดย
ก าเนิด ซ่ึงในความเป็นจริงความไม่สมดุลทางอ านาจนั้นมาจากความไม่ยติุธรรมจากการแสวงก าไรท่ี
ผูกติดมาจากความแตกต่าง มีนักสตรีนิยมท่ีสนับสนุนแนวคิดน้ี เช่น  แคทารีน แมคคินนอย
(Catharine MacKinnon), แอนเดรีย ดรอกิน (Andrea Dworkin) และ คาโรล แพทแมน (Carole 
Pateman) 
   ในงานของ แมคคินนอย (MacKinnon) กล่าวถึงอ านาจว่าเป็นการ
ครอบง าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสัมพนัธ์ระหว่างเพศท่ีผูช้ายเป็นผูค้รอบครองอ านาจมากกว่า
ผูห้ญิง ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  ผูช้ายมีหนทางเพราะพวกเขามีอ านาจ มากกวา่นั้นคือพวกเขามีอ านาจเพราะ
มีหนทางของผูช้าย (men are the way they are because they have power,more than they have power 
because they are the way they are.) (MacKinnon, 1987 อา้งใน Allen, 1999)   ดงันั้นการปลดปล่อย
ผูห้ญิงไม่ใช่การเขา้ถึงอ านาจ แต่เป็นการร้ือระบบของการครอบง าท่ีผูช้ายมีอ านาจมากกวา่  
  คาโรล แพทแทน(Carole Pateman) ได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของผู ้มี
อ  านาจคือผูช้าย และผูท่ี้ไร้อ านาจคือผูห้ญิง ความมีอ านาจและไร้ซ่ึงอ านาจสัมพนัธ์กบัความแตกต่าง
ระหว่างเพศ ในทศันะน้ีกล่าวถึงวา่ผูห้ญิงทั้งหมดอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูช้าย โครงสร้างแบบ



พรพิรินทร์ อินโส  ทบทวนวรรณกรรม / 32 

ชายเป็นใหญ่ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างความเป็นหญิงความเป็นชาย เป็นความต่างระหว่าง
อิสระกบัการถูกควบคุม (freedom and subjection) (Carole Pateman, 1988 อา้งใน Allen, 1999)   แต่
ไม่ไดห้มายความวา่ผูช้ายทุกคนจะมีอ านาจเหนือผูห้ญิงไดเ้หมือนกนั  
  ดอร์ก้ิน (Dworkin) ได้กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการท่ีผู ้ชายมีความ
แตกต่างกนัของอ านาจท่ีมีต่อผูห้ญิง เพราะมีประเด็นของ เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ และชนชั้น ผูช้ายไม่มี
อ านาจท่ีเหนือกวา่ผูห้ญิงในทุกดา้น แต่ผูช้ายทุกคนมีอ านาจท่ีมีความเหนือกวา่ผูห้ญิงเหมือนกนัคือ 
เพศสัมพนัธ์ ดงัค ากล่าวท่ีว่า  “ผูช้ายมีสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอ านาจทางกายท่ีเหนือกว่า
ผูห้ญิง ผูช้ายบางคนก็ไม่ได้มีอ านาจเหนือผูห้ญิงทั้งหมด แต่ผูช้ายทุกคนมีอ านาจเหนือผูห้ญิง ท่ี
ควบคุมอ านาจเหนือผูห้ญิงไดคื้อ the women they fuck” (Dworkin อา้งในAmy Allen, 1999, p. 13-14) 
  ในแนวคิดน้ีเช่ือว่าผูห้ญิงไม่สามารถเขา้ถึงอ านาจได้ การท่ีจะสามารถ
ปลดปล่อยผูห้ญิงจากการถูกกดข่ีได้คือ ต้องร้ือระบบของการครอบง า ซ่ึงแนวคิดสตรีนิยมสาย
เปล่ียนแปลงสุดขั้ ว (Radical Feminism) ก็มองสาเหตุของการท่ีผู ้หญิงถูกกดข่ี เอาเปรียบ ก็
เน่ืองมาจากการเป็นรองของผูห้ญิงท่ีอยู่ภายใตก้ารครอบง าของผูช้าย ผูช้ายมีอ านาจท่ีเหนือกว่า
ผูห้ญิงโดยท่ีผูห้ญิงไม่สามารถเขา้ถึงอ านาจนั้น อ านาจท่ีผูช้ายมีนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีครอบง าผูห้ญิง  นั้นคือ 
ระบบชายเป็นใหญ่ซ่ึงได้กดข่ี ครอบง าและได้รับประโยชน์จากผูห้ญิง ระบบชายเป็นใหญ่ท าให้
ผูห้ญิงอยู่ในสถานภาพเป็นรอง และเน้นว่าสาเหตุท่ีผูห้ญิงถูกกดข่ีก็เพราะ ผูห้ญิงเป็น “ผูห้ญิง” 
นัน่เอง  
  ผูห้ญิงนั้นถูกกดข่ีโดยระบบสังคมชายเป็นใหญ่ และถูกกดข่ีเป็นกลุ่มแรก 
การกดข่ีผูห้ญิงนั้นมีอยู่ทั่วไปในทุกสังคมและขจัดได้ยากท่ีสุด ผูห้ญิงจึงต้องทุกข์ทรมานจาก
ภาวะการเป็นเหยื่อ และก็ไม่ค่อยมีใครเห็น ความเขา้ใจการกดข่ีของระบบชายเป็นใหญ่จะท าให้เกิด
ความเขา้ใจ หรือเป็นพื้นฐานอธิบายถึงการกดข่ีในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ การกดข่ีทางชนชั้น และ
เช้ือชาติดว้ย(นาถฤดี เด่นดวง, 2552 :23)  ในงานของวาลบี ไดก้ล่าวถึงระบบชายเป็นใหญ่วา่ครอบง า
ผูห้ญิงอยูใ่นทุกโครงสร้างสังคม ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างรัฐ หรือโครงสร้าง
อ่ืนๆในสังคม (Walby, 1990)   
  ในรูปธรรมการกดข่ี ท่ีนกัสตรีนิยมสายน้ีให้ความสนใจคือ ความรุนแรง
ท่ีชายกระท าต่อผูห้ญิงในรูปแบบต่างๆ อาทิ การข่มขืน การท าร้ายตบตี การฆาตกรรมผูห้ญิง การใช้
ร่างกายของผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ ในการโฆษณา ส่ือ สินคา้ต่างๆ รวมถึงการเป็นหญิงบริการทาง
เพศ การใช้ส่ือลามก อนาจาร และความเป็นแม่ นอกจากน้ีสตรีนิยมสายน้ียงัเห็นว่า ผูห้ญิงนั้นมี
ความคิด การมองโลกและประสบการณ์ต่างๆท่ีแตกต่างจากชาย ดังนั้นจึงยอมรับให้ความคิด
ความรู้สึก อารมณ์ของผูห้ญิงเขา้ไปอยู่ในวิชาการ และการน าเอาประเด็นเพศสัมพนัธ์ (Sexuality) 
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การเจริญพนัธ์ุ (Reproduction) ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กละผูห้ญิง เช่น
การ ข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ เขา้สู่การถกเถียงในเวทีสาธารณะ ท าให้ประเด็นเฉพาะส่วนตวั
ของผูห้ญิงท่ีซ่อนอยู่ในสังคม และไม่ได้รับความส าคญักลายเป็นประเด็น “การเมือง” (นาถฤดี  
เด่นดวง, 2552 : 24) 
  และยงัมีแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม ท่ีกล่าวถึงอ านาจท่ีเป็นไปในเชิง
การครอบง า (Power as Domination) ซ่ึงสตรีนิยมสายสังคมนิยมน้ีเป็นการสังเคราะห์แนวคิดมาร์ก
ซิสและแนวคิดสตรีนิยมสายการเปล่ียนแปลงสุดขั้ว โดยน าเอาระบบทุนนิยม (Capitalism) และ
ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) มาอธิบายสาเหตุของการกดข่ี และสร้างความไม่เสมอภาคระหวา่ง
หญิงและชาย คือเป็นการน าแนวคิดสตรีนิยมสายเปล่ียนแปลงสุดขั้วท่ีอา้งว่าในสังคมท่ีมีชายเป็น
ใหญ่เป็นรากเหงา้ของปัญหา ท าใหผู้ห้ญิงอยูใ่นสถานะเป็นรอง การกดข่ีผูห้ญิงจึงเกิดข้ึนในทุกสังคม
และขจดัได้ยากท่ีสุด การถูกกดข่ีของผูห้ญิงอยู่ภายใตเ้พศสัมพนัธ์ท่ีผูช้ายมีอ านาจมากกว่าผูห้ญิง  
และแนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสท่ีอา้งวา่ ผูห้ญิงถูกกดข่ีจากระบบทุนนิยมและชนชั้น ชายสามารถ
ควบคุมหรือครอบง าผูห้ญิงไดจ้ากทุนนิยม ดงันั้น ในแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมจึงพฒันาการใช้
สตรีนิยมสายมาร์กซิสมาใช้อธิบายและท าความเขา้ใจกบัการกดข่ีทางชนชั้นในระบบทุนนิยมและ
การตกเป็นรองของผูห้ญิงภายใตค้วามเป็นหญิงชายในสตรีนิยมสายเปล่ียนแปลงสุดขั้ว การถูกกดข่ี
ของผูห้ญิงเกิดจากการท างานร่วมกนัของทั้งทุนนิยมท่ีโครงสร้างส่วนล่างก าหนดโครงสร้างส่วนบน 
และชายเป็นใหญ่ท่ีเป็นระบบโครงสร้างของสังคม ถา้ใช้ระบบทุนนิยมอย่างเดียวก็จะไม่สามารถ
อธิบายการกดข่ีทางเพศได้ เพราะการกดข่ีของผูห้ญิงไม่ไดมี้สาเหตุมาจากการแบ่งชนชั้นเพียงอยา่ง
เดียว (นาถฤดี เด่นดวง, 2553)  
  อ านาจเป็นการครอบง านั้น อธิบายถึงว่าผูห้ญิงไม่สามารถเขา้ถึงอ านาจ
นั้นได้ เพราะอ านาจนั้นผูกขาดกับระบบชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าในโครงสร้างสังคม  การท่ีจะ
สามารถปลดปล่อยผูห้ญิงจากการถูกกดข่ีไดคื้อ ตอ้งร้ือระบบของการครอบง าทั้งหมด 
  2.2.3 อ านาจเป็นการเสริมสร้างอ านาจ (Power as Empowerment)  
  ในแนวคิดน้ียอมรับถึงการมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ของผูช้าย แต่ตอ้งการเนน้
ท่ีการเสริมอ านาจ วา่ผูห้ญิงมีทกัษะพิเศษแต่ถูกท าให้ลดคุณค่าลง การเสริมอ านาจ (Empowerment) 
เป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวัของผูห้ญิง แต่ถูกกดทบัไว ้ซ่ึงนกัสตรีในแนวคิดน้ี ไดรั้บอิทธิพลมาจากงาน
ของฟูโกต ์ในการวิเคราะห์เร่ือง อ านาจ และไดมี้การพฒันาต่อมาอยา่งต่อเน่ืองโดยนกัสตรีนิยมสาย
หลงัทนัสมยั เช่น จูดิช บตัเลอร์ (Judith Butler) , ฮนัน่า เอเรนท ์(Hannah Arendt) และอ่ืนๆ  
 ในแนวคิดอ านาจเป็นการเสริมสร้างอ านาจ (Power as Empowerment) ในสตรีนิยมนั้น ได้รับ
อิทธิพลความคิดเร่ืองอ านาจ ของนกัคิดฟูโกต ์เช่นเดียวกบัสตรีนิยมสายหลงัโครงสร้างและสายหลงั
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ทนัสมยั ซ่ึงในงานของนาถฤดี เด่นดวงไดอ้ธิบายไวว้่า สตรีนิยมสายหลงัโครงสร้างและสตรีนิยม
สายหลงัทนัสมยั บางคร้ังก็ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัและเรียกสั้นๆวา่ “Post-feminism” แนวคิดสตรี
นิยมกลุ่มน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดหลงัโครงสร้างและนกัคิดฝร่ังเศส อาทิ แดร์ริดา เดอโบววั ฟู
โกท ์ลาก็อง เป็นตน้ ในช่วงประมาณปลาย ค.ศ. 1980 ซ่ึงหากจะเขา้ใจนกัสตรีนิยมสายน้ีได ้จะตอ้ง
เขา้ใจแนวคิดหลกัของนกัคิดเหล่าน้ี  
  แดร์ริดา นกัคิดซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากต่อสตรีนิยม เขาปฏิเสธปฏิฐานนิยม
โดยบอกวา่ การพยายามหาความหมายหรือความจริงเพียงหน่ึงเดียวนั้น เป็นส่ิงท่ีไร้จุดหมาย เพราะ
ความหมายไม่ได้มีหน่ึงเดียว แต่ควรจะปลดปล่อยความคิดของมนุษยท่ี์มองเห็นส่ิงต่างๆ เป็นคู่ๆ 
หรือตรงกนัขา้ม เช่น หญิง/ชาย การเขียน/การพูด ธรรมชาติ/วฒันธรรม  
  ส่วน เดอบูววั ก็เขียนไวใ้นหนงัสือThe Second Sex  ว่าผูห้ญิงนั้นอยู่ใน
โลกท่ีถูกก าหนดโดยผูช้าย ความเป็นชายจึงกลายเป็นมาตรฐาน หรือบรรทดัฐานทางสังคม ส่วน
ผูห้ญิงมีฐานะเป็น “คนอ่ืน” ดงันั้นผูห้ญิงจึง ไม่สามารถท าอะไรนอกเหนือขอ้ก าหนดต่างๆท่ีชาย
ควบคุมเอาไวไ้ด ้ 
  ส าหรับ ฟูโกท์ แนวคิดวาทกรรมของเขา มีบทบาทอย่างมากต่อนกัสตรี
นิยมสายน้ี วาทกรรมคือระบบความคิด การกระท า และภาษา วาทกรรมถูกผลิตผ่านภาษา ฟูโกท์
ไม่ไดป้ฏิเสธการมีอยูข่องส่ิงของหรือสสารท่ีมีอยูใ่นโลก แต่เห็นวา่ทุกส่ิงก็เป็นวาทกรรม วาทกรรม
เป็นส่ิงท่ีผูค้นกลุ่มเดียวกันมีความคิดเหมือนๆกัน ใครท่ีคิดต่างก็จะไม่ได้รับการยอมรับหรือ
กลายเป็นคนนอกไป  วาทกรรมจึงอาจกีดกนัหรือกดทบัความรู้ ขดัแยง้กบัความรู้ท่ีถูกผลิตข้ึนมา
ใหม่ ดงันั้นวาทกรรมจึงสามารถด ารงอ านาจ และคงอยูไ่ดอ้ยา่งยืนยาวซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการพูด การ
เขียน ความคิดต่างๆแมใ้นงานศิลปะ ตราบใดท่ีคนในกลุ่มหรือสังคมนั้นยงัยอมรับอยู ่(นาถฤดี  เด่น
ดวง,2552: 29)  
  โดยสรุปกลุ่มนกัคิดหลงัโครงสร้างบอกวา่ โลกนั้นไม่ไดร้วมกนัเป็นหน่ึง
แต่แยกออกเป็นส่วนๆ และในส่วนต่างๆเหล่านั้นก็ประกอบไปดว้ยความแตกต่างทางเช้ือชาติ ชาติ
พนัธ์ุ ชนชั้น มิติของความเป็นผูห้ญิงผูช้าย และความหลากหลายทางเพศ ดงันั้นหากพยายามจะ
อธิบายอะไรในลกัษณะรวมๆทัว่ๆไป จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้พวกเขาไดพ้ยายามสร้างความรู้ใหม่
และต่อตา้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงครอบง าโลกปัจจุบนัอยู่ โดยตั้งค  าถามต่อสถานภาพของ
ความรู้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ให้ความหมายใดความหมายหน่ึงอย่างชัดเจน แนวคิดน้ีจึงไม่เน้นหรือ
สนใจในประเด็นเก่ียวกบั บุคลิกภาพ พฤติกรรม ทศันคติ เป้าหมาย และทางเลือก แต่เน้นเก่ียวกบั
ภาษา สัญลกัษณ์ อ านาจ ความหลากหลายของวาทกรรมและการใหค้วามหมายโดยเช่ือวา่ ความรู้นั้น
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ฝังตวัลึกอยูใ่นภาษา แต่ภาษานั้นไม่ไดส้ะทอ้นความเป็นจริง ภาษานั้นไดส้ร้างและผลิตซ ้ าโลก โดย
การเปล่ียนผา่นหรือเป็นร่างทรง แต่ไม่ใช่เป็นการก าหนดหรือนิยาม  
  นักสตรีนิยมได้น าแนวคิดเหล่าน้ีมาอธิบายประเด็นของ เพศสัมพนัธ์
ความปรารถนาและร่างกาย ตวัอยา่งไดแ้ก่ การน าเอาภาษาและวาทกรรมมาอธิบายชีวติของผูห้ญิงใน
ดา้นท่ีเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ (Symbolization) ตวัแทน (Representative) การวิเคราะห์ทางถอ้ยค าภาษา
(Text analysis) ในขณะท่ีนกัสตรีนิยมสายอ่ืนๆนิยมท่ีจะอธิบายในมิติของแนวคิดสสารนิยมซ่ึงเน้น
ประเด็นเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และการแบ่งงานระหว่างเพศหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเน้น
ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมภาษาเพิ่มมากข้ึน แต่ลดปรากฏการณ์ดา้นสสารลง (Maynard,1994 อา้ง
ใน นาถฤดี เด่นดวง, 2552) 
  นกัสตรีนิยมในสายน้ีปฏิเสธการก าหนดหรือนิยามผูห้ญิง ความเป็นหญิง 
หรือลกัษณะทางกายภาพต่างๆของผูห้ญิง เช่น ความเป็นแม่ เพศสัมพนัธ์ของผูห้ญิง เพราะนิยาม
ความเป็นผูห้ญิงนั้นเกิดจากการก าหนดของผูช้าย ดงันั้นหากตอ้งการก าจดัหรือลดอ านาจชายเป็น
ใหญ่ซ่ึงมีอยู่ในภาษา ก็ตอ้งไม่นิยามความเป็นหญิง ซ่ึงก็จะขดัแยง้กบัสตรีนิยมบางกลุ่ม เช่นสาย
วฒันธรรมซ่ึงเน้นการให้คุณค่าความเป็นหญิง หรือการก าหนดนิยามความเป็นหญิง จากกิจกรรม
ประสบการณ์ต่างๆ และวฒันธรรม 
  ดังนั้ นสตรีนิยมสายน้ีจึงเช่ือในอ านาจตัวเอง (Agency) ของผูห้ญิงท่ี
สามารถต่อสู้ได ้ไม่ไดถู้กครอบง าอยา่งเดียว อ านาจมีอยูแ่ลว้ในตวัของผูห้ญิง การท่ีผูห้ญิงจะไดรั้บ
การปลดปล่อย จากการกดข่ี และเอาเปรียบไดน้ั้น ผูห้ญิงจะตอ้งเสริมสร้างพลงัท่ีมีในตวัผูห้ญิงเอง 
จึงจะเป็นอ านาจท่ีผูห้ญิงจะสามารถต่อสู้ได้ นั้ นคือ อ านาจคือการเสริมสร้างอ านาจ(Power as 
empowerment)  
 
ตาราง 2.2 การเปรียบเทยีบอ านาจในแนวคิดสตรีนิยม 

อ านาจเป็นทรัพยากร อ านาจเป็นการครอบง า อ านาจเป็นการเสริมสร้าง

อ านาจ 

อ านาจเป็นทรัพยากรท่ีทุกคน

สามารถเขา้ถึงได ้ การท่ีผูห้ญิง

เข้าถึงอ านาจได้น้อยกว่าเป็น

เพราะการแบ่งอ านาจท่ีไม่เท่า

เทียมระหว่างผูห้ญิงกับผูช้าย    

อ านาจเ ป็นการครอบง าใน

โครงสร้างสังคมท่ีชายเ ป็น

ใหญ่ ท่ีผู ้ชายเป็นผู ้ครอบง า  

และผู ้หญิงเป็นผู ้ท่ีอยู่ภายใต้

การปกครองของผู ้ชาย  การ

อ านาจมีอยูแ่ลว้ในตวัผูห้ญิง 

แต่ถูกลดคุณค่าหรือกดทบั 

ให้หายไป การปลดปล่อยการ

ถูกกดข่ีของผูห้ญิงคือ การมี 
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การปลดปล่อยผูห้ญิงจากการ

ถูกกดข่ีคือ ผูห้ญิงตอ้งสามารถ

เขา้ถึงทรัพยากรไดเ้ท่ากบัผูช้าย 

ปลดปล่อยการถูกกดข่ีของ

ผูห้ญิง ตอ้งร้ือโครงสร้างสังคม

ชายเป็นใหญ่ 

เสริมสร้างอ านาจ ในตัวตน

ของผูห้ญิงเอง  

 
 2.3  อ านาจชายเป็นใหญ่ อ านาจเป็นการครอบง า (Power as domination) 
 จากการอธิบายอ านาจทั้ง 3 กลุ่มคือ อ านาจเป็นทรัพยากร (Power as resource), อ านาจ
เ ป็นการครอบง า  (Power as domination) และอ านาจเ ป็นการเส ริมสร้างอ านาจ  (Power as 
empowerment) มีการอธิบายอ านาจท่ีแตกต่างกนั และยงัอธิบายถึงสาเหตุการกดข่ี ขูดรีด และเอา
เปรียบผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงจากการทบทวนอ านาจในแต่และแนวคิดแลว้ ผูว้ิจยัเห็นด้วยกบั
การมองอ านาจเป็นการครอบง า (Power as domination) ซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายของอ านาจท่ีแสดง
ถึงการกดข่ีต่อเด็กหญิงได้ชัดเจนท่ีสุด ว่าเด็กหญิงถูกอ านาจท่ีเหนือกว่าครอบง าทั้งจากตวับุคคล 
โครงสร้างสังคม และอุดมการณ์ความคิดของเด็กผูห้ญิงเอง ทุกๆโครงสร้างชีวิตของเด็กหญิงจึงยงั
ถูกกดข่ี ขดูรีด เอาเปรียบในครอบครัวอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  
 ในงานของนาถฤดี เด่นดวง ไดอ้ธิบายความหมายของความสัมพนัธ์หญิงชาย (Gender 
relations) เป็นความสัมพันธ์ เชิงอ านาจระหว่างหญิงและชาย ความสัมพันธ์หญิงชายเ ป็น
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงชาย (Gender power) ท่ีสังคมสร้างข้ึนและอยู่ในทุกสถาบนั 
ทางสังคม อาทิ ครอบครัว รัฐ เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา  
 ความเป็นหญิง (Femininity) และความเป็นชาย (Masculinity) ท่ีสังคมสร้างข้ึน 
ครอบง าจนกลายเป็นอุดมการณ์และกลายเป็นระบบอ านาจซ่ึงผูช้ายและความเป็นชายอยู่บนยอด
สูงสุดของระดบัอ านาจนั้น ส่วนผูห้ญิงและความเป็นหญิงนั้นอยูร่ะดบัล่างสุด  
 อ านาจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายนั้นถูกก าหนดผา่นชีวติและประสบการณ์ 
ดงันั้น ทั้งหญิงและชายต่างเรียนรู้ท่ีจะสร้างความคาดหวงั ปฏิบติั และตอบสนองต่อความคาดหวงั
นั้นๆ แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงกาลเวลาและสภาพทางสังคม แบบแผนของอ านาจท่ีชายครอบง าน้ี
สามารถเห็นไดจ้ากรูปธรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม อาทิ การท่ีผูห้ญิงตอ้งท างานบา้นแต่ไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนและยงัถูกสังคมก าหนดวา่เป็นหนา้ท่ีซ่ึงผูห้ญิงตอ้งรับผิดชอบค่าจา้งของผูห้ญิงท่ีซ่ึงต ่า
กว่าผูช้ายในตลาดแรงงาน การได้รับความรุนแรงต่างๆ ทั้งในบ้านและนอกบา้น รวมถึงระบบ
เพศสัมพนัธ์หรือเพศวถีิท่ีก าหนดใหผู้ห้ญิงเป็นฝ่ายตอบสนองต่อความตอ้งการของชายท่ีไร้ขีดจ ากดั
เป็นตน้  
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 ความสัมพนัธ์หญิงชายนั้นมิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะอ านาจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูห้ญิงกบั
ผูช้ายในสังคมแต่ยงัอาจถูกทบัซ้อนด้วยอ านาจของความแตกต่างทางชนนั้น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ 
ศาสนา อายุ จึงเห็นว่าแม้ว่าสังคมจะสร้างให้ผูห้ญิงมีสถานภาพท่ีด้อยกว่าผูช้ายโดยรวม แต่ใน
ระหว่างกลุ่มผูห้ญิงดว้ยกนัก็ยงัมีความแตกต่าง หรือผูห้ญิงบางกลุ่มอาจมีสถานะทางชนชั้นสูงกวา่
ผูช้ายบางกลุ่มก็ได ้ดงันั้น จึงมีตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เด็กหญิงและเด็กชายจากประเทศดอ้ย
พฒันาจ านวนมากถูกคา้เป็นทาสทางกามารมณ์และแรงงานในประเทศท่ีพฒันากวา่ ดงันั้นโดยสรุป
ความเป็นหญิงชายจึงเป็นการถูกก าหนดโดยสังคมและมีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในมิติต่างๆ ท่ีสร้าง
ความเป็นหญิงความเป็นชายข้ึน (นาถฤดี เด่นดวง, 2553) 
 มีนักคิดสตรีนิยมหลายคนท่ีอธิบายให้เห็นถึงว่า อ านาจเป็นการครอบง า (Power as 
domination) โดยอธิบายการถูกกดข่ีผา่นโครงสร้างชีวิตของผูห้ญิง ซ่ึงนกัคิดแต่ละคนก็จะมีการแบ่ง
โครงสร้างชีวิตของผูห้ญิงแตกต่างกัน เช่นในงานของ เบล ฮุค แบ่งการถูกกดข่ีชีวิตของผูห้ญิง
ออกเป็น 12 ประเด็น คือ การเจริญพนัธ์ุ (Reproductive), ความสวยงาม (Beauty), ชนชั้น (Class), 
งาน (Work), เช้ือชาติและเพศ (Race and Gender), ความรุนแรง (Violence), ความเป็นหญิงความเป็น
ชาย (Feminist Masculinity), ความเป็นครอบครัว (Parenting), จิตวิญญาณ (Spirituality), การสมรส 
(Marriage), ความรู้สึกเร่ืองเพศ (Sexuality) and ความรัก (Love) ทั้ง 12 ประเด็นนั้น ฮุคไดอ้ธิบายถึง
การกดข่ีในแต่ละประเด็นนั้นไม่ได้มีรูปแบบเดียว ความแตกต่างท่ีมาจาก ชาติพนัธ์ุ (race) และ  
ชนชั้น (class)  ก็ท าให้การกดข่ีท่ีกระท าต่อผูห้ญิงแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน ในการหาแนวทาง 
ในการปลดปล่อยผูห้ญิงจากการถูกกดข่ีนั้นจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงผูห้ญิงทุกๆกลุ่ม ตามท่ี ฮุค เนน้ถึง
ความส าคญัของ “ความเป็นพี่นอ้ง (Sisterhood)” คือความเป็นพี่เป็นนอ้ง ตอ้งมีความสามารถในการ
รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว เพื่อความเขม้แข็งและความส าเร็จในการต่อสู้ของผูห้ญิงทั้งหมด (Bell Hook, 
2000) และซิลเวีย วาลบี ไดแ้บ่งโครงสร้างชีวิตท่ีผูห้ญิงถูกเอาเปรียบและกดข่ีได ้6 โครงสร้างคือ 
งานท่ีได้ค่าตอบแทนPaid Employment (Work), งานบ้าน (Household Production), วัฒนธรรม
(Culture), ความรู้สึกทางเพศ (Sexuality), ความรุนแรง (Violence) และ รัฐ (State) ท่ีทุกโครงสร้าง
นั้นกระท าต่อผูห้ญิงผา่นระบบชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นทุกโครงสร้างทางสังคม ทั้งทุนนิยม และ
รัฐ (Sylvia Walby, 1990)  
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ตาราง 2.3 เปรียบเทียบแนวคิดในการอธิบายการกดข่ีในชีวิตของผู้หญิงโดยเบล ฮุคและ ซิลเวีย วาล
บ ี

Bell Hook,2000 Sylvia Walby,1994 
เบล ฮุค อธิบายการกดข่ีวา่มาจาก การกดข่ีไม่ได้
เกิดข้ึนระหว่างเพศท่ีผูช้ายท่ีอ านาจเหนือผูห้ญิง
อย่างเดียว แต่ยงัมีการกดข่ีจาก เช้ือชาติ(race) 
และ ชนชั้น(class) อีกดว้ย ผูห้ญิงท่ีมีอ านาจทาง
เช้ือชาติและชนชั้นดอ้ยสุด จึงเป็นกลุ่มท่ีถูกกดข่ี
มากท่ีสุด (Bell Hook, 2000)  
โดยเบล ฮุคมีการอธิบายการถูกกดข่ีแบ่งเป็น 12 
ประเด็น 

วาลบี อธิบายการกดข่ีว่ามีจากระบบชาย
เ ป็ น ใ ห ญ่  ท่ี ก ด ข่ี  เ อ า เ ป รี ย บ  แ ส ว ง
ผลประโยชน์จากผูห้ญิง ท่ีครอบง าอยูใ่นทุก
โครงสร้างทางสังคม ไม่วา่จะเป็นระบบทุน
นิยม หรือรัฐ (Sylvia Walby, 1994)  
โดยแบ่งเป็น 6 โครงสร้าง  

Spiritualty 
ผูห้ญิงมีความเช่ือในศาสนา ท่ียอมรับวา่การกดข่ี
จากผูช้ายเป็นส่ิงท่ีก าหนดโดยธรรมชาติ ของ
การเป็นคู่ตรงขา้ม ท าให้ผูห้ญิงยอมรับอ านาจท่ี
เหนือกวา่ของผูช้าย 
Feminist Masculinity 
ผูห้ญิงไม่ได้มองว่าผูช้ายเป็นปัญหา แต่ความ
เป็นชายท่ีท าให้ผูช้ายตอ้งรักตวัเอง เคารพตวัเอง 
มีความเป็นผู ้น า ท่ีท าให้ผู ้ชายต้องเหนือกว่า
ผูห้ญิง 

Culture 
การสร้างอุดมการณ์ความเป็นหญิง ความ

เป็นชาย ท่ีถูกสร้างใหมี้ความแตกต่างกนั  ท่ี

เช่ือวา่ผูช้ายตอ้งมีอ านาจเหนือกวา่ผูห้ญิง มี

การถ่ายทอดอุดมการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  

Reproductive 
การคุมก าเนิดและการท าแทง้เป็นสิทธิท่ีผูห้ญิง
สมควรไดรั้บ เพราะเป็นร่างกายของผูห้ญิงเอง 
 

Household 
บา้นเป็นศูนยก์ลางในชีวิตของผูห้ญิง การ
กดข่ีเอาเปรียบเร่ิมมาจากในบา้น ผูห้ญิงถูก
แยกออกจากพื้นท่ีสาธารณะ โดยผูช้ายท่ีมี
อ านาจเหนือกวา่   
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ตาราง 2.3 เปรียบเทียบแนวคิดในการอธิบายการกดข่ีในชีวติของผู้หญิงโดยเบล ฮุคและ ซิลเวีย 
วาลบี (ต่อ) 

Bell Hook,2000 Sylvia Walby,1994 
Parenting 
พ่อแม่มีหน้าท่ีขดัเกลา/ถ่ายทอด อุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ แม่ท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูลูกก็จะตอ้งถ่ายทอด
ความรู้ชุดน้ี 
Marriage 
เป็นความสัมพนัธ์ชายหญิง ท่ีผูห้ญิงถูกควบคุม
ผ่านระบบการแต่งงาน เช่น ผวัเดียวเมียเดียว /
การรักษาความบริสุทธ์ิก่อนการแต่งงาน  
Love 
ผูช้ายใชค้วามรัก ความโรแมนติก เป็นอ านาจใน
การควบคุมผูห้ญิง ใหผู้ห้ญิงยอมท าตาม 
Sexuality 
ผูห้ญิงถูกสั่งสอนให้ไม่สามารถปลดปล่อยความ
ตอ้งการทางเพศได้ แต่ผูช้ายเป็นเร่ืองท่ียอมรับ
ได ้

Sexuality 
เป็นส่ิงท่ีผูช้ายใช้ควบคุมผูห้ญิงทั้งในพื้นท่ี

ส่วนตวั และพื้นท่ีสาธารณะ  

ความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศเป็นส่ิง ท่ี
สังคมก าหนดท่ีให้ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่า
ผูห้ญิง 

Work 
การท างานของผูห้ญิง ภายใตอ้ านาจของผูช้ายท่ี
เหนือกวา่ผูห้ญิง ผูห้ญิงตอ้งท างาน 2 เท่า (double 
work) ทั้งงานในบา้น และงานนอกบา้น  
ก า ร ท่ี ผู ้ห ญิ ง ท า ง า นนอกบ้ าน ไม่ ใ ช่ ก า ร
ปลดปล่อยผูห้ญิง 

Work(Paid employment) 
ผูห้ญิงถูกกีดกนัจากการท างานท่ีดี ถูกแยก
การท างานออกจากผูช้าย ลกัษณะงานของ
ผู ้หญิง ถูกก าหนดโดยผู ้ชาย ท่ี มีอ านาจ
เหนือกว่า และผูห้ญิงยงัได้ค่าแรงน้อยกว่า
ผูช้าย  

Violence 
ความรุนแรง ไม่ไดมี้แค่ความรุนแรงระหวา่งเพศ 
ย ังมีความรุนแรงในเพศเดียวกันด้วย ความ
รุนแรงทุกรูปแบบเป็นความรุนแรงเป็นล าดบัชั้น
ท่ีชายมีอ านาจสูงสุด  

Violence 
ความรุนแรงเป็นการแสดงถึงการท่ีผูช้ายมี

อ านาจเหนือกว่าผูห้ญิง รัฐก็ควบคุมผูห้ญิง 

ความรุนแรงท่ีผูช้ายกระท าจึงไม่มีความผดิ 
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ตาราง 2.3 เปรียบเทียบแนวคิดในการอธิบายการกดข่ีในชีวิตของผู้หญงิโดยเบล ฮุคและ ซิลเวยี 
วาลบี (ต่อ) 

Bell Hook,2000 Sylvia Walby,1994 
 State 

รัฐเป็นส่วนในการสนับสนุนการมีอ านาจ
เหนือกว่าของผู ้ชาย ผ่านนโยบาย และ
กฏหมาย แมก้ลุ่มสตรีนิยมพยายามผลกัดนั
ด้ า นนโยบ า ย  แ ต่ สุ ดท้ า ย รั ฐก็ จ ะ เ อ้ื อ
ประโยชน์ใหผู้ช้ายเสมอ  

 
Beauty 
ความสวยของผูห้ญิง ถูกก าหนดโดยผูช้าย และ
ทุนนิยม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้าย
ความสวยจึงไม่ใช่ความสวยท่ีผูห้ญิงนิยาม 

 

Class 
ในสังคมไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นเป็น คนจนกับ
คนรวยเท่านั้น ยงัมีการแบ่งชนชั้นของผูห้ญิง กบั
ผูช้าย คนขาวกบัคนด า ซ่ึงในการแบ่งชนชั้นก็อยู่
ภายใตก้ลุ่มท่ีมีอ านาจเหนือกว่าและกลุ่มท่ีดว้ย
อ านาจ 

 

Race and Gender  
การกดข่ีไม่ได้มีเฉพาะความสัมพนัธ์หญิงชาย 
แต่ในผูห้ญิงดว้ยกนัก็มีการกดข่ีกนัผา่น race คือ
คนผิวขาวกดข่ีคนผิดด า  ผูห้ญิงผิวสีจึงถูกกดข่ี
มากท่ีสุดจากทั้ง เพศ(gender) และ เช้ือชาติ(race)  

 

Sisterhood 
ความเป็นพี่เป็นนอ้งท่ีสามารถหาจุดร่วมในการ
ต่อสู้ของfeminist ทั้งหมด  
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 จากการอธิบายความสัมพนัธ์เชิงอ านาจหญิงชาย อธิบายถึงความเป็นรองของผูห้ญิง 
ผ่านความเป็นหญิงความเป็นชายท่ีถูกสร้างข้ึน และการกดข่ีในโครงสร้างชีวิตของผูห้ญิง ดงัท่ี ฮุค 
และ วาลบี ไดแ้บ่งไว ้ซ่ึงในงานของนกัสตรีนิยมทั้งสองท่านน้ีไดแ้บ่งโครงสร้างท่ีท าให้เห็นการกด
ข่ี เอาเปรียบในชีวติของผูห้ญิงในทุกโครงสร้าง แต่อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัเห็นวา่ การแบ่งโครงสร้างของ
ทั้ง เบล ฮุค และ ซิลเวยี วาลบี ท่ีไดแ้บ่งโครงสร้างของผูห้ญิงภายใตอ้  านาจการครอบง าของผูช้ายนั้น 
เป็นผูห้ญิงในมิติท่ีอยูใ่นช่วงวยัเจริญพนัธ์ุ เป็นอ านาจความสัมพนัธ์หญิงชายในแบบคู่ครองเป็นหลกั 
เช่น การกดข่ีจากการแต่งงาน ความรักความโรแมนติก การท างานนอกบา้น การท างานบา้น ฯลฯ  
ซ่ึงยงัไม่สามารถอธิบายการกดข่ีในโครงสร้างชีวิตของผูห้ญิงในวยัเด็กไดช้ัดเจน ซ่ึงความรุนแรง 
ท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กผู ้หญิงนั้ น ยงัมีอ านาจอ่ืนท่ีซ้อนทับอยู่ คือ ถูกกดทับจากความเป็นเด็กหญิง  
ท่ีเด็กหญิงมีอ านาจดอ้ยกว่า ในเพศหญิงเหมือนกนัยงัมีความแตกต่างกนั ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบั
เด็กผูห้ญิงจึงแตกต่างจากความรุนแรงของผูห้ญิงโดยทัว่ไป  
 
  2.4 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ กับประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงในเด็กภายใต้มิติ
ต่างๆในชีวิต ของเด็กผู้หญิง: ความหมาย ลักษณะรูปแบบและความรุนแรงที่เด็กผู้หญิงถูกกระท า
ผู้กระท าเป็นใคร และสาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงจากในครอบครัว 
 
  2.4.1 นิยามและความหมายของความรุนแรง   
  นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง ไดนิ้ยามความรุนแรงในเชิงกวา้ง 
ท่ีพยายามให้ครอบคลุมทุกมิติหลกัในชีวิตของผูห้ญิง ไวว้า่ เป็นการกระท าใดๆต่อผูห้ญิง ทั้งท่ีเป็น
การใช้ก าลังหรือาจบังคับคุกคาม ละเมิดสิทธิทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และภาวะการเจริญพันธ์ุ  
เพศสัมพนัธ์ การกระท านั้นกระท าบนพื้นฐานของการกีดกนัแบ่งแยกความเป็นหญิงและเพศหญิง 
ความอคติทางชาติพนัธ์ุ และการเอาเปรียบจากความเป็นแรงงานข้ามชาติ ท าให้เกิดความทุกข์
ทรมานต่อแรงงานหญิงท่ีถูกกระท า และส่งเสริมการแบ่งล าดบัชั้นทางสังคม ความไม่เป็นธรรม
ระหวา่งหญิงชาย ท าใหสิ้ทธ์ิความเป็นมนุษย ์ความเป็นผูห้ญิง และแรงงานขา้มชาติถูกละเมิด  
  ซ่ึงในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี ในส่วนท่ีมีการทบทวน
วรรณกรรมในแนวคิดสตรีนิยม ไดมี้การปรับใชก้ารสร้างกรอบแนวคิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานความรุนแรง
ต่อเด็กผูห้ญิง ซ่ึงไดมี้การนิยามความรุนแรงต่อเด็กผูห้ญิงวา่ เป็นการกระท าใดๆต่อเด็กหญิง ท่ีเป็น
การครอบง าเชิงอ านาจ ทั้งท่ีเป็นการใชก้ าลงัหรือการบงัคบัคุกคาม ละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และภาวะการเจริญพนัธ์ุ เพศสัมพนัธ์ การกระท านั้นกระท าบนพื้นฐานของการกีดกนัแบ่งแยก และ
เอาเปรียบจากความเป็นเด็ก และความเป็นหญิง ท าใหเ้กิดความทุกขท์รมานต่อเด็กผูห้ญิงท่ีถูกกระท า
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ความรุนแรง เกิดเป็นความไม่เป็นธรรมระหว่างเด็กหญิงกบัคนในครอบครัวหรือผูท่ี้กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิง ท าใหสิ้ทธิความเป็นมนุษย ์ความเป็นเด็กหญิงถูกละเมิด    
 
   2.4.2 รูปแบบ/ลกัษณะของความรุนแรง 
   ชูเลอร์ ได้แบ่งประเภทของความรุนแรงต่อผูห้ญิงไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความรุนแรงทางร่างกาย (Overt physical abuse)  ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological abuse) การ
ท าให้สูญเสียหรือขาดทรัพยากร (Deprivation of resource) และ การน าผูห้ญิงไปสร้างประโยชน์
หรือหาก าไรทางธุรกิจ (Commodification of women) โดยในบริบทของความรุนแรงในครอบครัว  
ชูเลอร์ได้ให้นิยามของครอบครัว ว่า ครอบครัวท าหน้าท่ีขดัเกลาสมาชิกในครอบครัวให้ยอมรับ 
การแบ่งล าดบัชั้นในสังคม แบบท่ีผูห้ญิงมีสถานะต ่ากวา่ผูช้าย โดยเฉพาะเร่ืองการแบ่งงานท่ีแตกต่าง
กนัระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย รวมถึงการให้อ านาจในการควบคุมและจดัสรรทรัพยากรท่ีไม่เท่าเทียม
กนั ครอบครัวจึงเป็นพื้นท่ีหลกัในการเกิดความรุนแรง ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอเปราะบางต่อความ
รุนแรง เร่ิมตั้งแต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย ์บางสังคมอาจไม่ตอ้งการผูห้ญิง ผูห้ญิงจึงถูกท าแทง้ตั้งแต่ยงั
เป็นตวัอ่อน ต่อมาในวยัเด็ก เด็กผูห้ญิงก็มกัจะถูกงด หรือตดัสิทธิให้อาหาร งดให้ยารักษาโรค และ
งดการรักษาเม่ือเจบ็ป่วย นอกจากน้ีเด็กผูห้ญิงยงัอาจถูกมองวา่เป็นภาระของครอบครัว  
  ส่วนความรุนแรงทางเพศในครอบครัว ก็มีอัตราการข่มขืนระหว่าง
สายเลือด(Incest) และการท าร้ายหรือท าทารุณทางเพศ (Sexual abuse) เพิ่มสูงข้ึน มีขอ้มูลว่าอตัรา
ความรุนแรงทางเพศในครอบครัวของประเทศอุตสาหกรรมไม่สอดคล้องกบัพฒันาการเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีพฒันาการเศรษฐกิจท่ีกา้วหนา้ แต่อตัราความรุนแรงทางเพศยงัเพิ่มสูงข้ึน 
ซ่ึงถือเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผูห้ญิง นอกจากน้ียงัมีการควบคุมเหนือผูห้ญิงในประเด็น
การเจริญพนัธ์ุและเพศสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การบงัคบัให้ผูห้ญิงตั้งครรภ์ การบงัคบัให้ท าแทง้โดยผูช้าย
หรือสามี และความรุนแรงทางเพศรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบา้น  และความรุนแรงทางจิตใจ  
ก็สร้างผลกระทบต่อผูห้ญิงอย่างมาก ได้แก่ การข่มขู่เพราะต้องการแก้แค้น ความรุนแรงจาก 
ความเช่ือทางวฒันธรรมหรือประเพณี การจ ากดัขอบเขต/กกัขงั(Confinement) เช่น ในการถูกจ าคุก
กกัขงับริเวณ การบงัคบัให้แต่งงาน ซ่ึงก าหนดโดยครอบครัวและปราศจากความยนิยอมจากเจา้สาว 
นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลวา่ผูห้ญิงมีอตัราการฆ่าตวัตายเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากผูห้ญิงไม่สามารถจดัการกบั
เร่ืองต่างๆได ้จึงรู้สึกส้ินหวงั ซ่ึงก็เป็นผลมาจากการเกิดความรุนแรงในครอบครัว  (Schuler, 1992 
อา้งใน นาถฤดี เด่นดวงและสุพจน์  เด่นดวง,2555) 
  ในการศึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก พบวา่ส่วน
ใหญ่เป็นการกระท าความรุนแรงต่อบุตรโดยการลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการด่าเสียๆหายๆ  
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ร้อยละ72.6 การลงโทษลงดว้ยการเฆ่ียนตีอยา่งรุนแรง ร้อยละ 71.8  ซ่ึงความรุนแรงท่ีกระท าต่อลูก
นั้น มกัเป็นการกระท าความรุนแรงทางร่างกายกบัเด็ก (สุพจน์ เด่นดวง และนาถฤดี เด่นดวง, 2558) 
  จากการศึกษาของลดัดา เหมาะสุวรรณ และคณะ โดยสัมภาษณ์เด็กอายุ 
6-18ปี ถูกกระท าความรุนแรงทางวาจาระบุวา่เกือบคร่ึงหน่ึงของเด็กเคยถูกตะหวาด/ตะคอก หน่ึงใน
สามเคยถูกด่าดว้ยค าหยาบร้อยละ 8.3-11.8 เคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นสัตว ์ร้อยละ 6.0-8.2 เคยถูก
ประนามวา่เลวทราม เด็กวยัรุ่นอายรุะหวา่ง13-18  เคยถูกกระท าความรุนแรงทางวาจามากกวา่เด็กวยั
เรียนในช่วงอายุระหวา่ง6-13 และลกัษณะของการถูกกระท ารุนแรงเป็นการถูกกระท าความรุนแรง
ทางร่างกาย คือถูกตีดว้ยเข็มขดัหรือของแข็ง ถูกปาของใส่ ดึงจิกผม ตบหนา้ เตะต่อย ฯลฯ โดยการ
ถูกกระท าความรุนแรงเหล่าน้ีส่งผลให้เด็กวยัรุ่นหญิงอยากหนีออกจากบ้านหลังจากถูกกระท า
รุนแรงสูงถึง ร้อยละ 22 (ลดัดา เหมาะสุวรรณ และคณะ ,2547)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวแลว้
นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าโดยส่วนใหญ่ในการอธิบายถึงรูปแบบ/ลกัษณะของความรุนแรงนั้น จะเน้นไปท่ี
รูปแบบหรือลักษณะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากความไม่เป็นธรรมใน
ความสัมพนัธ์หญิงชาย ท่ีผูห้ญิงต้องตกอยู่ภายใตอ้  านาจการครอบง าของผูช้าย หรือกล่าวถึงความ
รุนแรงในกลุ่มเด็กท่ีเป็นภาพรวมของเด็กหญิงและเด็กชาย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าการกล่าวถึงรูปแบบ/
ลกัษณะความรุนแรงในครอบครัวจากงานวิจยัท่ีผา่นมา ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีกล่าวถึงรูปแบบ/ลกัษณะ
ของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงโดยตรง แต่เป็นการอธิบายลกัษณะของการถูกกระท าความ
รุนแรงท่ีแยกส่วนระหว่างความรุนแรงท่ีผู ้หญิงเป็นผู ้ถูกกระท า และความรุนแรงท่ีเด็กเป็น
ผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว การท่ีเด็กหญิงตอ้งถูกครอบง าจากอ านาจของความเป็นหญิง
และความเป็นเด็ก ท าให้การถูกกดทบัจากอ านาจชายเป็นใหญ่จากความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิงมีลกัษณะของความรุนแรงท่ีซบัซอ้นมากกวา่ความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอ่ืน  
 
   2.4.3 ผู้กระท าความรุนแรง  
  ผู ้ท่ีกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้ นเป็นบุคคลในครอบครัว ท่ีมี
ความสัมพนัธ์หลากหลายกบัเด็กผูห้ญิง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทั้งทางสายโลหิต มีความผูกพนัใกลชิ้ด 
และอาจเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว ท่ีเด็กผูห้ญิงรู้สึกไวว้างใจ ผูท่ี้กระท า
ความรุนแรงในแนวคิดสตรีนิยมน้ีไม่ไดห้มายถึงเพียงผูท่ี้เป็นบุคคลในครอบครัวท่ีเป็นผูช้ายหรือมี
ความแตกต่างทางเพศสภาพเท่านั้น แต่ในการกระท านั้นอาจเป็นการกระท าจากบุคคลในครอบครัว
ท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีอ านาจเหนือกวา่เด็กผูห้ญิง เช่น เบล ฮุค ไดก้ล่าวถึงการกระท าความรุนแรงต่อเด็กโดย
แม่ของเด็กเอง ซ่ึง ฮุคไดอ้ธิบาย ความรุนแรงนั้นว่าเป็น การใช้อ านาจในโครงสร้างแบบล าดบัชั้น
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ของชายเป็นใหญ่ (Hierarchal structure) (Bell Hook, 2000)  ซ่ึงในงานของลดัดา เหมาะสุวรรณ และ
คณะระบุวา่ ผูท่ี้เล้ียงดูเด็กหญิงในทุกช่วงวยั ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่เป็นแม่ โดยแม่เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั
เพิ่มตามอายุ ตั้งแต่เด็กหญิงวยัปฐมวยั พบว่าแม่เป็นผูดู้แลร้อยละ 66.0 เด็กหญิงในวยัเรียน ร้อยละ 
71.4 และเด็กหญิงวยัรุ่น แม่เป็นผูเ้ล้ียงดูร้อยละ 75.9 (ลดัดา เหมาะสุวรรณ และคณะ ,2547 ) จาก
ขอ้มูล ระบุไดว้า่ เด็กหญิงมีความใกลชิ้ดกบัแม่มากท่ีสุด และมีแนวโนม้ท่ีแม่ก็เป็นผูท่ี้กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงไดเ้ช่นเดียวกบัผูก้ระท าความรุนแรงท่ีเป็นผูช้าย ท่ีมีความสอดคลอ้งจากงานของ
อรอนงค ์อินทรจิตร และ นรินทร์  กรินชยั ไดมี้การส ารวจขอ้มูลจากผูท่ี้เขา้มาปรึกษาปัญหาผ่านท่ี
ปรึกษาสายด่วน ซ่ึงหญิงสาวรายหน่ึงไดร้ะบุว่า เธอถูกแม่ดุด่าดว้ยถอ้ยค าท่ีหยาบคายมาตั้งแต่เด็ก
จนกระทัง่ปัจจุบนัเธอมีลูกแลว้ถึงสองคน ก็ยงัถูกผูเ้ป็นแม่ดุด่าอยูเ่ช่นเดิม ตั้งแต่วยัเด็กเธอตอ้งอาศยั
อยู่กบัแม่เพียงล าพงัเน่ืองจากพ่อได้ทิ้งเธอและแม่ไป ท าให้แม่ตอ้งเป็นผูรั้บภาระทั้งหมดในบา้น 
ประกอบกบัท่ีแม่เธอเป็นคนจีนท่ีส่ือสารภาษาไทยได้ไม่มาก ยิ่งท าให้แม่เครียด และการระบาย
ความเครียดก็คือการดุด่า และเฆ่ียนตีเธออย่างรุนแรง (อรอนงค์ อินทรจิตรและ นรินทร์  กรินชยั, 
2542) จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา เห็นไดว้า่ ผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงโดยตรงคือผูเ้ป็นแม่ แต่การ
ท่ีพ่อทอดทิ้งตวัเธอและแม่ ท าให้แม่ตอ้งรับภาระหนา้ท่ีทุกอยา่งแทนพ่อ ก่อให้เกิดความเครียดและ
ความกดดนั ทั้งยงัตอ้งดูแลลูกสาวท่ีแม่ไม่สามารถพึ่งพาได ้ท าใหก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง ซ่ึง
ก็แสดงถึงล าดบัชั้นทางอ านาจแบบชายเป็นใหญ่ท่ีกระท าต่อเด็กหญิง  
 
  2.4.4 สาเหตุการถูกกดข่ีของเด็กหญิงจากการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว 
  เด็กหญิงแต่ละคนอาจจะถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั 
รวมถึงลกัษณะการกระท าความรุนแรงก็อาจแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กในมิติต่างๆ จากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าเด็กให้อยูภ่ายใตอ้  านาจนั้น 
อนัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีเด็กผูห้ญิงถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งมิติ
ชีวิตของเด็กหญิงเป็น 4 มิติท่ีกระท าการกดข่ีต่อเด็กผูห้ญิง ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจของครอบครัว 
อุดมการณ์ เพศสัมพนัธ์ และความรัก   
 

(1) อ านาจการครอบง าเชิงระบบเศรษฐกจิ 
  ผูห้ญิงในวยัเด็กเป็นช่วงวยัท่ียงัไม่สามารถเขา้สู่งานการผลิตได ้ท าใหเ้ด็ก
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจจากบุคคลในครอบครัว พึ่งพาการส่งเสียเล้ียงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลอ่ืน
ในครอบครัวท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากการผลิตในระบบเศรษฐกิจได ้การท่ีเด็กหญิงไม่มีรายไดจ้าก
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งานการผลิต เป็นผูท่ี้ไม่มีทรัพยากร ขณะท่ีบุคคลอ่ืนในครอบครัวเป็นผูท่ี้สามารถสร้างรายไดจ้าก
งานการผลิตได้เป็นผูท่ี้มีทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ ในสังคมแบบทุนนิยมการมีรายได้หรือมี
ทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจไดก้็มีอ านาจการต่อรองท่ีสูงกว่า ดงันั้นการท่ีเด็กหญิงไม่
สามารถสร้างรายได้ เด็กหญิงจึงถูกครอบง าจากบุคคลในครอบครัวท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า การท่ีคนในครอบครัวมีทรัพยากรทางการเงิน ก็มีอ านาจท่ีจะควบคุมเด็กหญิงได ้ไม่ว่า
เศรษฐกิจภายในครอบครัวจะมีมากหรือน้อย เด็กหญิงก็จะอยู่ภายใต้อ านาจนั้นเสมอ เช่น หาก
เศรษฐกิจในครอบครัวไม่ดี เด็กหญิงก็อาจจะถูกกีดกนั เพิกเฉย ไม่ไดรั้บการศึกษาท่ีดี  
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนในครอบครัวท่ีมีรายได้ การมีอ านาจในการ
ครอบง าต่อเด็กหญิงก็มีไม่เท่ากนั ผูท่ี้มีทรัพยากรมากกวา่ก็ยิง่มีอ านาจครอบง าเด็กหญิงท่ีมากกวา่ ซ่ึง
อ านาจสูงสุดนั้นก็มกัจะเป็นอ านาจของผูช้าย เช่น พอ่ พอ่เล้ียง และผูห้ญิงหรือแม่ก็มีอ านาจนอ้ยกวา่ 
เน่ืองมาจากทรัพยากรจากการผลิตท่ีเป็นรายไดข้องผูห้ญิงนอ้ยกวา่ผูช้าย  
  ในงานของนาถฤดี เด่นดวงและสุพจน์ เด่นดวง ไดก้ล่าวถึงงานการผลิต
ระหว่างหญิงชายว่า เป็นการท างานท่ีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายช่วยกนัสร้างหรือเปล่ียนจากวตัถุดิบให้
กลายเป็นสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าและบริการต่างๆ งานผลิตเป็นงานท่ีสร้างมูลค่าเป็นตวัเงินได้
เพราะเป็นการใช้แรงงานในตลาดแรงงานเพื่อแลกเปล่ียนเป็นเงินหรือค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม
งานด้านการผลิตของผูห้ญิงมกัได้รับค่าตอบแทนท่ีแตกต่างจากงานผลิตของผูช้ายแมจ้ะเป็นงาน
ชนิดเดียวกนั หรือไม่ไดรั้บค่าตอบแทนเลยก็มี (นาถฤดี เด่นดวง , 2553)  การท่ีเด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูก
กระท ารุนแรงจากบุคคลในครอบครัว มาจากการแบ่งงานระหวา่งสามีและภรรยาท่ีมีความขดัแยง้ไม่
ลงตวั และจ านวนชัว่โมงการท างานนอกบา้นของภรรยาหรือผูห้ญิงท่ีมากเกินไป จนท าให้ทั้งสามี
และภรรยา ไม่สามารถเป็น พ่อ แม่ ให้กบัลูก และพ่อแม่ตามแบบอย่างอุดมคติหรือตามท่ีเคยเป็น
หรือถูกคาดหวงัจากสังคมอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต แต่ตอ้งทิ้งความเป็น พ่อ แม่ และมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนๆ ท าหนา้ท่ีแทน เช่น การพึ่งพา พอ่แม่ ญาติพี่นอ้ง แต่หากไม่สามารถหาบุคคลเหล่าน้ีมาท า
หนา้ท่ีแทนได ้ก็อาจตอ้งจา้งบุคคลอ่ืนหรือจ่ายค่าบริการให้กบัองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน และเม่ือไม่สามารถ
จดัการไดก้็อาจมีการทอดทิ้ง ละเลย หรือปรับเปล่ียนจากการดูแลโดยบุคคลเป็นวตัถุ ส่ิงของแทน  
และในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  สามีภรรยาต่างก็ต้องช่วยกันท ามาหากิน และต้องท างานหนัก  
เพื่อให้รายไดเ้พียงพอกบัภาระค่าใชจ่้ายและการบริโภคท่ีถูกกระตุน้ดว้ยการตลาด  (สุพจน์ เด่นดวง 
และนาถฤดี เด่นดวง, 2558) ซ่ึงการท่ีคนในครอบครัวมุ่งสู่การผลิต  ก็อาจท าให้ละเลย ทอดทิ้งบุตร  
โดยเฉพาะผูห้ญิงหรือแม่ท่ีตอ้งท างานทั้งนอกบา้นและงานในบา้น  การดูแลลูกท่ีมกัเป็นหนา้ท่ีของ
แม่นั้น แม่ก็ไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อดูแลลูกไดเ้ต็มท่ี หรือการดูแลนั้นก็เป็นไปตามหนา้ท่ีแต่ก็อาจมี
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การใชค้วามรุนแรง จากความเครียดในภาระงานอ่ืนๆท่ีตอ้งรับผิดชอบ แมว้า่ผูก้ระท าจะเป็นแม่ แต่
แม่ก็อยูภ่ายใตอ้  านาจของชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูเ่ช่นกนั  
  นอกจากน้ีลกัษณะการท างานของบุคคลในครอบครัวก็ส่งผลต่อการท่ี
เด็กหญิงไดรั้บการดูแล เล้ียงดูจากบุคคลในครอบครัวลดนอ้ยลง เน่ืองจาก 
  เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีท าให้ชีวิตมนุษยต์้องข้ึนอยู่กับเงินเดือน หรือ
ค่าจา้ง หรือท าให้สภาพของครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นในเมืองหรือชนบท
ล้วนแต่ประสบปัญหาเดียวกนั นั้นคือสัมพนัธภาพท่ีไม่อบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว  จากการ
ส ารวจผูป้กครอง 1,066 ครอบครัวในกรุงเทพ พบวา่พอ่แม่ส่วนใหญ่ท างานวนัละ 7-9 ชัว่โมง พอ่แม่
ร้อยละ 43 รู้สึกห่างเหินกบัลูกเน่ืองจากในแต่ละวนัมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกบัลูกเพียง 1-3 ชัว่โมง  
  งานวิจยัเก่ียวกับสภาพการเล้ียงดูบุตรหลานของครอบครัวในชนบท
พบวา่ พอ่แม่ในวยัแรงงานตอ้งทุ่มเทเวลาใหก้บัการประกอบอาชีพ และมีครัวเรือนท่ีพ่อหรือแม่หรือ
ทั้งพ่อและแม่ตอ้งอพยพไปท างานในเมืองเป็นจ านวนมาก ทิ้งเด็กและผูสู้งอายุให้อายุในบา้น เด็ก
อาจตอ้งอาศยัอยู่กบัญาติ เด็กในชนบทถึงร้อยละ 37.3 จะอยู่ในความดูแลของปู่ยา่ตายายในชนบท 
ในขณะเดียวกันมีเด็กก าพร้า หรือเด็กท่ีอยู่กันตามล าพงัสูงถึงร้อยละ 8.2 แสดงให้เห็นว่าเด็กมี
แนวโนม้ท่ีจะถูกปล่อยปละละเลยมากข้ึนผูท่ี้ดูแลอยูก่็มีช่องวา่งระหวา่งวยัสูง (อมรวชิช์ นาครทรรพ, 
2549) ซ่ึงจากลกัษณะการท างานของคนในครอบครัวท่ีตอ้งออกไปท างานต่างจงัหวดัและเวลาใน
การท างานแต่ละวนัท่ียาวนาน ก็ท าให้เด็กหญิงมีโอกาสท่ีถูกทอดทิ้ง ละเลยได้ และการท่ีคนใน
ครอบครัวไม่สามารถดูแลลูกไดอ้ยา่งเต็มท่ี ก็อาจผลกัดนัให้เด็กหญิงใชชี้วิตในพื้นท่ีนอกครอบครัว
มากข้ึน และอาจเป็นการผลกัดนัในเด็กหญิงตอ้งเผชิญความรุนแรงจากพื้นท่ีอ่ืน  เม่ือความจ าเป็นใน
ชีวิตท าให้ผูป้กครองไม่สามารถอบรมเล้ียงดูเด็กได้อย่างเต็มท่ี ผูป้กครองจ านวนมากจึงฝาก
ความหวงั หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า โยนภาระ ให้กบัโรงเรียนในการอบรมดูแลเด็ก แต่การปฏิรูป
การศึกษา ท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบันยงัไม่ท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งพอในการเป็นสถาบนัท่ี
ถ่ายทอดศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมให้กบัเด็กได ้เด็กยงัคงขาดทกัษะชีวิตการสอน
ของครูยงัเป็นส่วนเป็นเส้ียว เด็กจึงไม่สามารถน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหา หรือป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชีวติได ้ 
  หรือเ ม่ือรายได้ ท่ีได้จากการท างานไม่ เพียงพอต่อค่ าใช้ จ่ ายใน
ชีวิตประจ าวนั เด็กหญิงอาจจะถูกบงัคบักดข่ี ให้ออกไปท างานนอกบา้น ซ่ึงอาจเป็นอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิเด็กหญิง โดยการให้เด็กหญิงตอ้งท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว   หรือใช้เด็กกระท า
ความผิด หากไม่เช่ือฟังก็จะถูกท าโทษด้วยวิธีการต่างๆ ซ่ึงพญ.พรรณพิมลได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า
งานวจิยัในภาคอีสานบอกวา่ เด็กผูห้ญิงจะตอ้งท าหนา้ท่ีท าเงินใหค้รอบครัวไม่วา่จะดว้ยวธีิไหน แลว้
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ผูห้ญิงบอกถา้เลือกไดจ้ะไม่มีผวัไทย เพราะจนแลว้ยงัง่ีเง่าอีก เขาตั้งใจมีสามีต่างชาติ ตวัเลขสูงมาก
ในชนบท มนัมีความคิดเร่ืองการมีเงินเพื่อมีหนา้ตามนัมีสูงมาก แลว้เด็กหญิงก็กลายเป็นเคร่ืองมือท า
เงินเพื่อหนา้ตา ในกรณีท่ีรุนแรงยิ่งกวา่นั้นคือข่าวการจบักุมพ่อแม่ท่ีจูงลูกมาเท่ียวเร่คา้ประเวณี โดย
เด็กเต็มใจท าเน่ืองจากถือวา่เป็นการแสดงความกตญัญูต่อพ่อแม่  ความยากจนเป็นสาเหตุของปัญหา
ครอบครัวท่ีส่งผลต่อการละเลยในการเล้ียงดูเด็กหรือการศึกษาของเด็ก หรือการปลูกฝังค่านิยมท่ี
ถูกตอ้ง (นาธิกา มงคลค านวณเขตต ์,2540)   
  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวนั้น 
เน่ืองจากบุคคลในครอบครัวนั้นมีอ านาจท่ีครอบง าเด็กหญิงดว้ยความเหนือกว่าทางดา้นเศรษฐกิจ  
ท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้เด็กตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของบุคคลในครอบครัว เพราะในสังคม
แบบทุนนิยม เศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต การท่ีบุคคลในครอบครัวสามารถสร้าง
รายไดห้าเล้ียงครอบครัว จึงมีอ านาจทางเศรษฐกิจท่ีสามารถต่อรองกบับุคคลอ่ืนได ้ซ่ึงการมีอ านาจ
นั้นก็จะมีล าดบัชั้นของอ านาจ ผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่ก็สามารถมีอ านาจไดม้ากกวา่ ดงันั้นในครอบครัว
ก็มกัจะมีล าดบัชั้นทางอ านาจทางเศรษฐกิจท่ีผูช้ายหรือผูน้ าครอบครัวสามารถท่ีจะครอบง าอ านาจ
สูงสุดในบ้าน และการท่ีเด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวก็มาจาก อ านาจทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่าจากบุคคลในครอบครัวท่ีครอบง าเด็กหญิงให้อยู่ภายใต้อ านาจการปกครอง โดยความ
รุนแรงนั้นเป็นลกัษณะของการกระท าความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัชั้นทางอ านาจต่อเด็กหญิง  
 
  (2) อ านาจการครอบง าเชิงอุดมการณ์  
  อุดมการณ์เป็นความคิด ความเช่ือของผูค้นท่ีมีความร่วมกนั  เหมือนกนั 
และมีแนวโน้มจะเห็นว่าอุดมการณ์ของเราถูกท่ีสุด ระบบชายเป็นใหญ่ ก็เป็นอุดมการณ์หน่ึงซ่ึง
ครอบง าโลก ผูห้ญิงและผูช้าย ซ่ึงหากผูห้ญิงยอมรับอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ และใชม้องหรืออธิบาย
ชีวิตของตน ก็หมายความว่า ผูห้ญิงจะยอมรับสถานภาพท่ีต้อยต ่า  น่ิงเงียบ และยอมรับสภาพ 
ความรุนแรงต่างๆท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีหรือภาระท่ีตอ้งยอมรับ (นาถฤดี เด่นดวง , 2552)  
  อุดมการณ์เป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังตั้งแต่ในวยัเด็ก ความแตกต่างทางเพศ
ระหว่างหญิงชายก็จะถูกปลูกฝังผ่านความเป็นหญิง ความเป็นชาย ความแตกต่างนั้นจึงมาจากการ
เล้ียงดู เด็กหญิงจึงถูกปลูกฝังให้ยอมรับสถานภาพการเป็นรอง จากคนในครอบครัวท่ีมีอุดมการณ์
ของระบบชายเป็นใหญ่ ท่ีความคิดความเช่ือนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะในผูช้าย แต่ผูห้ญิงก็ยอมรับ
อุดมการณ์นั้น และถ่ายทอดความคิดความเช่ือนั้นไปยงัเด็กหญิง  
  เคท มิลเลท ได้เขียนหนังสือช่ือ “Sexual Politics” อธิบายว่าระบบชาย
เป็นใหญ่ ซ่ึงพ่อเป็นผูมี้อ  านาจในครอบครัวนั้น มีนยัสองประการหลกัไดแ้ก่ หน่ึง การมีอ านาจของ
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ชายในการครอบง าหญิงในครอบครัว  และสอง อ านาจของผู ้อาวุโสท่ีครอบง าผู ้อ่อนวัย 
กว่าในครอบครัว ความสัมพันธ์ของการครอบง าระหว่างหญิงชายน้ี เป็นเร่ืองของอ านาจ 
ทางการเมือง คือเป็นอ านาจท่ีผูช้ายเป็นผูค้รอบง าผูห้ญิงในทุกพื้นท่ี เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทัว่ไป แพร่หลาย
ไปทุกซอกทุกมุม จนกลายเป็นเสมือนหน่ึงปรากฎการณ์ธรรมชาติ จนคนมองเห็นเป็นเร่ืองปกติ 
ดงันั้นอ านาจชายเป็นใหญ่จึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม อุดมการณ์ความคิดของคนในสังคม 
(Millett, 1970 อา้งใน  นาถฤดี เด่นดวง, 2552) ชายเป็นใหญ่เป็นกระบวนการท่ีเร่ิมเกิดข้ึน ตั้งแต่ใน
ระดบัครอบครัวผา่นการขดัเกลาทางสังคม และกระตุน้ซ ้ าในระบบการศึกษา วรรณกรรม ศาสนา ซ่ึง
ท าให้ฝังลึกติดแน่นในความเป็นหญิงและชายท่ีแตกต่างกัน ผูห้ญิงจึงรู้สึกด้อยคุณค่า ยอมรับ
สถานภาพความเป็นรอง  อยา่งไรก็ตามวาลบีและนกัสตรีนิยมหลายคนไดโ้ตแ้ยง้งานของมิทเลทว่า 
การวิเคราะห์ระบบชายเป็นใหญ่นั้นยงัคงเน้นเฉพาะ ในครอบครัวซ่ึงเป็นเพียงโครงสร้างเดียว 
ในสังคม ยงัไม่พอท่ีจะอธิบายระบบชายเป็นใหญ่ในระบบอ่ืนๆ ดงันั้นจึงตอ้งวเิคราะห์ระบบชายเป็น
ใหญ่กับความสัมพนัธ์ในทุกโครงสร้างของระบบสังคม ทั้ งในระบบครอบครัวและในระบบ
สาธารณะท่ีแรงงานหญิงถูกขูดรีด อ านาจชายเป็นใหญ่ทางเพศสัมพนัธ์ท่ีท าให้ผูห้ญิงถูกกระท า
รุนแรง อตัลกัษณ์ในความเป็นหญิง ท าให้ผูห้ญิงมีบทบาท พฤติกรรมท่ีเป็นไปตามสังคมแบบชาย
เป็นใหญ่  
 
   (2.1) อ านาจเชิงอุดมการณ์ความเป็นพ่อแม่  
   เบล ฮุค ไดก้ล่าวถึงความเป็นพอ่ ความเป็นแม่ในครอบครัว
(Parenting) ท่ีเป็นการปลูกฝังความคิดแบ่งแยกทางเพศเกิดข้ึนในครอบครัว ผูห้ญิงมีหนา้ท่ีอบรมสั่ง
สอน และปลูกฝังบุตรหลานให้เช่ือว่า ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่าผูห้ญิง เด็กจะรู้จกัและยอมรับความ
เป็นชาย ความเป็นหญิง นอกจากน้ีพ่อและแม่ก็แสดงบทบาทเพศให้เด็กไดเ้ห็นและเลียนแบบ พ่อ
แสดงบทบาทความเป็นผูน้ า ผูมี้อ  านาจ ผูค้อยควบคุม ส่วนแม่คือผูท่ี้ยอมท าตามค าสั่งพ่อ บางคร้ัง
ผูช้ายหรือพ่อแสดงความเป็นผูน้ าโดยการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก และเห็นวา่เด็กเป็นสมบติัของ
ผูช้าย การท่ีแม่เป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็ก ก็มาจากอ านาจโดยล าดบัดบัชั้นท่ีผูช้ายมีอ านาจ
เหนือกวา่ แมแ้ต่ในครอบครัวท่ีเป็นแม่เล้ียงเด่ียวท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั ก็จะยงัปลูกฝังความเช่ือ ต่อ
ความเป็นหญิงความเป็นชาย เช่นเดียวกนักบัครอบครัวท่ีประกอบดว้ยพ่อและแม่ ซ่ึงในบางคร้ังใน
การท่ีแม่ตอ้งเป็นผูน้ าในครอบครัว อาจจะให้คุณค่าต่อความเป็นหญิง ความเป็นชายชดัเจนมากข้ึน
เสียดว้ยซ ้ า โดยเฉพะความเป็นชายท่ีควรจะมีในลูกผูช้าย เน่ืองจากความรู้สึกผิดต่อการท่ีไม่มีผูช้าย
เป็นผูน้ าครอบครัว ท าใหต้อ้งพยายามปลูกฝังลูกชายใหมี้ความเป็นผูน้ า (Bell Hooks, 2000)  
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   พ่อแม่ส่วนใหญ่คาดหวงัให้ลูกเป็นเด็กดี เรียนหนงัสือเก่ง 
เรียนจบสูงๆ ประกอบอาชีพท่ีดี เพื่อใหบ้รรลุความคาดหวงั พอ่แม่มุ่งท างานเก็บเงินไวส่้งใหลู้กเรียน 
สอนใหเ้ป็นเด็กดี โดยพอ่แม่ในเขตชนบทสอนโดยการพูดเตือนอยา่งเดียวไม่สามารถช่วยเหลือเร่ือง
เรียนได ้พ่อแม่ในเขตเมืองสอน เตือน ช่วยเหลือในการท างานบา้น จดัหาหนงัสือ ให้เรียนพิเศษ  ใน
เด็กปฐมวยั พ่อแม่มกัมุ่งสอน ปลูกฝังให้เป็นเด็กดี ไม่ด้ือ ไม่ซน เช่ือฟัง พ่อแม่ ผูใ้หญ่ โดยใช้
ประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บมา พอ่แม่บางส่วนไม่ไดส้อนปลูกฝังเพราะเห็นวา่ยงัเป็นเด็ก ยงัไม่รู้เร่ือง 
รอโตก่อนค่อยสอน พ่อแม่ยกเร่ืองการเรียนรู้ให้ข้ึนอยู่กบัครูท่ีโรงเรียน  การอบรมสั่งสอนเร่ือง
ช่วยงานบา้น เร่ิมเม่ืออายุประมาณ 5 ขวบ โดยเนน้ท่ีเด็กหญิงมากกวา่เด็กชาย (ลดัดา เหมาะสุวรรณ 
และคณะ, 2547) 
   ดังนั้ น จ ะ เ ห็ นไ ด้ ว่ า  พ่ อ แม่ ห รื อคนในค รอบค รั ว 
มีความส าคญัต่อการขดัเกลาเด็กให้มีบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีสังคมคาดหวงั  ซ่ึงความเป็นหญิงเป็นชาย 
ท่ีสังคมคาดหวงั ก็จะถูกปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เด็กเล็ก ความเป็นหญิงเป็นชายก็จะถูกแบ่งแยก และ
เลือกปฏิบติัจากพ่อแม่ แมใ้นครอบครัวท่ีแม่ตอ้งเป็นผูน้ าครอบครัวการถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็น
ใหญ่ก็สามารถเกิดข้ึนได้ เพราะระบบชายเป็นใหญ่ไม่ได้มีอยู่ในตวัผูช้ายเท่านั้น แต่ผูห้ญิงก็ถูก
ปลูกฝังใหย้อมรับต่อการเป็นรองของผูห้ญิง และเม่ือพอ่แม่มีสิทธิโดยชอบธรรมในสังคมท่ีจะอบรม
สั่งสอนลูก ก็จะยงัอยูภ่ายใตอ้  านาจของชายเป็นใหญ่ เป็นการส่งผา่นระบบชายเป็นใหญ่จากรุ่นสู่รุ่น 
เด็กหญิงจึงถูกอบรมสั่งสอนให้ยอมรับต่อการเป็นรอง ยอมรับอ านาจท่ีเหนือกว่าของผูช้าย ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีก็สามารถก่อให้เกิดการกระท าความรุนแรงต่อเด็กผูห้ญิง ท่ีตอ้งยอมรับอ านาจท่ีเหนือกวา่ของ
พ่อแม่ และอ านาจท่ีเหนือกว่าของระบบชายเป็นใหญ่ เด็กหญิงต้องตกเป็นรองทางอ านาจจาก
อุดมการณ์ความเป็นพ่อแม่ท่ีถูกครอบง าดว้ยอ านาจชายเป็นใหญ่ ท่ีคนในครอบครัวสามารถเป็นผูท่ี้
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้เด็กหญิงเป็นเพียงกลุ่มคนท่ีอยูล่่างสุดของอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ี
เด็กหญิงไม่สามารถต่อรองกบัอุดมการณ์ความเป็นพ่อแม่ได ้  
 
   (2.2) อ านาจเชิงอุดมการณ์การเป็นลูกสาวทีด่ี 
   ในงานของชลดา ไดอ้า้งถึงบอนวินเลียน (Bonvillain) ท่ีได้
กล่าวไวว้่า ความเป็นเพศหญิงและชายเป็นส่วนหน่ึงของระบบต่างๆในสังคม จึงจ าเป็นต้องมี 
การตีความและการให้คุณค่าทางสังคม เพื่อแสดงถึงลกัษณะส่วนตวัของบุคคล และอตัลกัษณ์ทาง
สังคมของคนๆหน่ึง ในวฒันธรรมหน่ึงๆดว้ย ดงันั้น ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลย ในการหล่อหลอมอตัลกัษณ์
ทั้งทางเพศ และทางชาติพนัธ์ุ ก็เพื่อสร้างความเป็นเพศทางสังคม โดยผ่านวิธีการต่างๆท่ีเด็กคน
หน่ึงๆจะถูกจดัการ ถูกอบรม และถูกสั่งสอนการเรียนรู้ หรือกระบวนการขดัเกลาทางสังคมตั้งแต่
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เป็นเด็กนั้น สังคมโดยผา่นสถาบนัทางสังคมพื้นฐานท่ีสุด นัน่คือสถาบนัครอบครัวจะสอนให้ปัจเจก
บุคคลมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ดังเช่นท่ีคนอ่ืนๆในสังคมคาดหวงั และฝึกฝนให้ปัจเจกบุคคลมี
พฤติกรรมท่ีเขา้กนัไดก้บับรรทดัฐานทางวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ 
    ดว้ยเหตุน้ี ครอบครัวจึงดูเหมือนจะเป็นส่วนส าคญั และมี
หน้าท่ีส าคญัในการสร้างความเป็นเพศทางสังคมของเด็กๆ เพื่อให้มีบทบาทและเป้าหมายตามท่ี
สังคมโดยรวมคาดหวงั เด็กๆเรียนรู้ถึงส่ิงท่ีเหมาะสม ดว้ยการสังเกตจากพฤติกรรมของผูใ้หญ่ ดว้ย
การไดรั้บการสั่งสอน และการปฏิบติัตามการสั่งสอนจนเกิดความเคยชินและช านิช านาญจากผูห้ญิง
และผูช้ายท่ีเป็นใหญ่ในสังคม ยิง่ไปกวา่นั้น เด็กยงัสามารถเรียนรู้ความเป็นเพศหญิงและเพศชายผา่น
การสังเกตความสัมพนัธ์ทางสังคม ระหวา่งผูป้กครอง อนัหมายถึงพ่อแม่ของพวกเขา และผูใ้หญ่ใน
ครอบครัว (Bonvillain, 1998 อา้งใน ชลดา มนตรีวตั, 2544)  
   ในความจริงแลว้ เด็กหญิงและเด็กชายตั้งแต่แรกเกิด จะมี
ความเหมือนกนัมากกวา่ท่ีจะมีความแตกต่างกนัโดยทางชีววิทยา หากแต่สังคมไดก้ าหนด “ขอ้ห้าม
แห่งความเหมือนกนั” ใหแ้ก่พวกเขาเอาไว ้ดว้ยการแบ่งโลกทางสังคมออกเป็นสองขั้วเสมอ พวกเขา
จึงถูกปลูกฝังตั้งแต่แรกเกิดดว้ยกรอบก าหนดตามอุดมการณ์ดงักล่าว (Lorber and Farrell,1991 อา้ง
ใน ชลดา มนตรีวตั, 2544)  
    และในงานของนิธิ ไดก้ล่าววา่ หวัใจของความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวไทยคือ “ความกตญัญูกตเวที” และเม่ือใดท่ีเอ่ยค าน้ีข้ึนมา ก็ตอ้งนึกถึงพ่อแม่กบัลูกทนัที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเช่ือของคนไทยท่ีบุญคุณของพ่อแม่นั้นลน้เหลือจนลูกไม่สามารถตอบ
แทนได้หมดส้ิน หนทางในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของลูกชายอาจท าได้ผ่านการบวช เพื่อ
ทดแทนบุญคุณในขณะท่ีลูกสาวไม่มีโอกาสเช่นนั้น ดงันั้นในกรณีท่ีพ่อแม่ยากจน ลูกสาวก็ตอ้ง
ท างานหาเงินมาช่วยอุปถมัภค์  ้าจุนช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงเท่าท่ีจะสามารถ (นิธิ เอียวศรี
วงศ,์ 2538 อา้งใน ชลดา มนตรีวตั,2544) 
   ดงันั้น อุดมการณ์ลูกท่ีดี จึงถูกครอบง าด้วยความแตกต่าง
ทางเพศ ความคาดหวงัของพ่อแม่หรือผูป้กครองท่ีมีต่อลูกสาวและลูกชายมีความแตกต่างกนั ความ
เป็นลูกชายคือการส่งเสริมให้เป็นผู ้น า มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง ซ่ึงความคาดหวังเหล่าน้ี
เปรียบเสมือนเป็นการสร้างใหลู้กชายมีอ านาจ แต่ในทางกลบักนัความคาดหวงัท่ีมีต่อลูกสาวคือ ตอ้ง
ดูแลพอ่แม่ ช่วยเหลืองานบา้น และไดคู้่ครองท่ีดีมีความเป็นผูน้ า ท าใหลู้กสาวตอ้งถูกปกครองภายใต้
อ านาจของพ่อแม่ในวยัท่ียงัไม่มีคู่ครอง เม่ือลูกสาวตอ้งแต่งงานมีคู่ครองผูห้ญิงก็ยงัตอ้งถูกปกครอง
อยูใ่ตอ้  านาจของสามี ความเป็นหญิงท่ีติดตวัเด็กหญิงมาจึงท าให้เด็กหญิงตกถูกครอบง าดว้ยอ านาจท่ี
เหนือกวา่อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  
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   ในหนงัสือเร่ือง “เด็กไทยวนัน้ีเป็นอยู่อยา่งไร” ไดก้ล่าวถึง
บทบาททางเพศท่ีเด็กหญิงและเด็กชายไดรั้บการเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั โดยไดก้ล่าวไวว้า่  ส าหรับเร่ือง
บทบาททางเพศพบวา่ ผูเ้ล้ียงดูหลกัยงัสอนลูกในลกัษณะเดิมเช่น ลูกชายจะสอนให้เขม้แข็ง ท างาน
ลกัษณะของผูช้าย ไม่อ่อนแอท าตวัเหมือนผูห้ญิง ไม่รังแกผูห้ญิง สามารถเป็นผูน้ าและท่ีพึ่งของ
ครอบครัวได ้ในขณะท่ีลูกสาวจะสอนให้เป็นคนเรียบร้อย วา่นอนสอนง่ายรู้จกัท างานบา้น ไม่เท่ียว
เตร่ ไม่ไปไหนกบัผูช้ายสองต่อสอง ส่วนในเร่ืองเพศศึกษานั้น วยัรุ่นชายมกัไม่ไดรั้บการสอน แต่ใน
วยัรุ่นหญิง แม่จะสอนลูกสาวเร่ืองการรักษาความสะอาดเม่ือมีประจ าเดือนละการใชผ้า้อนามยั (ลดั
ดา เหมาะสุวรรณ และคณะ,2547 น. 150)  
   อุดมการณ์การเป็นลูกสาวท่ีดีเป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังและท าให้
เด็กหญิงต้องถูกกดข่ี และถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว อ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีปลูกฝัง
อุดมการณ์ท่ีท าให้เด็กหญิงตอ้งยอมรับต่อการถูกกระท าความรุนแรงในฐานะของการเป็นลูกสาวท่ีดี 
ท่ีแมว้า่การยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงนั้นจะมาจากความเต็มใจหรือไม่เต็มใจของเด็กหญิงก็
ตาม แต่เด็กหญิงก็ไม่สามารถท่ีจะหลุดพน้จากอุดมการณ์การเป็นลูกสาวท่ีดีท่ีผูกติดให้เด็กหญิงเป็น
กลายเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัวได ้
 
  2.3) อ านาจเชิงอุดมการณ์พรหมจรรย์ของผู้หญงิ 
  ในงานของนาถฤดี เด่นดวง ไดก้ล่าวถึงพรหมจรรยไ์วว้า่ พรหมจรรยมิ์ได้
เป็นเพียงเน้ือเยื้อบางๆในช่องคลอดของผูห้ญิง แต่การท่ีสังคมให้คุณค่ากบัการเป็นสาวพรหมจรรย ์
ท าใหเ้กิดคตินิยมหรืออุดมการณ์พรหมจรรยข์องผูห้ญิงข้ึนมา กล่าวคือ  “พรหมจรรย”์ แสดงถึงความ
เป็นหญิงบริสุทธ์ิไม่เคยผ่านการร่วมประเวณีหรือเพศสัมพนัธ์กับชาย เป็นแบบแผนท่ีสังคม
ก าหนดให้ เป็นสัญญะอนัแสดงถึงคุณค่าและราคาส าหรับผูห้ญิง ผูห้ญิงไทยส่วนใหญ่จึงถูกหล่อ
หลอมให ้รักนวลสงวนตวั  เพื่อเป็นสาวพรหมจรรยจ์นถึงวนัแต่งงาน ฝ่ายชายก็จะภาคภูมิใจท่ีภรรยา
ของตนยงัไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืนมาก่อน เขาเป็นคนแรกท่ีไดล่้วงล ้ าส่ิงท่ีเธอหวง
แหน  
  อุดมการณ์พรหมจรรยข์องหญิงในสังคมไทย ซ่ึงมีรากเหงา้ชายเป็นใหญ่ 
ไดรั้บความส าคญัและตอบรับอย่างแน่นแฟ้น การก่อตวัของพรหมจรรยผ์ูห้ญิง ท าให้ผูช้ายได้รับ
ประโยชน์อยา่งมหาศาลในร่างกายของผูห้ญิง และควบคุมระบบเพศสัมพนัธ์แบบต่างเพศได ้ผูห้ญิง
ทั้งหลายตอ้งยอมรับแบบแผนทางเพศสัมพนัธ์ซ่ึงชายเป็นผูมี้อ  านาจและเป็นผูเ้ลือก (นาถฤดี เด่น
ดวง, 2552 น. 71-73)  
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  ในส่วนของการบงัคบัหรือการกระท ารุนแรงจากครอบครัว ในงานของ
นาถฤดี ก็ได้กล่าวไวว้่า พ่อแม่ยงัมีส่วนร่วมในการดูแลตดัสินใจการเลือกคู่ครอง แฟน ให้กับ
ลูกหลาน และอาจมีการห้ามปรามจากพ่อแม่หรือผูป้กครองในเร่ืองของความรัก การคบหากบัแฟน
หรือคู่รัก หากครอบครัวคิดว่าไม่เหมาะสม แต่ยงัมีประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงคือ การบงัคบัหรือจดัหา
คู่หมั้นหรือสามีให้โดยไม่เต็มใจ การบงัคบัคา้ประเวณี การบงัคบัหรือส่งไปท างานท่ีเส่ียงต่อการคา้
ประเวณี รวมถึงบงัคบัให้มีเพศสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีไม่เต็มใจ ซ่ึงบุคคลท่ีกระท าคือคนในครอบครัว  
(นาถฤดี เด่นดวง, 2552 น.87)  
  สังคมมีความคาดหวงัต่อผูห้ญิงและผูช้ายแตกต่างกนั โดยส่วนรวมมกั
คาดหวงัจากผูห้ญิงสูง และผูห้ญิงส่วนใหญ่จึงตอ้งท าตวัตามมาตรฐานของสังคมดว้ยความเกรงวา่จะ
ไม่เป็นท่ียอมรับ พอ่แม่ไทยยงัมีความคาดหวงัในเร่ืองการมีชีวิตคู่ของบุตรหลาน แต่มีความคาดหวงั
ในตวัลูกสาวและลูกชายต่างกนั ในลูกสาวก็คาดหวงัวา่ เม่ือถึงวยัก็ควรแต่งงานเสียที เพื่อจะไดไ้ม่
เป็นภาระของครอบครัว ผูห้ญิงตอ้งอดทนไม่ตอ้งมาเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวเดิมมาก และควรมีลูกชาย
ไวสื้บสกุล และผูห้ญิงตอ้งรักนวลสงวนตวั จะไดเ้ป็นท่ียอมรับและไวเ้น้ือเช่ือใจของสามี (อรอนงค์ 
อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชยั, 2547) 
 ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ อุดมการณ์เก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์และพรหมจรรยข์องผูห้ญิง ท่ีเสมือน
เป็นสมบติัส่วนตวัของผูห้ญิงเป็นร่างกายของผูห้ญิงและเด็กหญิง แต่ก็ยงัสามารถถูกครอบง าและ
ควบคุมโดยบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ท่ีสามารถใชอ้ านาจ บงัคบัต่อร่างกายของเด็กหญิง
ได ้ภายใตอุ้ดมการณ์พรหมจรรยข์องความเป็นหญิง  
   
  (3) อ านาจเชิงเพศสัมพนัธ์ 
  เพศสัมพนัธ์เป็นการแสดงอ านาจชายเป็นใหญ่รูปแบบหน่ึง ผูช้ายมี
อ านาจท่ีครอบง าผูห้ญิง แต่อ านาจนั้นก็ข้ึนอยู่กบั อ านาจทางชนชั้น อ านาจทางชาติพนัธ์ุ ท่ีท าให้
อ านาจท่ีผู ้ชายมีในการครอบง าผู ้หญิงไม่เท่ากัน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผู ้ชายมีอ านาจเหนือกว่าผู ้หญิง
เหมือนกนั คือ เพศสัมพนัธ์ (Dworkin อา้งใน Amy Allen, 1999) เด็กหญิงจึงถูกกดข่ีทางเพศสัมพนัธ์ 
ท่ีเป็นการแสดงอ านาจของผูช้ายท่ีมีเหนือกวา่ผูห้ญิงดว้ย   
  ระบบเพศสัมพนัธ์ถือเป็นมิติหน่ึงในชีวิตของผูห้ญิงท่ีมีความสัมพันธ์ 
กบัมิติอ่ืนๆ เช่นการท างานของผูห้ญิง การเจริญพนัธ์ุ  การขดัเกลาหรือการสร้างอุดมการณ์ความเป็น
หญิงหรือชาย ความรุนแรง รวมถึงระบบกฎหมาย และสิทธิต่างๆ ระบบหรือโครงสร้างเหล่าน้ีมิได้
แยกขาดออกจากกนั แต่ส่งเสริมและสนับสนุนกนั ขณะเดียวกนัอาจเป็นเหตุและผลแห่งการใช้
อ านาจความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงและชาย เช่นการข่มขืน การบงัคบัใหมี้เพศสัมพนัธ์นั้นเป็นรูปแบบ
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ความรุนแรงท่ีกระท าต่อผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิงซ่ึงน าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และในท่ีสุดอาจ
น าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ การท าแทง้เถ่ือน และไม่ปลอดภยัในท่ีสุดหรือการท่ีผูช้ายติดเช้ือเอดส์
และไม่ยอมบอกหรือปิดบังไม่ให้ภรรยาของตนรู้และป้องกันการติดเช้ือขณะมีเพศสัมพนัธ์  
ซ่ึงน าไปสู่การติดเช้ือ และหากภรรยาตั้งครรภก์็อาจน าไปสู่การยุติการตั้งครรภห์รือหากด ารงครรภ์
ต่อ บุตรในครรภก์็อาจติดเช้ือเอชไอว ี(นาถฤดี  เด่นดวง, 2550)  
  งานวิจยัหลายช้ินท่ีมีการศึกษาความรุนแรงในเด็ก พบว่าเด็กผูห้ญิงถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในสัดส่วนท่ีสูงกวา่เด็กผูช้าย และผูท่ี้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็มกัจะเป็นบุคคลใน
ครอบครัว เช่น การศึกษาพบว่าเด็กผูห้ญิงถูกทารุณกรรมทางเพศเม่ืออายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปี เป็น
ระยะเวลานาน 3 เดือน ไปจนถึง 7 ปี เด็กส่วนใหญ่จะถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว
หรือคนรู้จกั จ านวนคร่ึงหน่ึงของผูก้ระท าเป็น บิดา หรือ บิดาเล้ียง รองลงมาเป็นญาติ และผูเ้ล้ียงดู 
ผูก้ระท ามกัใชก้ าลงัข่มขู่หรือบงัคบัลกัษณะของการทารุณกรรมทางเพศเป็นแบบการมีเพศสัมพนัธ์
กบัเด็ก (สุวพกัตร์ เวศมว์บูิลย,์ 2539 อา้งใน ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2549) 
  มีการศึกษารวบรวมเก่ียวกบัความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว 
ระบุวา่ ความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดเป็นกรณีข่มขืนโดยคนในครอบครัวดว้ยกนัเอง ทั้งท่ี
เป็นพอ่ร่วมสายเลือด พอ่เล้ียง และญาติ ส่วนใหญ่พบวา่ผูถู้กกระท ารุนแรงทางเพศเป็นเด็กอายุไม่ถึง 
15 ปี อายนุอ้ยท่ีสุดของเหยื่อผูถู้กกระท าความรุนแรงทางเพศ คือ 1ขวบ 11เดือน ประเด็นส าคญัท่ีมกั
น าเสนอในข่าวเหล่าน้ีคือ สาเหตุของการกระท ารุนแรงทางเพศเกิดมาจากหลายประการดว้ยกนั เช่น 
เมาเหลา้ เสพยาบา้ มีพฤติกรรมชอบใชค้วามรุนแรง แต่ท่ีส าคญัคือ ทศันคติแบบชายเป็นใหญ่ ท่ีคิด
วา่ผูช้ายเป็นหวัหนา้ครอบครัว ลูก/เมียต่างเป็นสมบติัของพอ่ ท าใหผู้ช้ายในครอบครัวหลงคิดไปวา่มี
สิทธิชอบธรรมท่ีจะท าอะไรก็ไดก้บัลูกหลานในบา้นในฐานะเจา้ของชีวิตและร่างกาย เป็นการใช้
อ านาจของผูเ้ป็นพ่อและความเป็นชายท่ีเหนือกวา่กระท ารุนแรงต่อผูห้ญิงในครอบครัว ซ่ึงอยูภ่าวะท่ี
ไม่สามารถต่อสู้ได ้และความกลวัจากการข่มขู่ท  าร้าย (กุลภา วจนสาระ, 2554)  
  สถานะของผูห้ญิงมกัตกเป็นรองอ านาจของชายเป็นใหญ่ ผูช้ายเห็นว่า
ผูห้ญิงและเด็กในครอบครัวเป็นสมบติัของตน โดยเฉพาะเด็กผูห้ญิงก็อยู่ใต้อ  านาจการครอบง า 
ของผูช้ายในระบบเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงเด็กผูห้ญิงไม่สามารถต่อสู้ หรือปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์นั้นได ้
และการท่ีเด็กผูห้ญิงต้องอยู่ภายใต้อ านาจของชายเป็นใหญ่ ท่ีเด็กผูห้ญิงต้องพึ่ งพาพ่อ จึงท าให้
เด็กผูห้ญิงตกเป็นเหยือ่ทางเพศสัมพนัธ์อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
  เม่ือไดรั้บรู้วา่ลูกโดนผูเ้ป็นพ่อล่วงละเมิดทางเพศ ผูท่ี้เป็นแม่จะตกอยู่ใน
สภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออก อาจมีแม่บางคนท่ีกลา้ตดัสินใจยอมท่ีจะแบกรับความอบัอาย พาลูก
ไปแจง้ความด าเนินคดี เพื่อเอาผิดกบัสามี แต่ก็มีอีกจ านวนไม่นอ้ย ท่ียอมจ านนกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ไม่
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กลา้ท าอะไรกบัสามี ยอมอยู่อย่างหวานอมขมกลืน เพื่อรักษาสามีเอาไว ้โดยปล่อยให้ลูกเป็นฝ่าย
ผจญกบัความทุกขเ์อาเอง ความทุกขข์องเด็กจึงเป็นเสียงร้องท่ียากจะไดย้ิน  ซ่ึงผลกระทบของการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ ท่ีเกิดกับเด็กหรือเยาวชน มีผลเสียทั้งระยะสั้ นและระยะยาวได้แก่ มีอาการ
ซึมเศร้า ฆ่าตวัตาย ตกเป็นทาสของยาเสพติด ติดสุรา มีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ ชีวติสมรสมีปัญหา 
(วโิรจน ์สุ่มใหญ่,2547)  
  การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศของเด็กหญิงคือความสัมพันธ์ 
ท่ีเด็กหญิงตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้  านาจชายเป็นใหญ่ แต่ความรุนแรงทางเพศท่ีเด็กหญิง หรือลูกสาว ตอ้ง
ถูกกระท าจากคนในครอบครัว เช่น พ่อ  ผูช้ายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือผูท่ี้มีความใกลชิ้ด
กบัเด็กหญิง มีความซบัซอ้นมากกวา่ความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวจากการกระท าท่ีสามี
กระท าต่อภรรยา ความรุนแรงทางเพศท่ีพ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง ท่ีมีความสัมพนัธ์
ของความเป็นพอ่กบัลูกสาว ความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีเด็กหญิงตอ้งถูกกดข่ี กระท ารุนแรงจากผูเ้ป็นพ่อ 
หรือคนในครอบครัว เป็นส่ิงท่ีผิดศีลธรรม และไม่เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ความเป็นพ่อลูก
หรือความสัมพนัธ์ท่ีคนในครอบครัวซ่ึงเป็นเพศชายท่ีมีต่อเด็กหญิงนั้น ไม่ควรมีความรุนแรงทางเพศ
เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ในความเป็นจริงแลว้กลบัพบวา่เด็กหญิงตอ้งตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงทางเพศ
ท่ีคนในครอบครัวเป็นผูก้ระท าต่อเด็กหญิงมากท่ีสุด เพราะอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีท าให้พ่อหรือ
สมาชิกผูช้ายในครอบครัวกระท าความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิง  
 
  4) อ านาจเชิงความรัก  
  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว มักจะให้นิยามความสัมพนัธ์นั้ นว่าเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความรัก ความห่วงใย ความรักระหวา่งพอ่แม่ท่ีมีต่อลูกเป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิ 
เป็นความรักท่ีไม่คาดหวงัส่ิงตอบแทน แต่เบล ฮุค ไดอ้ธิบายความรักโรแมนติกว่าเป็น วฒันธรรม
แบบชายเป็นใหญ่ ท่ีผูช้ายจะใช้ความรักเป็นอ านาจต่อรองท่ีท าให้ผูช้ายมีความเหนือกว่า ผูช้าย
สามารถใช้อ านาจกระท าความรุนแรงต่อผูห้ญิงไดโ้ดยใช้ความรักเป็นขอ้อา้ง ผูห้ญิงถูกผูกมดัดว้ย
ความรัก คาดหวงัการปกป้องดูแลจากผูช้าย (Bell Hooks, 2000)  
  ความรักเป็นอ านาจท่ีผูช้ายใชค้รอบง าผูห้ญิง และท าให้ผูห้ญิงยอมอยู่ใต้
อ  านาจ ความรักภายในครอบครัวก็ตกอยู่ภายใตอ้  านาจชายเป็นใหญ่ การท่ีเด็กหญิงไดรั้บความรัก
จากคนในครอบครัว ท าให้เด็กตอ้งแสดงความรักให้ในบทบาทของลูกท่ีดี ตอ้งเช่ือฟังพ่อแม่ ความ
รักสามารถน าไปสู่ความรุนแรงต่อเด็กผูห้ญิงทั้งจาก ความคิด ความเช่ือ เพศสัมพนัธ์ และอ่ืนๆ  
  ความรักในครอบครัวนั้น อาจเกิดข้ึนจากความปรารถนาดี หรือคาดหวงั
วา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีดีกบัเด็ก แต่การกระท านั้นอาจเป็นการกระท าท่ีบงัคบัจิตใจของเด็ก ซ่ึงเด็ก
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ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธความต้องการของคนในครอบครัวท่ีเป็นตวัแทนของความรัก ทุกอย่าง
สามารถเช่ือมโยงวา่เป็นความรักได ้เช่น การกอดเพื่อแสดงความรัก การตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีคนใน
ครอบครัวคิดวา่ดีท่ีสุดให้ก็เป็นความรัก  การใชค้  าพูดท่ีรุนแรงก็เป็นความรัก การเฆ่ียนตีก็คือความ
รัก  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงอ านาจของคนในครอบครัวท่ีสามารถท าให้
เด็กหญิงยอมรับการกระท านั้นดว้ยความอ านาจของความรักท่ีสามารถต่อรองกบัเด็กได ้ซ่ึงการใช้
อ านาจท่ีเรียกว่าความรักนั้น ก็อาจเป็นการบงัคบัจิตใจ หรือเกิดเป็นความเช่ือต่อการกระท ารุนแรง
นั้น ความรักจึงกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่ผูท่ี้กระท าความรุนแรง 
  การแสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อลูกนั้น มีหลายรูปแบบ ในงานของเกรียง
ศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิไดก้ล่าวถึง กรณีของส้ม เกิดในตระกูลขา้ราชการ พอ่แม่ค่อนขา้งมีฐานะ มีหนา้มี
ตาในสังคม และอบรมเล้ียงดูลูกอย่างเขม้งวดมาโดยตลอด แต่ส้มกลบัตั้งครรภ์เม่ืออายุเพียง 14 ปี
เท่านั้น ... ทั้ งน้ีเพราะส้มต้องอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ทว่าปราศจากความเข้าใจใน
พฒันาการและความตอ้งการของเด็กอย่างแทจ้ริง จนมีผลสร้างแรงกดดนัให้เด็กท่ีอยู่ในวยัอยากรู้
อยากเห็นมีความตอ้งการอยากลองมากยิง่ข้ึน (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ,2547)  
  พ่อและแม่ทุกคนลว้นแต่อยากให้ลูกของตนเองประสบความส าเร็จใน
ชีวติทั้งส้ิน แต่หากพอ่แม่คาดหวงัใหลู้กเป็นอยา่งท่ีตนเองตอ้งการโดยใชค้วามรักเป็นเง่ือนไขต่อรอง
แลว้ ลูกยอ่มเกิดความตึงเครียดอยา่งแน่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองการเรียน พ่อและแม่บางคน
มกัคิดว่าหากอยากให้ลูกเรียนเก่ง ตอ้งสร้างแรงกดดนัท่ีพ่อกบัแม่มกัจะเอามาเป็นขอ้ต่อรองไดแ้ก่
การเป็นท่ียอมรับและความรัก เช่น หากลูกเรียนได้ดี ลูกจะได้รับความรักความชมเชย และการ
ยอมรับจากพ่อแม่ เป็นตน้  พ่อแม่บางคนคิดวา่ยิ่งลูกท าไม่ไดย้ิ่งตอ้งกดดนัดว้ยการต่อวา่ซ ้ าเติม เพื่อ
จะไดมี้แรงมุมานะฮึกเหิมมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ คือใชม้าตรฐานความคิดของตนเองเป็นท่ีตั้ง (เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศศ์กัด์ิ , 2547น.56)  
  การเฆ่ียนตีลูกหรือเด็กในปกครองเพื่อท าโทษ สังคมไทยส่วนใหญ่ 
ยงัเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ ไม่มองว่าเป็นการท าร้ายเด็ก จึงมีสุภาษิตท่ีว่า “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี”  
แต่การเฆ่ียนตีจนฟกช ้ าด าเขียว หรือใช้บุหร่ีจ้ี หรือใช้เตารีดนาบอย่างท่ีเป็นข่าวทางหนงัสือพิมพ์  
คงไม่ใช่การท าโทษเพราะรักและอยากใหลู้กเป็นเด็กดีเป็นแน่ การท าโทษอยา่งรุนแรงถึงขนาดฟกช ้ า
ด าเขียว หรือมีบาดแผลปรากฎ เป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก การเฆ่ียนตีหรือท า
ร้ายเป็นรูปแบบหน่ึงของการกระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในสังคมทุกสังคม เพียงแต่ตก
เป็นข่าวหรือไม่เท่านั้นเอง (วโิรจน ์สุ่มใหญ่, 2547)  
  ความรักท่ีมอบให้ลูกเป็นความรักแบบมีเง่ือนไข ลูกจะได้รับความรัก
ความเมตตา ก็ต่อเม่ือยอมท าตามท่ีพ่อแม่ต้องการเท่านั้ น ถ้าไม่ท าตาม ก็จะไม่ได้รับความรัก 
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ความเมตตา แต่จะถูกลงโทษแทน ซ่ึงในทางท่ีถูกท่ีควรแล้ว ความรักท่ีมอบให้กับลูก ไม่ควรมี
เง่ือนไขใดๆมาประกอบ ตอ้งเป็นความรักท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื (วโิรจน ์สุ่มใหญ่, 2547) 
  ดงันั้นการแสดงความรัก หรือการไดรั้บความรักจากบุคคลในครอบครัวก็
เป็นอ านาจรูปแบบหน่ึงท่ีครอบง าเด็กหญิงท าให้แด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ซ่ึงการท่ี
เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากมิติเชิงความรักนั้น แตกต่างจากการถูกกระท าความรุนแรงของ
ความสัมพนัธ์ของคู่รัก สามีภรรยา ท่ีผูห้ญิงถูกครอบง าดว้ยอ านาจชายเป็นใหญ่ ท่ีใชค้วามรัก ความ
โรแมนติก ให้ผูห้ญิงตอ้งตกเป็นรองในความสัมพนัธ์หญิงชาย แต่การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวจากมิติเชิงความรักนั้น เพราะความเป็นเด็กหญิงท่ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ 
ความรักเป็นส่ิงท่ีท าให้เด็กหญิงสัมผสัและรับรู้ได้ถึงความปลอดภยัในชีวิต ได้รับการปกป้อง
คุม้ครอง ความเป็นเด็กหญิงท่ีท าให้เด็กหญิงมีขอ้จ ากดัในชีวติ ท่ีจ  าเป็นตอ้งพึ่งพาการดูแลจากคนใน
ครอบครัว ดงันั้นการท่ีเด็กหญิงไดรั้บความรักจากคนในครอบครัว ก็เป็นส่ิงท่ียืนยนัไดว้า่ครอบครัว
จะเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัท่ีสุดส าหรับเด็กหญิง ดงันั้นคนในครอบครัวจึงใชป้ระโยชน์จากความรักเป็น
ขอ้ต่อรองท่ีท าใหเ้ด็กหญิงตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของคนในครอบครัว  
 
 สรุปกรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการศึกษาเร่ืองประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีแนวคิดสตรีนิยม โดยให้ความส าคญัในการอธิบายอ านาจท่ีเป็นการครอบง า กดข่ี ต่อ
เด็กผูห้ญิง และอธิบายสาเหตุการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิงผ่านมิติชีวิตของ
เด็กหญิง  
 ความรุนแรงต่อเด็กหญิง ในส่วนน้ีผู ้วิจ ัยต้องการศึกษาการถูกกระท ารุนแรงใน
ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิง ลกัษณะและรูปแบบของความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท า บุคคลใน
ครอบครัวท่ีเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง โดยไดป้ระยุกต์ใช้ค  านิยามความรุนแรงจากการ
นิยามความรุนแรงของนาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง(นาถฤดี เด่นดวง และสุพจน์ เด่นดวง, 
2555) และเพิ่มเติมการกระท าความรุนแรงต่อเด็กผูห้ญิงให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึนว่าการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิง ทั้งท่ีเป็นการใชก้ าลงัหรือการบงัคบัคุกคาม ละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
ภาวะการเจริญพนัธ์ุ เพศสัมพนัธ์ การกระท านั้นกระท าบนพื้นฐานของการกีดกนัแบ่งแยก และเอา
เปรียบจากความเป็นเด็กหญิง ท าให้เกิดความทุกขท์รมานต่อเด็กผูห้ญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง เกิด
เป็นความไม่เป็นธรรมระหวา่งเด็กหญิงกีบคนในครอบครัวหรือผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง 
ท าใหสิ้ทธิความเป็นมนุษย ์ความเป็นเด็กหญิงถูกละเมิด    
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  ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจเป็นการครอบง า เด็กหญิงถูกครอบง าภายใตอ้ านาจชายเป็น
ใหญ่ ท่ีถูกกดข่ี เอาเปรียบ จากอ านาจความสัมพนัธ์ของความเป็นเด็กหญิงกบัผูท่ี้กระท าความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นการครอบง าของอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมต่อชีวิตของเด็กหญิง   
 สาเหตุการถูกกดข่ีในมิติชีวิตของเด็กหญิง  การแสดงให้เห็นถึงอ านาจท่ีเหนือกวา่ของ
คนในครอบครัวท่ีกระท ารุนแรงต่อเด็กหญิงในทุกมิติชีวิตของเด็กหญิง  คือ  
 อ านาจเชิงระบบเศรษฐกิจของครอบครัว :การท่ีเด็กหญิงยงัเป็นผูท่ี้ตอ้งพึ่งเศรษฐกิจ
หรือทรัพยากรจากคนในครอบครัว ท าให้เด็กหญิงตอ้งตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของคนในครอบครัวท่ีมี
ทรัพยากรมากกว่า เด็กไม่มีอ านาจในการต่อรอง ท าให้เด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงจากคนใน
ครอบครัว   
 อ านาจเชิงอุดมการณ์ : เด็กหญิงไดรั้บการปลูกฝังความคิด ความเช่ือในสังคม ท่ีให้การ
ยอมรับต่อระบบชายเป็นใหญ่ ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ท่ีใหช้ายมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ และผูห้ญิง
ต้องยอมรับสถานภาพท่ีเป็นรอง และความเป็นพ่อเป็นแม่ท่ีมีอ านาจในการสั่งสอนลูก ก็ท  าให้
เด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวได ้ 
 อ านาจเชิงเพศสัมพนัธ์ : ผูช้ายแสดงอ านาจความเหนือกวา่ผา่นเพศสัมพนัธ์ ผูห้ญิงเป็น
สมบติัของผูช้าย เด็กหญิงจึงถูกกดข่ีจากความเป็นหญิง และความอ่อนดอ้ยทางอ านาจจากการเป็น
เด็ก ท าใหเ้ด็กหญิงจึงถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว  
 อ านาจเชิงความรัก : ความรักในครอบครัว เป็นอ านาจท่ีครอบง าให้เด็กอยู่ภายใต้
อ านาจ การให้ความรัก และให้การปกป้องด็กหญิง เป็นการใชอ้ านาจเพื่อควบคุมเด็กให้เด็กเช่ือฟัง 
และปฏิบติัตามความตอ้งการของคนในครอบครัว ความรักสามารถเป็นการต่อรอง เพื่อกดข่ี และ
แสวงผลประโยชน์จากเด็กหญิงได ้ 
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บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
  
 

 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีกำรศึกษำวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative) โดยใชก้รอบแนวคิด
ตำมทฤษฎีสตรีนิยม ซ่ึงให้ควำมส ำคญักบัประสบกำรณ์ของผูห้ญิง และได้น ำกรอบแนวคิดตำม
ทฤษฎีสตรีนิยมเพื่อปรับใช้กับประสบกำรณ์ขอเด็กหญิง เพื่อถ่ำยทอดจำกมุมมองของเด็กหญิง  
ท ำควำมเขำ้ใจกำรกดข่ีเด็กหญิง และเปิดเผยดำ้นมืดท่ียงัไม่เคยเปิดเผยมำก่อน  

 วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีคือ ตอ้งกำรท ำควำมเขำ้ใจประสบกำรณ์ชีวิตของ
เด็กหญิงท่ีถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว และศึกษำควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจของระบบชำยเป็นใหญ่
กบัประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง และกำรจดักำรต่อกำรถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงของเด็กหญิง ดังนั้ นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จึงเป็นวิธี
กำรศึกษำท่ีเหมำะสมท่ีสุด เพื่อให้ไดข้อ้มูลและรำยละเอียดท่ีมำจำกมุมมองและประสบกำรณ์ของ
เด็กหญิงโดยตรง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นสำเหตุของกำรท่ีเด็กหญิงถูกกระท ำรุนแรง และประสบกำรณ์
ควำมรุนแรงในชีวติท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยมีรำยละเอียดและระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

 
 

3.1 พืน้ทีแ่ละกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำวจิัย 
 กำรเลือกพื้นท่ีและกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำนั้น ผูว้จิยัใชว้ธีิกำรเลือกจำกประชำกร

ท่ีเฉพำะเจำะจง แบบยึดจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำเป็นหลัก(Purposeful Sampling) โดยให้ควำม
สนใจกบักลุ่มตวัอย่ำงท่ีสำมำรถให้ขอ้มูลท่ีหลำกหลำย และครอบคลุมเก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งกำร
ศึกษำและวตัถุประสงคใ์นกำรวจิยัในกรณีนั้นๆ เป็นส ำคญั (ชำย  โพธิสิตตำ, 2552 น.169) จึงไดก้ลุ่ม
ตวัอยำ่งและพื้นท่ีในกำรศึกษำดงัน้ี  

 กลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำ คือ เด็กหญิงอำยุระหว่ำง 10-15 ปี ท่ีเคยมีประสบกำรณ์ถูก
กระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกเด็กหญิงในช่วงวยัน้ีมีอตัรำ
กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงจำกบุคคลในครอบครัวในสัดส่วนท่ีสูง และกำรก ำหนดระยะเวลำของ
ประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำมรุนแรง ท่ีเด็กหญิงถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวในระยะเวลำ 
2 ปีท่ีผำ่นมำ เพื่อให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งกำรมำกท่ีสุด และเพื่อให้มี
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ควำมคลำดเคล่ือนของขอ้มูลในอดีตของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัน้อยท่ีสุด ผูว้ิจยัก ำหนดตวัอย่ำงไวจ้  ำนวน
ประมำณ 10-15 คน หรือจนกวำ่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั  

 พื้นท่ีในกำรศึกษำ คือ เด็กหญิงท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ทั้งเด็กหญิงท่ี
อำศยัอยูก่บัครอบครัว และเด็กท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวแต่อำศยัอยูใ่นสถำนสงเครำะห์
ทั้งในภำครัฐและเอกชน เพื่อให้มีควำมหลำกหลำยของกลุ่มตวัอยำ่ง ท ำให้เห็นถึงชุดประสบกำรณ์
กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครั ว ท่ีหลำกหลำย รูปแบบ โดย เก็บข้อมูลในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร น่ำน และอ ำนำจเจริญ 

 
 3.1.1 เกณฑ์ในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง   
 1) กลุ่มตวัอยำ่งเป็นเด็กหญิง อำยุระหวำ่ง 10-15 ปี ท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำ

ควำมรุนแรงในครอบครัวระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีตรงกับ
วตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัตอ้งกำรศึกษำมำกท่ีสุด และเพื่อให้มีควำมคลำดเคล่ือนของขอ้มูลในอดีตของ
ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยันอ้ยท่ีสุด 

 2) เป็นเด็กหญิงท่ีอำศยัอยูใ่นครอบครัว รวมถึงสถำนสงเครำะห์ทั้งในส่วนของภำครัฐ
และภำคเอกชน 

 3) กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเด็กหญิงท่ีถูกกระท ำควำมรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวท่ี
เด็กหญิงอำศยัและมีปฎิสัมพนัธ์กนัในครอบครัว 

 4) กลุ่มตวัอยำ่งตอ้งไม่ถูกแพทยว์นิิจฉยัวำ่ มีควำมผดิปกติทำงจิต  
 5) กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมสมคัรใจ ยนิดีใหค้วำมร่วมมือในกำรใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยั 
 
3.1.2 เกณฑ์ในกำรยุติกำรเข้ำร่วมกำรวจัิย (Termination criteria)  
 1) เม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยัปฏิเสธและไม่สะดวกในกำรใหข้อ้มูล  
 2) เม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยับอกยกเลิกหรือขอถอนตวัเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยั  
 วิธีกำรท ำให้ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงมำนั้น ในกรณีกำรเขำ้ไปเก็บขอ้มูลจำกสถำนสงเครำะห์

ผูว้ิจยัตอ้งท ำหนงัสือขออนุญำตจำกสถำนสงเครำะห์ เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์และเก็บขอ้มูลในสถำน
สงเครำะห์  เม่ือไดรั้บอนุญำตจำกสถำนสงเครำะห์ให้ด ำเนินกำรไดแ้ลว้  ผูว้ิจยัปฏิบติัตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัและค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงเคร่งครัด หลังจำกนั้นผูว้ิจยัติดต่อประสำนงำนกับ
เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบในกำรดูแลเด็กหญิงในสถำนสงเครำะห์ ในกำรเขำ้-ออก เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์
นั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบทุกคร้ังก่อนเขำ้สัมภำษณ์   
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 และในกรณีท่ีสัมภำษณ์เด็กหญิงท่ียงัอำศยัอยู่ในครอบครัว ผูว้ิจยัเร่ิมจำกกำรติดต่อ
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบไดช่้วยเหลือและแนะน ำให้ผูว้ิจยัไดเ้ขำ้ถึงกลุ่มตวัอยำ่ง เม่ือ
ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงแลว้ผูว้ิจยัก็จะขออนุญำตจำกผูป้กครองของเด็กหญิงเพื่อท ำกำรสัมภำษณ์เด็กหญิง 
เม่ือผูป้กครองให้อนุญำตในกำรให้สัมภำษณ์เด็กหญิง ก็จะสอบถำมเด็กหญิงอีกคร้ังว่ำยินดีท่ีจะให้
สัมภำษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลไดห้รือไม่ เม่ือเด็กหญิงท่ีเป็นกลุ่มตวัอยำ่งเตม็ใจท่ีจะใหส้ัมภำษณ์เก็บขอ้มูล 
ก็ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ให้ตรงกับวตัถุประสงค์กำรวิจัย โดยกำรได้มำของกลุ่มตัวอย่ำงทั้ งสอง
แหล่งท่ีมำ เลือกเฉพำะกลุ่มเด็กหญิงอำยุระหว่ำง 10-15 ปี จ  ำนวน 10-15 คน หรือจนกว่ำขอ้มูลจะ
อ่ิมตวั  
 
 

3.2 ระยะเวลำกำรศึกษำวจิัย 
 กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได ้มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกสองแหล่งขอ้มูล คือเด็กหญิง
ท่ีมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวจำกสถำนสงเครำะห์  เร่ิมตั้งแต่กำรติดต่อ
ประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งภำยหลงัจำกสัมภำษณ์  
และเด็กหญิงท่ีมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวท่ียงัอำศยัร่วมกบัครอบครัว
อยูร่ะยะเวลำประมำณ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภำพนัธ์-เมษำยน 2559 
 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 3.3.1 แนวค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Interview guideline) ตำมแนวทำงกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยแนวค ำถำมน้ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนให้มีควำมครอบคลุมเน้ือหำ
ตำมวตัถุประสงค์ของกำรวิจยั และกรอบแนวคิดในกำรวิจยั มีลกัษณะเป็นค ำถำมปลำยเปิด แบ่ง
อ ำนำจเป็น 4  ส่วนประกอบ คือ  
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั อำยุ ระดบักำรศึกษำ  สมำชิกในครอบครัว ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งคนในครอบครัว สุขภำพกำรเจ็บป่วย กำรเรียน  ผลกำรเรียน  ควำมสัมพนัธ์กบับุคลลอ่ืนๆ
เช่น เพื่อน เพื่อนบำ้น รวมไปถึงกิจกรรมหรืองำนอดิเรกท่ีชอบท ำ บุคลิกลกัษณะนิสัยจำกค ำบอกเล่ำ
ของผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัและบุคลิกลกัษณะของผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยัจำกกำรสังเกตของผูว้จิยั 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจระหว่ำงเด็กหญิงผูซ่ึ้งถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงกบับุคคลในครอบครัวของเด็กหญิงผูท่ี้กระท ำควำมรุนแรงต่อเด็กหญิง ผำ่นมิติชีวติของ
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เด็กหญิง ไดแ้ก่  ระบบเศรษฐกิจ  อุดมกำรณ์  ระบบเพศสัมพนัธ์  ควำมรัก ท่ีส่งผลต่อประสบกำรณ์
กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง 
 ส่วนท่ี 4   เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักำรแกไ้ขปัญหำของเด็กหญิง เม่ือถูกกระท ำควำมรุนแรง
ในครอบครัว 
 
 3.3.2 อุปกรณ์ในกำรบันทกึข้อมูล 
 อุปกรณ์ในกำรบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองมือบนัทึกเทปเสียงใชบ้นัทึกขอ้มูลสัมภำษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) โดยขออนุญำตจำกผูใ้หส้ัมภำษณ์แลว้ และท ำกำรจดบนัทึกขอ้มูลทนัทีท่ี
เสร็จกำรสัมภำษณ์  
 แบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบบันทึกข้อมูลท่ีใช้ในกำรบันทึกข้อมูลทุกวนัหลังกำร
สัมภำษณ์ เพื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบควำมละเอียดชัดเจนของข้อมูลท่ีได้ และ
วเิครำะห์ขอ้มูลท่ีไดไ้ปพร้อมๆกนัเพื่อเตรียมประเด็นในกำรสัมภำษณ์  
  แบบบนัทึกงำนสนำม (Fieldwork note) ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูล อุปสรรคท่ีเป็นเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งกำรสัมภำษณ์และกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งขอ้มูลค ำถำมท่ีน่ำสนใจเพื่อ
เตรียมสัมภำษณ์ในคร้ังต่อไป  
 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ ในกำรจดักลุ่มหมวดหมู่ขอ้มูลและ
กำรวเิครำะห์เขียนรำยงำน  
 
 3.3.3 ผู้วจัิย  
 เป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัในกำรวิจยัเชิงคุณภำพ กำรจะไดข้อ้มูลมำกหรือนอ้ยก็ข้ึนอยู่กบั
ผูว้จิยั  ดงันั้นผูว้จิยัควรมีคุณสมบติัดงัน้ี (ชำย โพธิสิตำ, 2552 น. 294-297) 
 1) ผูว้จิยัไดศึ้กษำหำควำมรู้ในเร่ืองท่ีศึกษำวิจยัมำเป็นอยำ่งดี ช่วยท ำใหผู้ว้จิยัเขำ้ใจเร่ือง
ท่ีท ำกำรศึกษำไดอ้ย่ำงดี สำมำรถจบัประเด็นของผูใ้ห้สัมภำษณ์ได้เร็ว รู้ว่ำประเด็นใดควรซักถำม
เพิ่มเติมอยำ่งไร  
 2) ผูว้ิจยัไดส้ร้ำงทกัษะในกำรเป็นผูถ้ำมและผูฟั้งท่ีดี กำรถำมตอ้งใช้ภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำย  
กระชบั ไม่ถำมแทรกหรือขดัจงัหวะผูใ้ห้สัมภำษณ์ และตอ้งกระตุน้ให้ผูส้ัมภำษณ์คิด แต่ตอ้งไม่พูด
มำกเกินไป ควรเป็นผูฟั้งเสียมำกกว่ำ ส่วนกำรฟังท่ีดีก็ต้องฟังอย่ำงตั้ งใจ ท ำควำมเขำ้ใจและจบั
ประเด็นใหไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
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 3) ผูว้ิจยัจะตอ้งสร้ำงปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้สัมภำษณ์ เพื่อให้กลุ่มตวัอยำ่งเกิดควำมไวใ้จ
ถ่ำยทอดขอ้มูลและประสบกำรณ์ท่ีแทจ้ริงแก่ผูว้จิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้บ่งเป็น 2 กรณีคือ กำรเขำ้เก็บขอ้มูลจำกเด็กท่ีอยู่ในสถำน

สงเครำะห์ เร่ิมจำกผูว้ิจยัเขำ้พบเจำ้หน้ำท่ีประจ ำสถำนสงเครำะห์ พร้อมทั้งยื่นแสดงหนังสือขอ
อนุญำตในกำรเก็บขอ้มูลต่อผูอ้  ำนำยกำรสถำนสงเครำะห์ หลงัจำกท่ีไดรั้บกำรอนุญำตเขำ้เก็บขอ้มูล
ต่อผูอ้  ำนำยกำรแลว้ ผูว้จิยัจึงเขำ้ไปประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลเด็กหญิง เพื่อพูดคุยถึง
กำรเขำ้ถึงกลุ่มตวัอย่ำง ทั้งน้ีในกำรเขำ้ถึงกลุ่มตวัอย่ำง เจำ้หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบจะเป็นผูค้ดัเลือกใน
เบ้ืองตน้วำ่เด็กหญิงคนใดท่ีมีคุณสมบติัตำมเกณฑ์กำรเขำ้ร่วมวิจยัและอนุญำตให้เก็บขอ้มูล จำกนั้น
ผูว้จิยัเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบติัของเด็กหญิงอีกคร้ังวำ่ตรงตำมเกณฑก์ำรเขำ้ร่วมวิจยัอีกหรือไม่ หำก
มีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑ์ ผูว้ิจยัจะขอนุญำตในกำรเก็บขอ้มูลจำกเด็กหญิงท่ีเคยมีประสบกำรณ์ถูก
กระท ำรุนแรงในครอบครัวอีกคร้ัง เม่ือเด็กหญิงมีควำมยนิดีและสมคัรใจในกำรใหข้อ้มูล ผูว้จิยัจึงเขำ้
ไปพูดคุยหรือสัมภำษณ์ พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุในกำรวจิยั  

 กรณีท่ีสอง เป็นกำรเก็บขอ้มูลจำกเด็กหญิงท่ีอำศยัอยู่กบัครอบครัว เร่ิมจำกผูว้ิจยัได้
ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเพื่อให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดช่้วยเหลือในกำรเขำ้ถึง
กลุ่มตวัอยำ่งตำมวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยำ่งแลว้ผูว้ิจยัจะเขำ้พบพูดคุยกบัผูป้กครอง
ของเด็กหญิง เพื่อขออนุญำตพูดคุยสัมภำษณ์เด็กหญิง เม่ือได้รับอนุญำตแล้ว ผูว้ิจ ัยจึงเข้ำไป
ประสำนงำนพูดคุยกบัเด็กหญิงและตรวจสอบคุณสมบติัของเด็กหญิงว่ำตรงตำมเกณฑ์กำรเขำ้ร่วม
กำรวิจยัหรือไม่ หำกมีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑ์ ผูว้ิจยัจะขออนุญำตในกำรเก็บขอ้มูลจำกเด็กหญิงท่ี
เคยถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัวอีกคร้ัง เม่ือเด็กหญิงมีควำมยนิดีและสมคัรใจใหข้อ้มูล ผูว้จิยัจึงเขำ้
ไปพูดคุยหรือสัมภำษณ์ พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค์ในกำรวิจยัอีกคร้ังหน่ึง  โดยวิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประเด็นกำรรักษำควำมลับ และผลท่ีได้จำกกำรศึกษำท่ีจะน ำไปใช้เป็นแนวทำงอนัเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป   

 เน่ืองจำกควำมรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กหญิง เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขำ้ร่วมวิจยับำงคน
ยงัตอ้งกำรปกปิดจำกบุคคลรอบขำ้งและบุคคลทัว่ไป ดงันั้นเพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัยนิดีท่ีจะเขำ้ร่วมใน
กำรวจิยัคร้ังน้ีดว้ยควำมสมคัรใจ ผูว้จิยัมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

 3.4.1 ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือกำรสัมภำษณ์คร้ังน้ีผูว้ิจยัพิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั 
กล่ำวคือ ในกำรขอควำมร่วมมือผูว้ิจยัไดใ้ห้ขอ้มูลและแจง้วตัถุประสงค์ ตลอดจนขั้นตอนของกำร
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เก็บขอ้มูลโดยไม่ปิดบงัพร้อมทั้งบอกให้ทรำบถึงลกัษณะกำรสนทนำแบบเจำะลึก กำรขออนุญำต
บนัทึกเสียงในกำรสนทนำแต่ละคร้ังจะใช้เวลำประมำณ 30 นำทีในแต่ละคร้ัง เพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั
ไม่รู้สึกอึดอดัและนำนเกินไป ผูว้ิจยัประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ีขอใชส้ถำนท่ีภำยในสถำนสงเครำะห์
ท่ีเป็นส่วนตวั ท่ีไม่ท ำให้เด็กรู้สึกอึดอดัหรือไม่เป็นจุดสนใจจำกคนอ่ืน  โดยสถำนท่ีและเวลำท่ี
เหมำะสมจะเก็บขอ้มูล ข้ึนอยู่กบัควำมสะดวกของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั และกฏระเบียบกำรเขำ้ออกสถำน
สงเครำะห์ โดยสถำนท่ีมีควำมเงียบสงบ เป็นส่วนตวั ไม่ถูกรบกวนจำกบุคคลอ่ืนๆ และค ำนึงถึง
ควำมสะดวก ควำมเป็นส่วนตวัสูงของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัเป็นหลกั พร้อมทั้งอธิบำยถึงกำรรักษำควำมลบั
ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัดว้ยเกียรติและจรรยำบรรณของนกวิจยั คือขอ้มูลทุกอยำ่งท่ีไดจ้ำกกำรพูดคุยและ
กำรสัมภำษณ์เร่ืองรำวประสบกำรณ์ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั ทั้งจำกกำรจดบนัทึกและกำรบนัทึกเสียงจะ
เป็นควำมลบัระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมวจิยักบัผูว้จิยัเท่ำนั้น  

 3.4.2 เม่ือเข้ำพบผูเ้ข้ำร่วมวิจยั ผูว้ิจยัเร่ิมต้นด้วยกำรสร้ำงสัมพนัธภำพ รวมทั้งใน
ลกัษณะของกำรพูดคุย รับฟังปัญหำและให้ค  ำปรึกษำเพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัจะไดรู้้สึกไวว้ำงใจและ
เห็นวำ่เรำมีควำมจริงใจและพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหำและเรำตอ้งกำรช่วยเหลือเขำอยำ่งจริงใจ ซ่ึงผูว้จิยั
มีกำรพฒันำต่อเน่ืองตลอดกระบวนกำรกำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัแต่ละคน โดยเขำ้ไปทุก
กระบวนกำรในกำรเก็บขอ้มูลดงัน้ีคือ  

  3.4.2.1 กำรเปิดเผยตนเอง ผูว้จิยัเขำ้ไปในลกัษณะเปิดเผยตวัเองในฐำนะ
นักศึกษำท่ีก ำลังสนใจ และศึกษำเก่ียวกับประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง ซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรท ำวิจัย เพื่อประกอบกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทของ
มหำวิทยำลยัมหิดล พร้อมทั้งบอกวตัถุประสงค์และให้ทรำบรำยละเอียดเก่ียวกบักำรวิจยัและกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึกพร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัไดซ้ักถำมก่อนกำรตดัสินใจในกำรให้
ขอ้มูล 

  3.4.2.2 อธิบำยใหรั้บรู้ถึงประโยชน์และเป้ำหมำยร่วมกนัใหผู้เ้ขำ้ร่วมกำร
วิจยัทรำบถึงประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกผลกำรวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้ผูเ้ข้ำร่วมวิจยัตระหนักใน
ควำมส ำคญัและบทบำทของตนเอง ตลอดจนกำรใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงดว้ยควำมสมคัรใจของตนเอง  

  3.4.2.3 กำรส่ือควำมเอ้ืออำทรแก่ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัและแสดงออกถึงควำม
ปรำรถนำดีต่อผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัทั้งค  ำพูด สีหนำ้ แววตำ กริยำ รวมทั้งกำรสัมผสัและกำรแสดงออกอ่ืนๆ 
พร้อมทั้งค  ำนึงถึงควำมพร้อมดำ้นสภำพร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ของผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั 
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3.5 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลกึ  
 วิธีกำรท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลสนำมคร้ังน้ี ใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) มีขั้นตอนในกำรเก็บขอ้มูลดงัน้ี  
 3.5.1 หลงัจำกท่ีเจำ้หน้ำท่ีสถำนสงเครำะห์แนะน ำให้ผูว้ิจยัรู้จกักบัเด็กหญิงท่ีเคยมี
ประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือผูป้กครองของเด็กหญิงอนุญำตใหพู้ดคุย
สัมภำษณ์กบัเด็กหญิง ผูว้ิจยัจะแนะน ำตวัเองกบัเด็กหญิงท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำควำม
รุนแรงในครอบครัวอีกคร้ัง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบติัของเด็กหญิงวำ่ตรงตำมเกณฑก์ำรเขำ้ร่วม
หรือไม่ พร้อมทั้งอธิบำยวตัถุประสงค์ วิธีกำรสัมภำษณ์และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรวิจยัอยำ่ง
ละเอียด เพื่อให้เด็กหญิงท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัวน ำไปพิจำรณำใน
กำรเขำ้ร่วมกำรวจิยัและนดัหมำยพบเจอในคร้ังต่อไป  
 3.5.2 กำรนดัหมำยคร้ังแรก ผูว้ิจยัไปพบตำมท่ีนดัหมำยเพื่อฟังค ำตอบวำ่เด็กหญิงท่ีเคย
มีประสบกำรณ์ควำมรุนแรงในครอบครัวยินดีเขำ้ร่วมกำรวิจยัหรือไม่ และในกำรพบกนัคร้ังแรกน้ี 
ผูว้จิยัจะท ำควำมรู้จกัและสร้ำงควำมคุน้เคยกบัเด็กหญิงท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นกำรทกัทำยเร่ิมตน้พูดคุยในเร่ืองทัว่ๆไป พร้อมทั้งสังเกตลกัษณะทัว่ไปของเด็กหญิงท่ี
เคยมีประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว ใชเ้วลำประมำณ 20-30 นำที แลว้นดัหมำยคร้ัง
ต่อไป  
 3.5.3 กำรนดัหมำยคร้ังท่ีสอง ผูว้จิยัจะเร่ิมตน้ดว้ยกำรทกัทำย พูดคุยเร่ืองชีวิตประจ ำวนั
จำกนั้นจึงจะเร่ิมอธิบำยประเด็นท่ีจะพูดคุย และขออนุญำตในกำรบนัทึกเสียงและจดบนัทึก จำกนั้น
ก็จะเร่ิมท ำกำรสัมภำษณ์เขำ้สู่ประเด็น โดยในกำรพูดคุยแต่ละคร้ังจะใชเ้วลำประมำณ 30-40 นำที ซ่ึง
ระยะเวลำในกำรสัมภำษณ์แต่ละรำยอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกควำมสะดวกของเด็กหญิงท่ีเคยมี
ประสบกำรณ์ถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัวและจะปิดกำรสนทนำดว้ยกำรนดัพบคร้ังต่อไป  
 3.5.4 กำรนัดหมำยคร้ังท่ีสำมและคร้ังต่อๆไป ผู ้วิจ ัยเร่ิมต้นทักทำย พูดคุยเร่ือง
ชีวิตประจ ำวนั และท ำตำมขั้นตอนเหมือนกบัท่ีนดัหมำยในคร้ังท่ีสอง และมีแนวทำงในกำรสนทนำ
ดงัน้ี 
  3.5.4.1 ผูว้ิจยัจะเคำรพสิทธิของผูเ้ข้ำร่วมวิจยั ปล่อยให้ผูเ้ข้ำร่วมวิจัย
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ไปตำมธรรมชำติ ผูว้ิจยัท ำตวัเป็นทั้งผูซ้กัถำมท่ีดี และผูฟั้งท่ีดี ฟังอยำ่งตั้งใจ 
จบัประเด็นและคิดตำม พร้อมทั้งประมวลขอ้มูลจำกกำรสนทนำ และซกัถำมในประเด็นท่ีส ำคญัต่อ
กำรวเิครำะห์ขอ้มูล  
  3.5.4.2 ผูว้จิยัตรวจสอบค ำถำมก่อนน ำมำสัมภำษณ์ เพื่อไม่ให้กระทบกบั
ควำมรู้สึกและสิทธิของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั โดยเปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั ได้แสดงควำมรู้สึก ควำม
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ตอ้งกำร หรือควำมคบัขอ้งใจ โดยในระหวำ่งนั้นผูว้ิจยับนัทึกสีหนำ้ ท่ำทำง กำรแสดงออก อำรมณ์
ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัไปพร้อมกนัดว้ย เป็นผูฟั้งท่ีดี สบตำผูพู้ดเป็นระยะๆ และแสดงท่ำทำงรับรู้กบัส่ิงท่ี
ผูพู้ดก ำลงัพูดอยู ่เช่น กำรผงกศีรษะ ท ำใหผู้เ้ขำ้ร่วมวจิยัรู้สึกวำ่ผูว้จิยัใส่ใจและมีก ำลงัใจท่ีจะพูด 
  3.5.4.3 ผูว้ิจยัไม่เร่งรัดค ำตอบจำกผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั ให้เวลำผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัได้
หยดุคิด ไม่วพิำกษว์จิำรณ์ และไม่ขดัจงัหวะในขณะท่ีก ำลงัพูด เปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัพูดจนจบ
แลว้ค่อยถำมค ำถำมต่อไป  
  3.5.4.4 ในขณะท่ีเขำ้ร่วมวิจยั มีผูเ้ขำ้ร่วมวจิยับำงรำยมีควำมรู้สึกสะเทือน
อำรมณ์ เช่น เสียใจ ร้องไห้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้ก ำลงัใจ และรอจนกวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัจะพร้อม จึงจะสนทนำ
ต่อ แต่ถำ้ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั อยูใ่นสภำพท่ียงัไม่พร้อม ผูว้จิยัก็จะยติุกำรสนทนำไวก่้อน แลว้ถำมควำมเห็น
ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั ถึงกำรนดัหมำยคร้ังต่อไป  
  3.5.4.5 กำรถำมค ำถำม ผูว้ิจยัเร่ิมจำกกำรถำมค ำถำมท่ีกวำ้งๆ ง่ำยๆก่อน 
เม่ือขำ้สู่บรรยำกำศในกำรสนทนำ จึงจะใชค้  ำถำมท่ีแคบลง และเจำะลึกขอ้มูลอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป
ไม่เร่งรัด เพื่อไม่ใหผู้เ้ขำ้ร่วมวจิยั รู้สึกอึดอดัในกำรใหข้อ้มูล และหลีกเล่ียงกำรถำมท่ีเร่งรัด ปล่อยให้
กำรสนทนำเป็นไปในบรรยำกำศสบำยๆ ไม่ตึงเครียด  
  3.5.4.6 กรณีบำงคร้ังท่ีผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัไม่ตอบค ำถำมในบำงช่วงของกำร
สนทนำ ซ่ึงผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัอำจไม่เขำ้ใจค ำถำมหรือเป็นค ำถำมท่ีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมำกเกินไป 
ผูว้จิยัจะหยดุให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัไดคิ้ด และอำจใชว้ธีิกำรกระตุน้ดว้ยกำรถำมย  ้ำ โดยปรับใหเ้ป็นภำษำท่ี
เขำ้ใจง่ำยข้ึน ถำมถึงสำเหตุของกำรไม่ตอบค ำถำม เช่น ไม่พร้อมท่ีจะตอบค ำถำมน้ีหรือเปล่ำคะ หำก
ยงัไม่ไดรั้บค ำตอบ ผูว้ิจยัก็ควรจะเปล่ียนไปถำมเร่ืองอ่ืน แต่หำกท่ีจะกลบัมำถำมค ำถำมน้ีอีกคร้ังก็
ควรจะถำมควำมสมคัรใจในกำรตอบค ำถำมน้ีเสียก่อน 
   3.5.4.7 ในกำรยุติกำรสนทนำทุกคร้ังผูว้ิจยัแสดงให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัถึงกำร
เคำรพควำมเป็นบุคคลของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั โดยกำรยติุกำรสนทนำนั้นอำจแสดงออกดว้ยค ำพูดหรือกำร
แสดงทำงกำยก็ข้ึนอยูก่บับริบทขณะนั้น เช่น บอกอยำ่งตรงไปตรงมำวำ่จะยติุกำรสนทนำ เปิดโอกำส
ให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดซ้กัถำมขอ้ขอ้งใจ พร้อมทั้งทวนวำ่จะรักษำควำมลบัของขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสนทนำ 
และปิดทำ้ยดว้ยกำรกล่ำวขอบคุณท่ีผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัไดส้ละเวลำมำพูดคุยถ่ำยทอดประสบกำรณ์ และขอ
ควำมร่วมมือในกำรนดัหมำยคร้ังต่อไป 
  3.5.4.8 สถำนท่ีในกำรสนทนำเป็นสถำนท่ีท่ีเงียบสงบ มีควำมเป็นส่วนตวั 
ไม่มีส่ิงรบกวนในขณะท่ีสนทนำ บำงช่วงเวลำกำรสัมภำษณ์อำจมีบุคคลอ่ืนผ่ำนเขำ้มำในบริเวณท่ี
สัมภำษณ์ ผูว้จิยัจะพกัเร่ืองท่ีคุยชัว่ขณะและเปล่ียนเป็นเร่ืองทัว่ไปแทน หรือมีกำรลดระดบัเสียงท่ีคุย
ลงจนกวำ่บุคคลอ่ืนท่ีเดินเขำ้มำนั้นจะออกไปจำกบริเวณท่ีสัมภำษณ์ 
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3.6 จริยธรรมในกำรวจิัย 
 ผูว้ิจ ัยได้แจ้งให้ผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่ำนทรำบว่ำ ผูว้ิจ ัยเป็นนักศึกษำระดับปริญญำโท 
มหำวิทยำลยัมหิดล ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรท ำวิทยำนิพนธ์ โดยอธิบำยวตัถุประสงค ์วิธีกำรและประโยชน์
จำกกำรวิจยัในคร้ังน้ี ระหว่ำงกำรเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัจะด ำเนินกำรใดๆโดยไดรั้บควำมยินยอมและไม่
ละเมิดสิทธ์ิควำมเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล รวมถึงเนน้ย  ้ำกบัผูใ้ห้ขอ้มูลวำ่ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์
และสังเกต จะถูกเก็บเป็นควำมลบัไม่น ำมำเปิดเผย ยกเวน้เพื่อกำรศึกษำคร้ังน้ีเท่ำนั้น ในระหวำ่งกำร
เก็บขอ้มูลนั้นจะขออนุญำตกำรจดบนัทึกพร้อมบนัทึกเสียง หำกผูใ้ห้ขอ้มูลรำยใดไม่ประสงคใ์ห้มี
กำรบนัทึกเสียง ผูว้ิจยัจะขออนุญำตจดบนัทึกเพียงอยำ่งเดียว นอกจำกน้ีหำกผูใ้ห้ขอ้มูลมีควำมรู้สึก
เครียด เศร้ำเสียใจ เม่ือเล่ำถึงประสบกำรณ์ถูกกระท ำรุนแรงของตน จนไม่สำมำรถสนทนำต่อได้ 
ผูว้จิยัจะไม่เร่งรัด แต่จะรอจนกวำ่ผูใ้หข้อ้มูลพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลอีกคร้ังหรือนดัหมำยในคร้ังต่อไป  
 ผูว้ิจยัไดค้  ำนึงถึงจริยธรรมในกำรวิจยัและจรรยำบรรณของนกัวิจยั ผูว้ิจยัประพฤติตน
บนพื้นฐำนกำรรักษำมำรยำทในสังคมไทย โดยมีควำมตรงต่อเวลำนดัหมำยไม่ผิดค ำพูด เป็นนกัฟังท่ี
ดี ไวต่อปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัเพื่อให้กำรตอบสนองท่ีเหมำะสม หลีกเล่ียงกำรต ำหนิ
และย  ้ำใหท้รำบถึงควำมเคร่งครัดในกำรพิทกัษ ์สิทธิและกำรรักษำควำมลบัของผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัเพื่อช่วย
ให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัรู้สึกมีอิสระ ปลอดภยั ไวว้ำงใจและมีควำมเช่ือถือในตวัผูว้ิจยัพร้อมกบักำรท ำกำร
เก็บขอ้มูลอยำ่งมีเทคนิคและศิลปะ โดยผูว้จิยัมีแนวทำงในกำรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
 3.6.1 ควำมเป็นส่วนตวั (Privacy) เน่ืองจำกหัวขอ้ในกำรศึกษำเก่ียวกบัประสบกำรณ์
กำรท่ีเด็กหญิงถูกกระท ำรุนแรงจำกบุคคลในครอบครัว เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน และอ่อนไหวง่ำย
ส ำหรับผูใ้ห้สัมภำษณ์ ผูว้ิจยัตอ้งเคำรพควำมเป็นส่วนตวั ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก ทศันคติ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัและอำจส่งผลคุกคำมกำรสนทนำให้หยดุชะงกั โดยเฉพำะใน
ประเด็นท่ีอำจจะกระทบต่อควำมรู้สึกและควำมเป็นส่วนตวั และเหตุกำรณ์ใดๆ ท่ีน ำไปสู่กำรเปิดเผย
ได้ นอกจำกน้ีผูว้ิจยัระวงับรรยำกำศในกำรสัมภำษณ์ให้มีควำมเป็นส่วนตวั กำรสนทนำซักถำม
เป็นไปอย่ำงธรรมชำติ โดยระมดัระวงักิริยำ ให้เกียรติและมีควำมจริงใจเพื่อสร้ำงให้เกิดควำม
ไวว้ำงใจเกิดข้ึน สถำนท่ีท่ีใชส้ัมภำษณ์ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัสะดวกท่ีจะใหส้ัมภำษณ์ โดยหลีกเล่ียง
ไม่ใหมี้ส่ิงรบกวนขณะสัมภำษณ์  
 3.6.2 กำรรักษำควำมลบั (Confidential) ผูว้ิจยัพิทกัษสิ์ทธิผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั กล่ำวคือ ผูว้ิจยั
อธิบำยถึงกำรรักษำควำมลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล คือขอ้มูลทุกอยำ่งท่ีไดจ้ำกกำรพูดคุยและกำรสัมภำษณ์
เร่ืองรำวประสบกำรณ์ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัทั้งจำกกำรจดบนัทึกและกำรบนัทึกเทปจะเป็นควำมลบั
ระหว่ำงผูใ้ห้ขอ้มูลกบัผูว้ิจยัเท่ำนั้น ในกำรสัมภำษณ์คร้ังน้ี ขอ้มูลจะถูกลบหรือท ำลำยเม่ือเสร็จส้ิน
กำรวจิยั น ำขอ้มูลไปอภิปรำยหรือตีพิมพจ์ะใชช่ื้อสมมติโดยไม่เปิดเผยช่ือจริงของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั  



บณัฑิตวิทยำลยั  มหำวิทยำลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศำสตร์และสุขภำพ) /  67 

 3.6.3 กำรยิมยอมเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยั (Informed Consent) ผูว้ิจยัขออนุญำตเก็บขอ้มูล
จำกเด็กหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ถูกกระท ำรุนแรงจำกคนในครอบครัวโดยตรงวำ่มีควำมยินดีท่ีจะเป็น
ผูเ้ขำ้ร่วมกำรวิจยัหรือไม่ หำกยินดีให้ขอ้มูล ผูว้ิจยัให้เด็กหญิงท่ีมีเคยถูกกระท ำรุนแรงในครอบครัว
กล่ำวค ำยินยอมทำงวำจำวำ่สมคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรหรือท ำกำรลงนำมในแบบฟอร์ม กำรสมคัรใจ
เขำ้ร่วมโครงกำร โดยกำรลงนำมในเอกสำรยิมยอมโดยได้รับกำรบอกกล่ำว (Informed Consent 
Form) ซ่ึงข้ึนอยู่กบัควำมสมคัรใจและควำมสบำยใจของเด็กหญิงท่ีเคยถูกกระท ำรุนแรงจำกคนใน
ครอบครัว  
 3.6.4 กำรป้องกนัควำมเส่ียง เน่ืองจำกหวัขอ้ในกำรศึกษำเก่ียวกบัประสบกำรณ์กำรถูก
กระท ำรุนแรงของเด็กหญิงจำกคนในครอบครัว เป็นประเด็นค ำถำมท่ีละเอียดอ่อนหลำยเร่ือง และ
เป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหวต่อควำมรู้สึก บำงค ำถำมอำจท ำให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัรู้สึกอึดอดัหรือไม่สบำยใจ 
ผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบค ำถำมนั้น และไม่วำ่ช่วงเวลำใดๆ หำกผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัไม่พร้อมท่ีจะให้
ขอ้มูลก็สำมำรถท่ีจะปฏิเสธหรือออกจำกกำรวิจยัไดต้ลอดเวลำ โดยไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยใดๆ ต่อผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน
ภำยหลงักำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกำรเขำ้ไปติดตำม พูดคุย กบัผูเ้ขำ้ร่วมกำรวิจยัทำงโทรศพัท์อยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในช่วง 1-3 วนัแรกหลงัจำกส้ินสุดกำรเก็บขอ้มูลไปแลว้ โดยท่ีทุกคร้ังท่ี
พูดคุยจะมีกำรประเมินภำวะทำงอำรมณ์ของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัเป็นระยะ จนกว่ำจะแน่ใจว่ำจะไม่เกิด
ควำมเส่ียงต่อผูเ้ขำ้ร่วมวจิยั และในกรณีผูเ้ขำ้ร่วมวจิยัเกิดภำวะวกิฤติทำงจิตใจ หรือมีปัญหำท่ีตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลือ ผูว้ิจยัจะหยุดกำรสัมภำษณ์และเปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัระบำยควำมรู้สึกไดอ้ยำ่ง
เต็มท่ี พร้อมรับฟังดว้ยควำมตั้งใจและแสดงควำมเห็นใจ รวมถึงประสำนงำนและส่งต่อไปยงัผูใ้ห้
ค  ำปรึกษำหรือคลินิกให้ค  ำปรึกษำ เพื่อช่วยเหลือต่อไป และหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคข้ึ์น 
ผูว้จิยัจะเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
 
 

3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลใชก้ำรวเิครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) เพื่ออธิบำยประสบกำรณ์
กำรถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง และควำมสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน สรุปประเด็นตำม
วตัถุประสงคก์ำรวจิยัโดยกำรเปรียบเทียบเช่ือมโยงหำควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดส้ร้ำงเป็นขอ้สรุป 
วธีิกำรกำรวเิครำะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยขั้นตอนต่ำงๆดงัต่อไปน้ี  
 3.7.1 กำรเตรียมขอ้มูลเพื่อวิเครำะห์จะกระท ำพร้อมกนักบักำรเก็บขอ้มูลโดยถอดเสียง
บนัทึกออกมำเป็นภำษำเขียนแบบค ำต่อค ำทุกคร้ังท่ีท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเสร็จส้ิน ต่อจำกนั้นผูว้ิจยั
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จะใชโ้ปรแกรมวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ โดยแยกเป็นขอ้มูลของผูเ้ขำ้ร่วมวิจยัแต่ละคนและท ำกำร
ใส่รหัสเบ้ืองต้น (Coding) อย่ำงละเอียดค ำต่อค ำหรือกลุ่มค ำพูด ต่อจำกนั้นผูว้ิจ ัยจะวิเครำะห์
เช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ของกลุ่มเท่ำท่ีพบจำกขอ้มูล เพื่อจดักลุ่มรหัสท่ีมำเช่ือมโยงกนั เพื่อควำม
สะดวกต่อกำรวเิครำะห์ในขั้นสุดทำ้ย  
 3.7.2 กำรจดัแฟ้ม (Establish File) เป็นกำรจดัขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม เพื่อจ ำแนกและจดั
หมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเชิงบรรยำย ส ำหรับกำรใชป้ระโยชน์ใน
กำรวเิครำะห์และเขียนรำยงำน โดยแบ่งแฟ้มเป็น 3 ประเภทคือ  
  3.7.2.1 แฟ้มข้อมูลทัว่ไป (Mundane or Background File) บนัทึกข้อมูล
สถำนท่ี องคก์รและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.7.2.2 แฟ้มวิเครำะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น (Analytic File) ได้แก่แฟ้มจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีให้รหสัเบ้ืองตน้ (Coding) ในขอ้ 3.6.1 เพื่อท ำกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบเช่ือมโยงเพื่อคน้หำ
ควำมหมำยของขอ้มูลท่ีไดใ้นระดบัท่ีสูงข้ึน และหำควำมสัมพนัธ์ของขอ้มูล รวมทั้งคน้หำวำ่มีขอ้มูล
ส่วนใดบำ้งท่ีจ  ำเป็นตอ้งเก็บเพิ่มเติมเพื่อกำรตอบค ำถำมตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั  
  3.7.2.3 แฟ้มงำนสนำม (Field File) บันทึกขั้นตอน วิธีกำรเก็บข้อมูล 
กระบวนกำรปฏิบติังำนตลอดจนปัญหำและวธีิกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึน  
 3.7.3 กำรแยกประเภทและกำรจดัหมวดหมู่ขอ้มูล เพื่อควำมสะดวกในกำรวิเครำะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรจดักลุ่ม จำกกำรใชโ้ปรแกรมวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ แยก
กลุ่มออกใส่แฟ้มทีละแฟ้มในประเด็นต่อไปน้ี คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเด็กหญิงทั้งหมด
ประมำณ 10-15 คน หรือจนกวำ่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบกำรณ์กำรถูกกระท ำ
ควำมรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัอ ำนำจชำยเป็นใหญ่ในมิติชีวิตของ
เด็กหญิงทั้ง 4 โครงสร้ำงคือ อ ำนำจเชิงระบบเศรษฐกิจของครอบครัว อ ำนำจเชิงอุดมกำรณ์ อ ำนำจ
เชิงเพศสัมพนัธ์ และอ ำนำจเชิงควำมรัก 
 
 

3.8 กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล  
 แบบแนวทำงกำรสัมภำษณ์น้ี ผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนจำกกำรศึกษำต ำรำ แนวควำมคิดและ
เอกสำร งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีควำมครอบคลุมเน้ือหำตำมวตัถุประสงค์ของงำนวิจยัและกรอบ
แนวคิดในงำนวจิยั ก่อนน ำแบบแนวทำงสัมภำษณ์ไปใชก้บัผูเ้ขำ้ร่วมวิจยั ผูว้จิยัไดต้รวจสอบคุณภำพ
ของเคร่ืองมือดงัน้ี  
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 1.กำรตรวจสอบเก่ียวกบัภำษำท่ีใช ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน ควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content 
validity) จำกผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นอำจำรยผ์ูค้วบคุมวทิยำนิพนธ์ทั้ง 3 ท่ำน 
 2.กำรตรวจสอบควำมเท่ียง (Reliability) โดยกำรน ำแบบแนวทำงกำรสัมภำษณ์ไป
ทดลองใช้ก่อน โดยกำรสัมภำษณ์ผูเ้ข้ำร่วมวิจยัท่ีเป็นเด็กหญิงท่ีมีประสบกำรณ์ถูกกระท ำควำม
รุนแรงในครอบครัวจ ำนวน 2 คน เพื่อเป็นกำรฝึกทกัษะในกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรบนัทึก
ภำคสนำม แลว้น ำมำแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องของผูว้ิจยัเองและปรับปรุงแบบสัมภำษณ์ น ำเสนอ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำก่อนน ำไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  
 3.ในกำรสัมภำษณ์นั้น จะมีกำรสอบถำมขอ้มูลจำกผูเ้ขำ้ร่วมกำรวิจยั ผูว้ิจยัจะพยำยำม
ถำมซ ้ ำอีกคร้ัง เพื่อควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
 

3.9 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำในวิทยำนิพนจ์ฉบบัน้ีน ำเสนอในลักษณะเชิงพรรณนำ 

(Descriptive) โดยแบ่งรำยละเอียดเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.9.1ขอ้มูลภำคสนำม เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกกลุ่มตวัอยำ่งท่ี

เลือกศึกษำ อธิบำยโดยใชก้รอบแนวคิดและวตัถุประสงคท่ี์วำงไวใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี 

3.9.2 กำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์ระหว่ำงขอ้มูลภำคสนำมกบัขอ้มูลเอกสำร ท่ีไดจ้ำก

กำรทบทวนวรรณกรรม 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 

 จากการศึกษาประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  
ในเด็กหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 10-15 ปี จ  านวน 10 ราย ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในส่วนขอผลการศึกษาผู ้วิจ ัยได้แบ่งผลการศึกษาประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวของเด็กหญิง เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงภายใตโ้ครงสร้างชายเป็นใหญ่  เป็นการบอก
เล่าเ ร่ืองราวในชีวิตจากมุมมองของเด็กหญิงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวท่ีว่าเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงในทุกๆมิติของชีวิตจากโครงสร้างชายเป็น
ใหญ่ท่ีมีอยู่ในความสัมพนัธ์ครอบครัว ประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงและความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในครอบครัวนั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีถูกสร้างข้ึนจากโครงสร้างแบบชายเป็นใหญ่ท่ีมีอยูใ่นสังคม  

 ส่วนท่ี 2 แบบแผนการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงกบัอ านาจ 
ชายเป็นใหญ่ ในส่วนท่ี 2 น้ีผูว้ิจยัจะเช่ือมโยงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองจากประสบการณ์ชีวิตของ
เด็กหญิงภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่ท่ีน าไปสู่การท่ีเด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงนั้นก็เป็นไปอย่างมีแบบแผน โดยจากการศึกษา
ผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบแผนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงเป็น 4 แบบแผน คือ แบบแผนท่ี 1 ถูกข่มขืน
โดยพ่อร่วมสายเลือด  แบบแผนท่ี 2 ถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว แบบแผนท่ี 3 ถูกเมินเฉย 
ละเลย ทอดทิ้งจากคนในครอบครัว และแบบแผนท่ี 4 ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีซ ้ าซ้อน
หลายมิติ และจากแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท าในแต่ละแบบแผนนั้นก็จะเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กหญิงกับผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงท่ีมีความแตกต่างกันและ
น าไปสู่สาเหตุของความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิงแตกต่างกนั เพื่อแสดงให้เห็นถึงอ านาจชายเป็น
ใหญ่ท่ีครอบง าโครงสร้างชีวิตของเด็กหญิงนั้นสามารถเกิดเป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงเป็น
ผูถู้กกระท าไดอ้ยา่งชดัเจน  

 ส่วนท่ี 3 การจดัการปัญหาของเด็กหญิงต่อการถูกกระท าความรุนแรง เป็นส่วนท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงการจดัการปัญหาของเด็กหญิงต่อการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จาก
ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงกบัอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีท าให้
เห็นถึงแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง ซ่ึงภายใตร้ะบบอ านาจชาย  
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เป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูน่ั้นท าให้เด็กหญิงเลือกท่ีจะจดัการต่อความรุนแรงในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั 
โดยผูว้จิยัแบ่งการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงไว ้3 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 
เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิง กลุ่มท่ี 2 เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท า
ความรุนแรงแต่ไม่สามารถท่ีจะตอบโตก้ลบัไปได ้และรูปแบบท่ี 3 เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวและพยายามด้ินรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัว ในแต่ละรูปแบบท่ีเด็กหญิงเลือกใช้เพื่อจัดการต่อการถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวจะสะทอ้นตวัตนของเด็กหญิงท่ีถูกครอบง าจากอ านาจชายเป็นใหญ่ 

 ในส่วนของผลการศึกษาทั้ง 3 ส่วนท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง
กนัเพื่อตอบค าถามการวิจยัท่ีว่าประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงเป็นอย่างไร 
ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น และเด็กหญิงจดัการกบัความรุนแรงนั้นอยา่งไร โดยผูว้จิยัจะอธิบายรายละเอียด
ของผลการศึกษาในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 
 

ส่วนที ่1 ประสบการณ์ชีวติของเด็กหญิงภายใต้โครงสร้างชายเป็นใหญ่  
 จากการสัมภาษณ์เด็กหญิงท่ี เคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง  
ในครอบครัวท่ีมีอายุระหว่าง 10-15ปี ทั้ ง 10 ราย พบว่าเด็กหญิงแต่ละคน มีประสบการณ์ชีวิต 
ท่ีแตกต่างกัน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางการเงินในครอบครัว และความสัมพนัธ์กับคน 
ในครอบครัว ซ่ึงในส่วนท่ี 1 น้ี ผูว้ิจยัตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านการบอกเล่าจากตวัเด็กหญิงเอง 
เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงและความสัมพนัธ์ในครอบครัวอยู่ภายใต้
โครงสร้างชายเป็นใหญ่ ท่ีจะน าไปสู่สาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
ซ่ึงผูว้ิจยัจะบอกเล่าผา่นประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงโดยใชน้ามสมมติแทนเด็กหญิงทั้ง 10 ราย มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  

กรณีศึกษาที ่1  แพรว  
 แพรว เด็กหญิงวยั 11 ปี ตวัเล็ก ผวิคล ้า ตาคม เป็นคนจงัหวดัอ านาจเจริญ ก าลงัศึกษาอยู่
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ณ โรงเรียนใกลบ้า้น ปัจจุบนัแพรวอาศยัอยูก่บัยาย ป้า และลูกของป้าอีก 
3 จากการพูดคุยกบัแพรว แพรวเป็นเด็กท่ีไม่ค่อยกลา้แสดงออก เงียบขรึม แต่เวลาท่ีไดอ้ยูก่บัเพื่อน
ไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนก็ท าใหเ้ห็นรอยยิม้ของเธออยูบ่า้ง แมจ้ะเป็นเพียงสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่ม
เพื่อน เป็นผูฟั้งท่ีดี ไม่ค่อยไดพู้ดหรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม แต่เธอก็มกัจะให้ความร่วมมืออยา่ง
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ดีในการท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี มีความตั้งใจเรียน และจากการพูดคุย
แพรวไดเ้ล่าเร่ืองราวชีวติของเธอใหฟั้ง ดงัน้ี  
 

ตั้งแต่เกดิกไ็ม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ  
แพรวเป็นเด็กท่ีเติบโตมาดว้ยการท่ีไม่เคยรู้มาก่อนวา่ใครเป็นพ่อท่ีแทจ้ริง

ของเธอ รวมไปถึงคนในครอบครัวคนอ่ืนๆก็ไม่มีใครรับรู้ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแม่กบัพ่อของ
แพรวเช่นกนั และตลอดชีวิตของแพรวก็ไม่เคยท่ีจะไดเ้จอพ่อ หรือไดรั้บการติดต่อช่วยเหลือจากพอ่
เลยสักคร้ัง ในวนัท่ีแม่ของแพรวซ่ึงก่อนหน้าน้ีท างานอยู่ในกรุงเทพฯเดินทางกลบัมายงับา้นเกิด
พร้อมกบัการอุม้ทอ้งใกลค้ลอด ก็สร้างความต่ืนตกใจให้กบัคนในครอบครัวไม่ใช่น้อย แต่แม่ก็ไม่
ค่อยเอ่ยปากถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน เพราะแม่ของแพรวตอ้งการเพียงกลบัมาคลอดลูก และหลงัจากนั้นเพียง
อาทิตยเ์ดียว แม่ก็กลบัไปท างานเช่นเดิม  พร้อมกบัยกภาระในการเล้ียงดูแพรวใหเ้ป็นของยายกบัป้า 

“หนูไม่รู้ว่าพ่อเป็นใคร แม่ไม่เคยเล่าให้ฟัง ยายกับป้าก็ไม่รู้
เหมือนกัน หนูกเ็ลยไม่สนใจ เพราะเขากไ็ม่เคยได้ติดต่อมา”  

“ยายเล่าให้ฟังว่า หนูได้กินนมแม่ได้แค่อาทิตย์เดียว แล้วแม่ก็กลับไป
ท างาน”  
 

ป้าเลีย้งหนูมาเหมือนเป็นแม่แท้ๆ  
หลงัจากอาทิตยแ์รกหลงัจากท่ีแพรวลืมตาดูโลกก็อาจจะเรียกไดว้่าเป็น

ช่วงเวลาท่ีแพรวไดใ้กลชิ้ดกบัแม่มากท่ีสุดแลว้ เพราะหลงัจากนั้นแม่ก็กลบัไปท างานในกรุงเทพฯ 
โดยมียายและป้าเป็นผูท่ี้คอยเล้ียงดู ซ่ึงป้าเป็นคนท่ีแพรวรู้สึกผกูพนัและใกลชิ้ดมากท่ีสุด แพรวไดรั้บ
การเล้ียงดูจากป้าไปพร้อมๆกบัการท่ีป้าก็เล้ียงดูลูกของป้าไปดว้ย แพรวจึงคุน้เคยกบัการเรียกป้าว่า
แม่เช่นเดียวกบัท่ีลูกของป้าเรียก เพราะแมว้่าป้าจะไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้ก าเนิด แต่ป้าก็ท  าหน้าท่ีคอยดูแล
แพรวไม่ต่างกบัหนา้ท่ีของแม่  

“หนูกเ็รียกป้าว่าแม่ กเ็รียกมาตั้งแต่เดก็แล้ว ป้ากด็ูแลหนูเหมือนเป็นลูก
อีกคน”  
 

โตมาด้วยกนั แต่กไ็ม่เหมือนกนั ลูกป้าจะมาก่อนเสมอ 
จากความคุน้เคยท่ีแพรวมกัจะเรียกป้าว่าแม่นั้น ส่วนหน่ึงก็มาจากการท่ี

แพรวเติบโตและได้รับการดูแลเล้ียงดูมาพร้อมๆกบัลูกของป้าท่ีอยู่ในช่วงวยัใกล้เคียงกนั ท่ีทั้งคู่
มกัจะตอ้งท าอะไรเหมือนกนั ไดส่ิ้งของเหมือนกนั แต่ภายนอกท่ีดูเหมือนแพรวจะไดรั้บการเล้ียงดู
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เช่นเดียวกบัลูกของป้า เช่นว่าไปไหนก็ตอ้งไปดว้ยกนั ไปโรงเรียนก็ตอ้งไปพร้อมกนั ไดกิ้นขนม
เหมือนกนั เป็นตน้ แต่ในความเป็นจริงแลว้นั้น การดูแลเอาใจใส่ ความรักท่ีป้ามอบให้ระหวา่งลูก
ของป้ากับแพรวกลับแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง แพรวไม่เคยได้เป็นท่ีหน่ึง ลูกของป้ามกัจะได้รับ
ความส าคญัก่อนเสมอ เช่น ในขณะท่ีป้าขบัรถไปส่งท่ีโรงเรียน เพราะลูกของป้าชอบท่ีจะนัง่ขา้งหนา้ 
และไดพู้ดคุยกบัป้าไปตลอดทาง แพรวจึงตอ้งนัง่ซ้อนทา้ยอยา่งโดดเด่ียว เป็นความใกลชิ้ดทางกายท่ี
เต็มไปดว้ยความห่างเหิน ทุกคร้ังท่ีป้าซ้ือขนมมาให้กิน ทุกคนก็จะไดแ้บ่งเท่าๆกนั แต่ขนมท่ีซ้ือมาก็
มกัจะเป็นขนมท่ีเป็นของโปรดของลูกป้าเสมอ  

“เวลาป้าไปส่งหนูกจ็ะนั่งข้างหลัง เพราะส้มโอชอบนั่งข้างหน้า หนูก็
ไม่ค่อยชอบ นั่งรถโรงเรียนไปสนุกกว่าเพราะมเีพ่ือนหลายคนสนุกดี แต่ถ้าไปกับป้ามนักเ็งียบไม่
มใีครคุยด้วย”  

“ป้าซ้ือขนมมา ก็จะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกัน ป้าชอบซ้ือปลาเส้นทาโร่
มาให้ เพราะส้มโอชอบกิน หนูไม่ค่อยชอบแต่หนูกกิ็นได้”  

ส าหรับแพรวแลว้ ท่ีดูเหมือนว่าป้าจะเล้ียงดูเธอมาเหมือนท่ีปาเล้ียงดูลูก
ของป้า แต่ความรู้สึกท่ีป้าแสดงออกกลบัแตกต่างกนั ซ่ึงลูกป้ามกัจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ก่อน
เสมอ แต่ในขณะเดียวกนัเวลาท่ีท าผิด หรือตอ้งถูกลงโทษ แพรวกลบัเป็นฝ่ายท่ีตอ้งโดนมากกวา่คน
อ่ืน เช่น ไม่ท างานบา้นก็ถูกต าหนิมากกวา่ ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเป็นประจ าท่ีท าให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหวา่งลูกของป้ากบัตวัของแพรวเอง  
 

ไม่มีเงินกไ็ม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวของแพรวนั้น ส่วนใหญ่ก็จะต้องพึ่งพา

ความช่วยเหลือจากป้า ซ่ึงรายได้ท่ีใช้จ่ายในครอบครัวก็เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของป้า ด้วย
รายได้ท่ีสามีของป้าส่งมาให้ในแต่ละเดือน ค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีป้าเป็นผูท่ี้ดูแลเป็นหลกั รายได้ใน
ครอบครัวส่วนหน่ึงก็เป็นรายไดท่ี้แม่ของแพรวส่งกลบัมาให้อยา่งไม่สม ่าเสมอ เพราะแม่ตอ้งไปอยู่
กินกบัสามีใหม่ท่ีต่างประเทศ ไม่มีรายไดเ้ป็นของตวัเองตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากสามีเพียงอย่างเดียว 
บางคร้ังเงินท่ีส่งกลบัมาให้จึงไม่ค่อยแน่นอน แต่ในทุกๆคร้ังท่ีแม่ส่งเงินกลบัมาให้ท่ีบา้น แพรวก็จะ
ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ดว้ยการท่ีแพรวจะไดมี้โอกาสออกไปเลือกซ้ือของกบัป้า ไดเ้ลือกซ้ือของใช้
ส่วนตวัท่ีแพรวช่ืนชอบ   

“ปกติป้าจะซ้ือให้ เส้ือผ้าป้ากซ้ื็อให้ แต่ถ้าเป็นช่วงท่ีแม่ส่งเงินกลับมา
ให้ ป้ากจ็ะพาไปซ้ือด้วย อยากได้อะไรกซ้ื็อ”  
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กรณีศึกษาที ่2 เบน  
เบนเป็นเด็กหญิงวยั 14 ปี มีหน้าตาสะสวย ชอบแต่งหน้าทาปาก และชอบแต่งตวั มี

บุคลิกเป็นคนสนุกสนาน ชอบไปไหนมาไหนกบัเพื่อน  ชอบใชเ้วลาอยูก่บัเพื่อนทั้งในช่วงเวลาเรียน 
และนอกเวลาเรียนทั้งหลงัเลิกเรียนและในวนัหยุด  ปัจจุบนัเบนก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
ณ โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหน่ึง เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ ในจงัหวดัอ านาจเจริญ เพราะอยากจะเขา้
เรียนในโรงเรียนท่ีดีกวา่ และครอบครัวก็ให้การสนบัสนุน เม่ือเรียนจบจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ณ 
โรงเรียนใกลบ้า้น ก็ยา้ยไปเรียนต่อโรงเรียนในตวัอ าเภอ ท่ีห่างไกลจากบา้นพอสมควร ตอ้งนัง่รถ
ประจ าทางหรือบางคร้ังก็ข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปกลบัเพื่อนสนิทท่ียา้ยไปเรียนดว้ยกนั ผลการเรียนของเบน
อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ไม่รู้สึกวา่ตวัเองดอ้ยกวา่เพื่อนคนอ่ืนๆ   ลกัษณะท่าทางของเบนดูเป็นเด็กหญิงท่ีกลา้
พูดกลา้แสดงออก โดยเฉพาะเวลาท่ีอยู่ในกลุ่มเพื่อน เธอค่อนขา้งโดดเด่นในกลุ่ม ท่ีเพื่อนให้การ
ยอมรับและมีความส าคัญ เพราะเธอมักจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับเพื่อน คอยช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษาเพื่อนเป็นประจ า เวลาท่ีมีปัญหาหรือไม่สบายใจ เพื่อนก็จะเป็นคนท่ีเธอไวใ้จและพูดคุย
ปรึกษามากท่ีสุด จากการพูดคุยกบัเบนเธอไดบ้อกเล่าเร่ืองราวชีวติของเธอ ดงัน้ี  

 
โตมากบัย่า พ่อแม่กไ็ปท างานทีอ่ื่น 
พ่อแม่ของเบนทั้งคู่ต่างก็เขา้ไปท างานหาเงินในกรุงเทพฯ เป็นพนกังาน

ในบริษทัเอกชนจนแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พ่อแม่ก็ลงหลักปักฐานท างานและใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพฯมาโดยตลอด จนกระทัง่แม่คลอดลูกนัน่ก็คือ เบน เพราะทั้งพ่อและแม่ต่างก็ตอ้งออกไป
ท างานทุกวนั ไม่มีใครท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีเล้ียงดูเบนได ้พ่อแม่ก็ตดัสินใจส่งเบนมาให้ยา่ช่วยเล้ียง
ดูท่ีจงัหวดัอ านาจเจริญบา้นเกิดของพอ่เบน เบนจึงไดรั้บการดูแลเล้ียงดูจากยา่มาตั้งแต่แรกเกิด พอ่แม่
ก็ท  างานส่งเงินกลบัมาให้เป็นค่าใชจ่้ายของยา่และเบน เบนไดใ้ช้เวลาอยูร่่วมกบัยา่มากกว่าท่ีไดใ้ช้
เวลากบัพ่อแม่ มีเพียงช่วงปิดเทอมสั้นๆเท่านั้นท่ีเบนจะไดไ้ปใชชี้วิตอยูก่บัพอ่แม่ แต่ก็จะส่ือสารกนั
ผา่นโทรศพัทเ์ป็นประจ า  

“มาอยู่กับย่าตั้งแต่เกิด พอแม่คลอดเสร็จกเ็อาหนูมาให้ย่าเลีย้ง แม่ก็
กลับไปท างานกับพ่ออีก ย่ากเ็ลีย้งมาตลอด”  
 

อยากได้อะไรกข็อ พ่อแม่จะส่งมาให้  
ตลอดระยะเวลาท่ีเบนเติบโตมากบัย่า ส่ิงเดียวท่ีท าให้เบนรู้สึกว่าได้รับ

การดูแลจากพ่อแม่ คือการท่ีพ่อแม่คอยถามไถ่ว่าเบนตอ้งการอะไร การซ้ือส่ิงของให้เป็นตวัแทน 
ท่ีพ่อแม่ของเบนมกัจะแสดงออกวา่ยงัรักและดูแลเบนอยูแ่มว้า่จะไม่ค่อยไดใ้ชเ้วลาอยูร่่วมกนั ในวนั
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ส าคญัหรือวนัพิเศษของเบน พ่อแม่ก็จะซ้ือของท่ีเบนอยากไดไ้วใ้ห้เป็นของขวญั อยากไดอ้ะไรพ่อ
แม่ก็พยายามหามาให ้เบนจึงมีส่ิงของท่ีไม่ไดน้อ้ยหนา้ไปกวา่เพื่อนๆคนอ่ืนเลย  

“พวกเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งตัว กโ็ทรไปบอกแม่ แม่กโ็อนมาให้ แกก็
บอกว่าให้เกบ็ไว้ไปโรงเรียนด้วย ไม่ต้องไปขอย่า...เขากจ็ะให้มาเร่ือยๆ ส่วนมากกจ็ะได้ช่วง
เกรดออก หรือวนัเกิดกถ็ามว่าอยากได้อะไร หนูกบ็อกว่าไม่ได้อยากได้อะไร แต่เขากซ้ื็อทองมา
ให้”  
 

อยู่กบัย่า กต้็องเช่ือฟังย่า  
ขอ้ตกลงท่ีพ่อแม่ของเบนให้ไวใ้นการท่ีเบนตอ้งอาศยัอยูก่บัย่า คือการท่ี

เบนตอ้งคอยเช่ือฟังค าสั่งสอนของยา่  พ่อแม่ท าหนา้ท่ีท างานหารายไดม้าให้โดยมอบหมายให้ยา่ท า
หนา้ท่ีดูแลเล้ียงดูเบน และในขณะเดียวกนัเบนก็ตอ้งเช่ือฟังค าสั่งของยา่ เม่ือเบนเป็นเด็กดีเช่ือฟังย่า
พ่อแม่ก็จะตอบแทนดว้ยการช่ืนชมและซ้ือส่ิงของให้เป็นรางวลั แต่ถา้เบนไม่เช่ือฟังย่า ไม่ท าตาม
ค าสั่งของยา่ ก็จะถูกพอ่แม่ต่อวา่ซ ้ าเติมดว้ยเช่นกนั  

“แม่บอกว่าต้องเช่ือฟังย่า ย่าบอกสอนอะไรกต้็องฟัง” 
แมว้า่พอ่แม่จะไม่ไดอ้ยูค่อยดูแลเบน แต่ทั้งคู่ก็จะรู้พฤติกรรมและความ

เคล่ือนไหวของเบน ไม่วา่จะกลบับา้นดึก ไม่ช่วยยา่ท างานบา้น แม่ก็จะรับรู้เร่ืองราวทั้งหมดจากค า
บอกเล่าของยา่ และพอ่แม่มกัจะตดัสินการกระท าของเบนผา่นการรับรู้จากยา่ จนบางคร้ังเบนรู้สึกวา่
พอ่แม่ฟังความจากยา่ฝ่ายเดียว  

“มอีะไรย่ากจ็ะโทรไปบอกแม่ บางทีกฟ้็องว่าเราเป็นแบบนู้นแบบนี ้
แล้วแม่กม็าด่าเรา แม่กเ็ช่ือแต่ย่า”  
 

พ่อแม่อยู่ด้วยกนั แต่กม็ีปัญหากนัตลอด  
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งพอ่กบัแม่ของเบนท่ีใชชี้วิตอยูร่่วมกนั ต่างก็

ท างานหาเงินช่วยกนั แต่พ่อแม่ก็มีปัญหาขดัแยง้ก็อยูเ่สมอ ซ่ึงเบนก็รับรู้ไดถึ้งความสัมพนัธ์ของพอ่
แม่ท่ีไม่ค่อยราบร่ืนเท่าใดนกั เม่ือฟังจากแม่ก็จะตอ้งรับรู้ความผดิของพ่อ เม่ือฟังความจากพอ่ก็ตอ้ง
รับรู้ความผดิของแม่ ทั้งสองฝ่ายต่างก็โทษกนัไปมาใหเ้บนไดย้นิอยูบ่่อยคร้ัง 

  “ช่วงปิดเทอมท่ีลงไปอยู่กับแม่ แม่กท็ะเลาะกับพ่อ ตอนนั้นหนูกไ็ม่รู้
เร่ืองหรอก แต่เห็นเถยีงกันบ่อยกเ็ลยถามแม่ แม่กบ็อกว่าพ่อกลับบ้านดึก” 
  “พ่อบอกว่าแม่ไปกู้ เงินเป็นหนีห้ลายหม่ืน ไม่รู้ว่าแม่กู้ไปท าอะไร แม่
กไ็ม่ยอมบอก กต้็องทะเลาะกัน”  
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ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพ่อกบัแม่ มกัจะการจบลงท่ีพ่อแม่ตอ้งการ
จะแยกทางกนั ต่างฝ่ายต่างก็ตอ้งการให้เบนตดัสินใจวา่จะเลือกอยูก่บัพ่อหรือแม่ เป็นความกดดนัท่ี
เบนถูกบงัคบัให้เลือกเม่ือความสัมพนัธ์ของพ่อแม่ก าลงัเดินไปถึงทางตนั แมห้ลายต่อหลายคร้ังท่ีพ่อ
แม่ตดัสินใจจะแยกทางกนั แต่ทั้งคู่ก็ยงัใชชี้วติอยูด่ว้ยกนัมาถึงปัจจุบนั ปัญหาความขดัแยง้ของพ่อแม่
ก็สร้างความหนกัใจให้กบัเบนไม่ใช่นอ้ย แต่ส่ิงท่ีเบนให้ค  าตอบไดคื้อ ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนระหวา่ง
พอ่แม่ เบนก็ยงัเลือกท่ีจะอยูก่บัยา่ผูท่ี้เบนคุน้เคยมากท่ีสุดในครอบครัว 

“ท่ีเคยเห็นกเ็ห็นเขาทะเลาะกันหนักๆ 2-3 คร้ัง แล้วพ่อกเ็คยถามว่า
ถ้าพ่อแม่แยกทางกันจะอยู่กับใคร หนูกบ็อกว่าจะอยู่กับย่า”   
 

กรณีศึกษาที ่3 นาย 
นายเป็นเด็กหญิงวยั 11ปี เป็นเด็กหญิงตวัเล็ก เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ก็ดูมอมแมมเล็กน้อย  

ชอบพูดชอบคุย คิดอะไรก็มกัจะพูดออกมา ชอบท่ีไดเ้ล่าเร่ืองราวความรู้สึกของตวัเองให้คนอ่ืนฟัง 
ไม่ค่อยเขินอายท่ีไดพู้ดคุยกบัคนแปลกหนา้  แต่หากเปรียบเทียบกบัเด็กในวยัเดียวกนั เธอก็ดูไม่ค่อย
สดใสร่าเริงเท่าไรหนัก ดูเหมือนคนท่ีมีเร่ืองท่ีตอ้งครุ่นคิด หรือหวาดระแวงอยู่ในที ปัจจุบนันาย
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นป.5 ท่ีโรงเรียนใกลบ้า้น ในจงัหวดัอ านาจเจริญ ทุกวนัเธอจะป่ันจกัรยาน
ไปเรียนดว้ยตวัเอง เวลาส่วนใหญ่นอกจากท่ีตอ้งไปโรงเรียน นายก็มกัจะใช้เวลาอยูท่ี่บา้น ไม่ค่อย
ออกไปเล่นนอกบ้าน ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นท่ีอยู่ในระแวกเดียวกัน เวลาท่ีได้อยู่กับเพื่อนก็จะเป็น
ช่วงเวลาท่ีไดไ้ปโรงเรียน  ซ่ึงนายไดบ้อกเล่าเร่ืองราวชีวติของนายใหฟั้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

พ่อทิง้แม่ไปมีคนใหม่  แม่ต้องเลีย้งลูกคนเดียว  
พ่อแม่ของนายแยกทางกนัตั้งแต่นายอายุไดเ้พียง 2 เดือน จากสาเหตุท่ีพอ่ไป

มีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงคนอ่ืนระหว่างท่ีอยู่กินกบัแม่ เม่ือรู้ความจริงแม่ของนายจึงตดัสินใจแยก
ทางกนัและรับผิดชอบเล้ียงดูนายและพี่ชายของนายเพียงล าพงั โดยไม่ตอ้งการให้พ่อของนายเขามา
ยุง่เก่ียวใดๆอีก  

“พ่อแม่เลิกกันแล้วต้ังแต่มาย 2 เดือน แม่บอกว่าถ้าพ่อมารับไปบ้านย่า
กไ็ม่ต้องไป เพราะพ่อแม่เลิกกันแล้ว พ่อกเ็คยจะมารับหนูไปอยู่ด้วย แต่หนูไปอยากไป”  

หลงัจากท่ีแยกทางกนัพอ่แม่ก็กลบัมาอาศยัอยูก่บัตายายและท างานรับจา้ง
เย็บผา้เพื่อหาเล้ียงครอบครัว แต่งานท่ีแม่ของนายท าอยู่ในขณะนั้นไม่พอท่ีส าหรับค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว แม่จึงตดัสินใจเขา้ไปเป็นแรงงานในกรุงเทพฯ เป็นแม่บา้นไดร้ายไดเ้ป็นรายวนั และหา
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รายไดพ้ิเศษดว้ยการคา้ขายเส้ือผา้ร่วมกบัเพื่อนอีกทางหน่ึง ในขณะท่ีลูกทั้ง 2 คน นั้นก็คือนายและ
พี่ชายของเธอก็ถูกมอบหมายใหต้ายายเป็นผูเ้ล้ียงดู  

 “ตอนแรกแม่กรั็บจ้างเยบ็ผ้า แต่เงินไม่พอ แม่เลยเข้าไปท างานท่ี
กรุงเทพฯ ไปท าเป็นแม่บ้าน หลังเลิกงานแม่กไ็ปขายเส้ือผ้าท่ีตลาดกับเพ่ือนของแม่”  
 

แม่ท างานจนแทบจะไม่มีวนัหยุด   
แม่ท่ีตอ้งรับผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัว แม่ตอ้งท างานอยา่งหนกั 

จากการท างานท่ีไดค้่าตอบแทนเป็นรายวนั รายไดท่ี้หวงัจะไดจ้ากการท างาน ท าให้แม่ไม่สามารถท่ี
จะหยดุงานได ้ในแต่ละปีนายจะมีโอกาสไดเ้จอแม่เพียงไม่ก่ีคร้ัง ในช่วงเทศกาลส าคญัๆเท่านั้นท่ีแม่
จะตดัสินใจกลบัมาบา้น แมว้า่นายอยากจะใชเ้วลาอยูร่่วมกบัแม่มากแค่ไหน แต่เธอก็ตอ้งพยายามท า
ความเขา้ใจวา่ถา้แม่ไม่ท างาน ก็จะไม่มีเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว เป็นส่ิงท่ีนายไม่สามารถปฏิเสธได ้ 

“ปกติแม่จะกลับมาบ้านปีละคร้ัง มาช่วงเทศกาลงานบุญ กลับมา 2-3
วันแม่ก็กลับ แต่หนูขอให้แม่อยู่ กับหนูอีกหน่อยเพราะช่วงนั้นเป็นวันเกิดแ ม่ หนูอยากซ้ือ
ของขวัญให้แม่ แม่กเ็ลยโทรไปขอเจ้านาย แล้วแม่กไ็ด้หยดุอีกวัน หนูดีใจมาก หนูอยากให้แม่อยู่
ท่ีบ้านนานๆ แต่แม่บอกว่าแม่ต้องกลับไปท างาน”  

“หนูบอกให้แม่กลับมาอยู่ ท่ีบ้าน แม่บอกว่าขอแม่เกบ็เงินได้เยอะๆก่อน
แล้วแม่จะกลับมา”  

แมใ้นช่วงปิดเทอมนายจะมีโอกาสไดไ้ปอยู่กบัแม่ท่ีกรุงเทพฯ แต่นายก็
ตอ้งอยู่ในห้องพกัเพียงล าพงั เพราะแม่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น มีเพียงช่วงเวลาหลงัเลิกงาน
เท่านั้นท่ีนายจะไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัแม่ 

“ตอนปิดเทอมหนูกไ็ปอยู่กับแม่ท่ีกรุงเทพฯ แม่ต้องออกไปท างานแต่
เช้าหนูยังไม่ต่ืนเลย แม่จะทิ้งเงินไว้ให้หลังตู้ เยน็ ให้หนูเอาไปซ้ือข้าวท่ีเซเว่น หนูก็เล่นอยู่หน้า
ห้องรอแม่ บางทีกด็ูทีวแีล้วกเ็ผลอหลับไปจนค า่เลยค่ะ”  

 
เงินไม่พอใช้ ทุกคนในบ้านก็ต้องช่วยกนัท างาน  
เพราะสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวท่ีค่อนขา้งยากจน มีภาระหน้ีสิน

จากการท าไร่ท านา ท าให้ทุกคนในครอบครัวต่างก็มีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ ตอ้งช่วยกนัท างาน
ส าหรับเล้ียงดูตวัเองและแบ่งเบาภาระในครอบครัว นอกจากแม่ท่ีตอ้งไปท างานในกรุงเทพฯแล้ว 
พี่ชายของนายในวยั 15 ปี ก็ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปท างานเป็นแรงงานอยู่ในกรุงเทพฯ
เช่นเดียวกนักบัแม ่
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  “พี่ชายหนูจบม.3 กเ็ข้าไปท างานกับน้าชายท่ีกรุงเทพฯ พี่ยังไม่ได้ส่ง
เงินมาให้ แต่เขาบอกว่าจะซ้ือมอเตอร์ไซให้หนู”    

ไม่เพียงเท่านั้นตายายท่ีแมจ้ะมีอายมุากแลว้ก็ตอ้งท างานเล็กๆนอ้ยๆเพื่อ
หารายได ้ซ่ึงเป็นงานจา้งเหมาท่ีรับงานมาท าท่ีบา้นไดร้ายไดไ้ม่แน่นอน แต่ก็พอท่ีจะจบัจ่ายไปไดใ้น
แต่ละวนั ส าหรับนายท่ียงัไม่สามารถออกไปท างานช่วยหารายไดใ้หค้รอบครัว แต่นายก็ตอ้ง
รับผดิชอบงานในบา้นแบ่งเบาภาระของตายาย  

  “ตารับจ้างท าเส่ือ มคีนเอามาให้ท่ีบ้านแล้วกค่็อยมารับอันท่ีเสร็จ 
ยายกช่็วยตาท าด้วย”  
 

กรณีศึกษาที ่4 บิว  
บิวเด็กสาววยั 14 ปี เป็นหญิงผิวคล ้า ผมยาว การแต่งกายก็เป็นเส้ือผา้กางเกงวอร์มท่ีใส่

ง่ายๆ สบายๆ บิว เป็นเด็กหญิงท่ีมีท่าทางช่างพูดช่างคุย สามารถเขา้กบัผูใ้หญ่ไดดี้กว่าเพื่อนในวยั
เดียวกนั เธอกลา้พูดกลา้คุย กลา้ท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวความรู้สึกของเธอให้ฟัง เหมือนวา่เธอตอ้งการท่ี
จะมีคนท่ีคอยรับฟังและพูดคุยกบัเธอ  ไม่เขินอายท่ีไดพู้ดคุยกบัคนแปลกหน้า หรือคนท่ีสูงวยักวา่  
วิธีการพูดการจาของเธอค่อนขา้งเป็นทางการ มีท่าทางท่ีดูโตกว่าเพื่อนในวยัเดียวกนั ปัจจุบนับิว
ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนระดบัมธัยมใกลบ้้านท่ีสามารถเดินไปเรียนเองได ้ บิ
วมกัจะไปไหนมาไหนคนเดียว ไม่ค่อยมีเพื่อนท่ีสนิทสนมท่ีไปไหนมาไหนดว้ยกนับ่อยนกั เม่ืออยู่
ในกลุ่มเธอก็มกัเป็นผูต้ามในกลุ่ม ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจจากเพื่อนในกลุ่มเท่าไรนกั กิจกรรมยาม
ว่างของเธอส่วนใหญ่ ก็มกัจะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตวัเองคนเดียว เช่น ฟังเพลง  เล่น
เฟสบุค๊ เป็นตน้ หรือเล่นกีฬากบัเพื่อน เช่น วอลเล่ยบ์อล   
 

ตั้งแต่เกดิมากไ็ม่เคยได้เจอหน้าแม่ 
ตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบนับิวยงัไม่เคยได้เจอแม่ท่ีแทจ้ริงสักคร้ัง เร่ืองราว

ของแม่ท่ีบิวรับรู้จากการบอกเล่าของคนในครอบครัวคนอ่ืนๆ คือ แม่ของเธอเสพยาเสพติดอย่าง
หนกัเป็นสาเหตุให้พ่อตอ้งขอแยกทางจากแม่ และคนในครอบครัวต่างก็ไม่อยากท่ีจะให้แม่อยู่ร่วม
บา้นดว้ย แม่จึงยา้ยออกไปอยูท่ี่อ่ืน ตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ไม่เคยกลบัมาหาบิวอีกเลย และก็ไม่มีใครพูดถึง
แม่ใหบิ้วไดฟั้งอีกเลย  

“พ่อกับแม่เลิกกันต้ังแต่หนูได้ 2 เดือน ปู่เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นแม่ติด
ยา แล้วกอ็ยากยา พ่อกับแม่ทะเลาะกัน แล้วกแ็ยกทางกัน”  
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 แต่บิวก็พยายามอยากท่ีจะพบหนา้แม่สักคร้ัง ซ่ึงเธอก็สามารถท าไดจ้ริงๆ 
การไดพ้บปะกนัระหวา่งแม่กบัลูก เกิดข้ึนก่อนท่ีผูว้ิจยัจะไดพู้ดคุยกบับิวเพียงไม่ก่ีวนั บิวตามหาแม่
จากท่ีอยูท่ี่ปู่ใหไ้ว ้จนในท่ีสุดก็ไดพ้บกบัแม่เป็นคร้ังแรกในชีวิต ซ่ึงแม่เองก็มีครอบครัวใหม่ มีลูกอีก
คนท่ีตอ้งเล้ียงดู แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่แม่จะไม่เคยไดดู้แล แต่ก็ท  าให้บิวรู้สึกวา่เธอก็มีแม่เหมือนท่ี
คนอ่ืนๆมี 

“หนูอยากเจอหน้าแม่ แต่ไม่ได้เจอ ปู่กับย่าไม่พาไป แต่บอกแค่ท่ีอยู่
กับเส้นทาง แล้วหนูกไ็ปเอง วนัแรกท่ีไปหาหนูไม่เจอแม่ หนูกฝ็ากเบอร์ให้แม่โทรกลับ แล้วแม่ก็
โทรมา หนูกไ็ปหาแม่ ได้ไปเจอแม่”  

 
มีหลาน 2 คน ย่าเลีย้งคนเดียวไม่ไหว กต้็องแบ่งให้คนอ่ืนช่วยเลีย้ง  
หลังจากท่ีแม่แยกทางกับพ่อตั้ งแต่เด็ก และพ่อก็ต้องไปท างานอยู่

ต่างจงัหวดั พ่อก็ขอให้ยา่เป็นผูท่ี้ดูแลเล้ียงดูบิว แต่ในช่วงเวลาเดียวกนันั้น ยา่ก็มีหลานอีกคนท่ีตอ้ง
ช่วยเล้ียงดู เป็นหลานท่ีเกิดจากลูกชายอีกคนของย่า หรือเป็นพี่ชายของพ่อบิวท่ีตอ้งไปท างานอยู่
ต่างจงัหวดัเช่นกนั ท าให้ยา่ตอ้งรับภาระเล้ียงดูหลานถึง 2 คน ซ่ึงยา่ไม่สามารถท่ีจะดูแลหลานทั้ง 2 
คนในเวลาเดียวกนัได ้ย่าจึงไดต้ดัสินใจยกบิวให้น้องสาวของย่าช่วยดูแล ย่าก็เล้ียงหลานท่ีเป็นลูก
ของพี่ชายพอ่ของบิว ส่วนบิวก็เติบโตมาดว้ยการเล้ียงดูของนอ้งสาวยา่ แต่ก็ยงัไดติ้ดต่อไปมาหาสู่กบั
ยา่แท้ๆ มาโดยตลอด ในครอบครัวท่ีบิวอาศยัอยูด่ว้ยนั้นประกอบดว้ย ยา่ซ่ึงเป็นนอ้งสาวของยา่ ปู่เป็น
สามีของยา่ และลุงเป็นลูกของปู่กบัยา่ท่ีเล้ียงดูบิว 

“ย่าก็เลีย้งหนูมาตั้งแต่เกิด แล้วพ่อกีต้าร์พี่ชายของพ่อหนูเขากเ็อาลูก
มาให้ย่าเลีย้งเหมือนกัน แล้วหนูกถ็กูโอนมาเลีย้งกับอีกครอบครัวหน่ึงท่ีบ้านติดกัน”  
 

พ่อกม็ีครอบครัวใหม่ต้องดูแล  เงินจะส่งมาให้กไ็ม่พอ  
หลงัจากท่ีพ่อกบัแม่แยกทางกนั พ่อของบิวก็ท างานและใชชี้วิตอยูช่ลบุรี 

จนกระทัง่อยูกิ่นกบัคนรักใหม่ของพอ่และมีลูกดว้ยกนัอีกคน พอ่ก็เป็นเหมือนเสาหลกัของครอบครัว
รายไดท่ี้หามาไดส่้วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวใหม่ของพ่อ และพ่อยงัมีสุขภาพท่ีไม่ค่อย
แข็งแรงมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงไม่ค่อยได้ส่งเงินกลับมาให้บิว ดังนั้นค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวและค่าใชจ่้ายในการดูแลเล้ียงดูบิวจึงมาจากการท างานของปู่และยา่ท่ีดูแลเล้ียงดูบิวมา ซ่ึง
ก็ตอ้งใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น บางคร้ังถา้ยา่กบัปู่ท่ีเล้ียงดูบิวไม่มีเงินให้ บิวก็จะไปขอจากปู่ยา่แท้ๆ
ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆของบิว  
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“ตอนนีพ่้อมคีรอบครัวอยู่ ท่ีชลบุรี ต้องดูแลน้องด้วย พ่อไม่มเีงินส่งมา
ให้ แล้วพ่อกย็งัต้องรักษาตาของพ่ออีก หนูกเ็ลยบอกพ่อว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องส่งมากไ็ด้” 

“ย่ากใ็ห้เงินหนูวนัละ 40 บาท ถ้าเหลือกเ็กบ็ไว้ใช้วนัอ่ืน บางทีกไ็ปขอ
จากปู่ท่ีอยู่บ้านกีต้าร์”  
 

ทุกคนตามใจหลานอกีคนมากกว่า 
บิวเติบโตมาพร้อมกบัลูกพี่ลูกน้อง ซ่ึงเป็นลูกของลุงท่ีย่าแท้ๆ ท าหน้าท่ี

คอยดูแลเล้ียงดู ในขณะท่ีบิวตอ้งมาอาศยัอยูก่บันอ้งสาวของยา่ ดว้ยความท่ีอยูใ่นช่วงวยัเดียวกนัและ
ได้รับการดูแลเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั ท าให้บิวรู้สึกว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอได้รับการดูแลเอาใจใส่ท่ี
มากกวา่เธอ บิวรู้สึกวา่เธอถูกเขม้งวดจากคนในครอบครัวมากกวา่ ในขณะท่ีลูกพี่ลูกนอ้งของเธอมี
อิสระท่ีจะออกไปไหนมาไหนก็ได ้บิวมกัจะถูกต าหนิต่อวา่มากกวา่ท่ีลูกพี่ลูกนอ้งของบิวไดรั้บ บิว
ไม่ค่อยพอใจกบัการท่ีคนในครอบครัวใหค้วามส าคญั และตามใจลูกพี่ลูกนอ้งของเธอมากกวา่  

“หนูรู้สึกว่าทุกคนจะเข้มงวดกับหนู แต่กีต้าร์จะท าอะไรกไ็ด้ไม่มี
ใครว่า ถึงว่ากีต้าร์มันกจ็ะเถยีง เวลาไปกับกีต้าร์ ท่านกจ็ะไม่ด่า แต่ถ้าไปคนเดียวจะถกูด่า เพราะ
คนท้ังบ้านไม่กล้าด่ากีต้าร์ เพราะมนัจะเถยีงกลับ” 
  

ต้องท างานเกบ็เงินไว้ใช้เอง 
ในครอบครัวบิวไม่สามารถร้องขอส่ิงของตามท่ีบิวตอ้งการจากคนใน

ครอบครัวได ้เพราะคนในครอบครัวมองวา่ส่ิงท่ีบิวตอ้งการเป็นส่ิงท่ีส้ินเปลือง เช่น เส้ือผา้ ครีมทา
ผิว แป้ง และอ่ืนๆเป็นตน้ ท าให้บิวพยายามหางานท าดว้ยตวัเองมาตั้งแต่เด็กๆ งานเล็กๆนอ้ยๆท่ีได้
ค่าตอบแทน บิวก็ไม่ปฏิเสธท่ีจะท าเพื่อแลกมากบัเงินท่ีท าให ้บิวสามารถหาซ้ือของท่ีเธอตอ้งการได ้ 

“ย่าบอกว่าอยากได้อะไรกไ็ปท าเอาเอง หนูกเ็ลยไปท า ได้เงินมาหนูก็
เอาไปซ้ือเส้ือผ้า ตอนปิดเทอมหนูเคยไปอบรมกไ็ด้มาพันนึง”  
 

กรณีศึกษาที ่5 เพลง 
เพลงเป็นเด็กสาววยั 14 ปี รูปร่างสูงใหญ่แบบนกักีฬา ผิวคล ้ า เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ี

สวมใส่ส่วนใหญ่ก็เป็นชุดกีฬาท่ีไดจ้ากการแข่งขนักีฬาต่างๆ หนา้ตาปราศจากการแต่งเติมสีสันใดๆ 
มีคราบเหง่ือไคลและท่าทางอิดโรยจากการท างานหรือท ากิจกรรมท่ีตอ้งใช้แรงกาย เพลงมีท่าทาง
เป็นเด็กเงียบขรึม ไม่ค่อยกลา้พูดกล้าแสดงออก ไม่ค่อยมีความมัน่ใจในตวัเองเท่าไรนัก ปัจจุบนั
เพลงก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนระดบัมธัยมในชุมชนท่ีเดินทางสะดวกใกล้
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บา้น สามารถเดินไปเรียนเองได ้ผลการเรียนของเพลงอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เธอก็มกัจะคิดวา่ผล
การเรียนของเธอไม่ค่อยดีนัก เม่ือเทียบกบัเพื่อนคนอ่ืนๆ แต่ส่ิงท่ีเพลงช่ืนชอบและคิดว่าตัวเธอ
สามารถท าไดค้่อยขา้งดีคือการเป็นนกักีฬาวอลเล่ยบ์อลประจ าโรงเรียน ท่ีเธอมกัจะไดเ้ป็นตวัแทน
โรงเรียนไปแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืนๆ เธอจึงทุ่มเทกบัการเล่นกีฬามากกวา่ท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการ
เรียนในหอ้งเรียน  
 

พอเกดิมาแม่กส่็งมาอยู่กบัตายายเหมือนกบัพี่ 
เพลงเติบโตและอาศยัอยูก่บัตายายมาตั้งแต่แรกเกิด เช่นเดียวกบัท่ีแม่ตอ้ง

ส่งพี่สาวของเพลงมาอยู่กบัยายก่อนหน้าน้ี  ในขณะนั้นพ่อและแม่ต้องท างานและใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ แม่จึงส่งลูกทั้งสองให้มาอาศยัอยูก่บัตายายซ่ึงเป็นบา้นเกิดอยู่ในจงัหวดัอ านาจเจริญ พ่อ
และแม่ก็จะส่งเงินมาให้เป็นค่าเล้ียงดู ตั้งแต่เด็กจนโตเพลงและพี่สาวก็แทบจะไม่เคยได้อยู่พร้อม
หนา้กนัพ่อแม่ลูกเลย ตลอดชีวิตท่ีผา่นมาเธอไดมี้ใชอ้ยูก่บัแม่เพียงไม่ก่ีคร้ังเท่านั้น เพราะแม่ตอ้งไป
ท างานท่ีกรุงเทพฯ  

“หนูอยู่กับยายมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ กอ็ยู่กับพี่สาว พี่สาวหนูมาอยู่กับยาย
ก่อนหนู”  
 

พ่อแม่เลกิกนัตั้งแต่หนู3 ขวบ ไม่เคยได้เจอหน้าพ่อเลย 
พอ่แม่ของเพลงแยกทางกนัตั้งแต่ตอนท่ีเพลงอายไุดเ้พียง 3 ขวบ ซ่ึงเพลง

ก็ไม่รู้ถึงสาเหตุท่ีพอ่แม่ตอ้งแยกทางกนั รู้แต่เพียงวา่หลงัจากท่ีพ่อแม่แยกทางกนั เพลงก็ไม่เคยไดเ้จอ
หนา้พอ่หรือไดรั้บการติดต่อพูดคุยจากผูเ้ป็นพ่ออีกเลย 

“พ่อแม่แยกทางกันแล้ว ตั้งแต่หนู 3 ขวบ หนูก็ไม่รู้ว่าท าไม ยายก็
บอกว่าเขาหย่าร้างกันแล้ว...หนูกไ็ม่เคยเจอกันเลย ติดต่อกับแม่อย่างเดียว”  

   แม่ตอ้งท างานหาเล้ียงครอบครัวเพียงล าพงั แม่ตอ้งท างานส่งเงิน
กลบัมาใหท่ี้บา้นทุกเดือน เดือนละประมาณ 4,000-5,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัของ
เพลงและพี่สาว รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆในบา้นดว้ย  

“แม่ท างานเป็นลูกจ้างขายเพชรขายพลอย บางทีแม่กส่็งมาให้ 4,000 
บางทีก ็5,000 แล้วยายกจ็ะแบ่งให้หนูไปโรงเรียนวนัละ 40-50 บาท” 
  แมว้า่พ่อของเพลงจะไม่เคยติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือใดใด แต่เพลงก็
ยงัติดต่อกบัปู่ยา่ และสามารถขอความช่วยเหลือไดเ้วลาท่ีครอบครัวของเพลงล าบาก  
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  “เวลายายไม่มีเงินให้ หนูกไ็ปขอจากย่า บางทีย่ากเ็อาข้าวสารมาให้
กิน ปู่ย่าเขากย็งัเอน็ดูหนูอยู่”  
 

แม่ขาดการติดต่อไปหลายปี ตายายต้องท างานหารายได้เพิม่ขึน้ 
หลงัจากท่ีพอ่แม่แยกทางกนั แม่ก็เป็นเสาหลกัของครอบครัวท่ีตอ้งหาเงิน

ให้เป็นค่าใช้จ่ายในบา้น แต่แล้วแม่ท่ีเคยดูแลเป็นผูห้ารายได้หลกัในครอบครัวก็หายไป ขาดการ
ติดต่อกบัท่ีบา้นไปเป็นเวลาหลายปี ไม่มีใครไดข้่าวของแม่อีกเลย รายไดท่ี้แม่เคยส่งกลบัมาให ้ก็ไม่มี
เช่นแต่ก่อน ท าใหต้ายายท่ีเคยท าไร่ท านามีรายไดเ้พียงเล็กนอ้ยก็ไม่พอใชจ่้าย เป็นช่วงท่ีในครอบครัว
มีปัญหาจากการขาดรายไดม้าใช้จ่ายในครอบครัว ยายตอ้งเร่ิมท างานคา้ขายเพื่อหารายไดม้าใช้จ่าย
ในครอบครัว   

“ตอนนั้นแม่ไม่ติดต่อมาเลย โทรไปหาเขากไ็ม่รับ เขากต็ัดสาย ตอน
นั้นท่ีบ้านกไ็ม่มตีังใช้ด้วย กไ็ด้เงินจากท่ีตายายออกไปรับจ้าง แล้วยายกต้็องเปิดร้านขายของ” 

หลงัจากท่ีแม่ขาดการติดต่อไปนาน แม่ก็ติดต่อกลบัมาอีกคร้ังในช่วง 3-4 
ท่ีผา่นมา จึงท าใหรู้้วา่ระหวา่งท่ีแม่หายไปเพราะไปอยูกิ่นกบัแฟนใหม่ และทั้งคู่ต่างก็ติดการพนนั
อยา่งหนกั  

“ตอนแม่เลิกกับพ่อหนู เขากไ็ปเอาคนร้อยเอด็ แล้วคนร้อยเอด็ เขาก็
ไม่พาแม่ท าอะไร เล่นแต่ไฮโล แล้วแม่กคิ็ดได้ว่า ทางนีไ้ม่มเีงินใช้ แม่กเ็ลยเลิกกันคนนี ้ตอนนี ้
แม่กม็คีนใหม่ค่ะ”  

 
พอน้าชายกลบัมาอยู่ทีบ้่านด้วย มันกแ็ย่ลง 
ไม่ก่ีปีให้หลงั จากท่ีเพลงอาศยัอยู่กับพี่สาวและตายาย ก็มีน้าชายของ

เพลงวยั 25 ปี กลบัมาอาศยัอยูท่ี่บา้นหลงัจากท่ีออกไปท างานใชชี้วิตอยูก่บัญาติท่ีจงัหวดัชลบุรี นา้ก็
กลบัมาอยูท่ี่บา้นอีกคร้ัง เพราะมีปัญหาเก่ียวกบัการติดสุราเร่ืองรังและปัญหาสุขภาพท่ีไม่สามารถจะ
ท างานหนกัได ้จึงกลบัมาอยูบ่า้นและช่วยท างานเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้น ซ่ึงการกลบัมาของนา้ชาย
ท าให้เพลงรู้สึกอึดอดั จากการท่ีนา้มกัจะมีอารมณ์ท่ีรุนแรงเกร้ียวกราดและเพลงมกัจะเป็นเหยือ่จาก
ความรุนแรงนั้น ดงันั้นการเขา้มาอยูใ่นบา้นของนา้ชายท าให้เพลงรู้สึกวา่สถานการณ์ในครอบครัว
แยล่ง โดยท่ีเธอไม่สามารถท าอะไรได ้ 

“น้าพ่ึงจะกลับมาอยู่ ท่ีบ้าน ยายบอกว่าน้าติดเหล้าและกป่็วยเป็นโรค
ถงุน า้ดีท างานหนักไม่ได้ เลยกลับมาอยู่ ท่ีบ้านดีกว่า”  
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“ตั้งแต่น้ามาอยู่ ด้วย มันกไ็ม่เหมือนเดิม น้าเขาชอบโวยวาย บางทีก็
ด่า แต่กไ็ม่มใีครกล้าท าอะไรน้า”  
 

กรณีศึกษาที ่6 อาย   
 อาย เป็นเด็กหญิงอาย ุ13 ปี เป็นเด็กหญิงผวิแทน ผมสั้น รูปร่างผอมสูง เส้ือผา้ท่ีสวมใส่
ก็ค่อนข้างเก่า เธอเป็นสาวชาวเหนือท่ีอาศยัอยู่บนพื้นท่ีราบสูง ภาษาท่ีพูดฟังดูไม่ค่อยชัดเท่าไร 
เสมือนวา่การส่ือสารดว้ยภาษากลางเป็นภาษาท่ีอายดูจะไม่ค่อยถนดัสักเท่าไร ตลอดการพูดคุยอายจึง
ดูเหมือนพูดอยา่งเช่ืองชา้ เพื่อให้การส่ือสารของเธอชดัเจนมากท่ีสุด โดยบุคลิกของอายแลว้ ก็ดูเป็น
เด็กท่ีมีความคล่องแคล่ววอ่งไว แมจ้ะมีรูปร่างท่ีผอมแต่ก็ดูแข็งแรงจากการเล่นกีฬาไดอ้อกก าลงักาย
เป็นประจ า ซ่ึงก็เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีอายช่ืนชอบ ซ่ึงปัจจุบนัอายก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นลักษณะของโรงเรียนประจ าท่ีต้องกินนอนอยู่ภายใน
โรงเรียน ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบับา้นไดเ้ฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น การใชชี้วติของในโรงเรียนประจ า
ส าหรับอายแลว้ เธอก็เป็นเพียงนกัเรียนทัว่ไป ไม่มีอะไรโดดเด่น หรือไดรั้บความนใจเป็นพิเศษจาก
คนอ่ืน มกัจะเป็นผูต้ามในกิจกรรมต่างๆเสียมากกวา่ อายไดบ้อกเล่าถึงครอบครัวของเธอใหฟั้งดงัน้ี  
 

พ่อบอกว่าแม่นอกใจไปมีแฟนใหม่ พ่อจึงพากลบัมาอยู่ที่บ้าน  
ก่อนท่ีครอบครัวของอายจะยา้ยกบัมาอาศยัอยูท่ี่จงัหวดัน่าน บา้นเกิดของ

พ่อ ครอบครัวของอายอาศยัอยู่ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก เป็นจงัหวดัท่ีพ่อแม่ไปท างานอยู่ในขณะนั้น 
หลงัจากท่ีพอ่แม่มีปัญหาตอ้งแยกทางกนั จากการท่ีแม่มีคนรักใหม่ พอ่จึงไดก้ลบัมาอาศยัอยูท่ี่จงัหวดั
น่าน โดยพาลูกทั้งสองคน นั้นก็คือ อายและพี่ชายของเธอความจริงแลว้ในช่วงแรกท่ีพอ่แม่แยกทาง
กนั อายตอ้งไปอาศยัอยูก่บัแม่ ส่วนพี่ชายก็ไปอาศยัอยูก่บัพ่อ แต่พ่อก็กลบัไปรับอายมาเล้ียงซ่ึงแม่ก็
ยกให้ เพราะแม่เองก็มีลูกสาวจากสามีเก่าท่ีตอ้งดูแลอยูแ่ลว้ อายจึงไดม้าอยูก่บัพ่อตั้งแต่ตอนนั้นเป็น
ตน้มา  

“พ่อหนูรู้ว่าแม่มแีฟนใหม่ค่ะกเ็ลยบอกเลิกตั้งแต่ท่ีหนูอยู่อนุบาล3”  
“ตอนแรกท่ีพ่อแม่เลิกกัน หนูกไ็ปอยู่กับแม่ค่ะ ให้พี่ไปอยู่กับพ่อ 

แล้วพ่อกไ็ปตามบอกว่าอยากได้ลูกสาวไปเลีย้ง แม่กใ็ห้ค่ะ เพราะแม่กม็พีี่สาวท่ีเป็นลูกติดของ
แม่อยู่แล้ว” 
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เวลาพ่อไปท างานต่างจังหวดักต้็องอยู่ล าพงั  
หลงัจากท่ีแยกทางกบัแม่ พ่อก็ตอ้งท างานหาเล้ียงลูกทั้ง 2 คนเพียงล าพงั 

บางคร้ังงานก่อสร้างท่ีพ่อของอายท าอยูก่็ตอ้งไปท างานต่างจงัหวดั อายและพี่ชายก็ตอ้งอาศยัอยู่กนั
ตามล าพงัในบา้น  ไม่มีคนคอยดูแล อายและพี่ชายจึงตอ้งดูแลและช่วยเหลือตวัเองมาตั้งแต่เด็ก แต่
อายท่ียงัเป็นเด็กมากกวา่และยงัเป็นเด็กผูห้ญิง บางคร้ังป้าซ่ึงเป็นพี่สาวของพอ่ ก็จะใหอ้ายไปนอนอยู่
ท่ีบา้นดว้ยเป็นคร้ังคราวในช่วงท่ีพอ่ไม่อยูบ่า้น  

“พ่อท างานก่อสร้าง บางทีกไ็ปท าท่ีตาก หนูกับพี่กต้็องอยู่ ท่ีบ้านกัน 2 
คน บางทีป้ากจ็ะให้หนูไปนอนท่ีบ้านด้วย”  
 

ไม่มีบ้านจะอยู่ ต้องไปอาศัยบนทีด่ินของคนอ่ืน  
แมว้า่อายจะกลบัมาอาศยัอยูก่บัพ่อท่ีบา้นเกิด มีญาติหรือคนรู้จกัอาศยัอยู่

ใกลเ้คียง แต่สภาพความเป็นอยูใ่นครอบครัวของอายก็ไม่ค่อยดีมากนกั บา้นท่ีอาศยัก็ตอ้งไปขออาศยั
จากคนรู้จกั ท่ีให้ท่ีดินเล็กๆไวส้ าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั พ่อก็ตอ้งสร้างบา้นอยู่เองภายในท่ีดินนั้น เป็น
บา้นท่ีท าข้ึนมาอยา่งง่ายๆ ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น ไฟฟ้า พดัลม เป็นบา้นท่ีเปิดโล่ง ไม่
มีประตู หน้าต่างท่ีมิดชิด ความเป็นอยู่ในครอบครัวท่ีอายอาศยัอยู่กบัพ่อและพี่ชายจึงเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก  

“ท่ีอยู่ เป็นเหมือนบ้านเช่าค่ะ เป็นท่ีของเขา แล้วกไ็ปอาศัยอยู่ กไ็ป
สร้างบ้าน”  

“ท่ีบ้านหนูไม่มอีะไรเลย ตอนกลางคืนกมื็ดเลย ไม่มไีฟฟ้า ประตู
หน้าต่างกไ็ม่ม ีมนักอั็นตรายเหมือนกัน”  
 

ต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่ป.2  
เร่ิมตน้อายก็เรียนอยูโ่รงเรียนในชุมชนใกลบ้า้นเช่นเดียวกบัเพื่อนๆทัว่ไป 

แต่เม่ือเร่ิมจะข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พ่อก็ท าเร่ืองส่งให้อายไปเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ซ่ึงพ่อก็ให้เหตุผลว่าเพราะพี่ชายด้ือ อยากให้พี่เขา้ไปอยู่ในโรงเรียนประจ า และอายก็ตอ้งไปอยู่
ดว้ยกนักบัพี่ชายของเธอ  

“หนูมาเรียนท่ีนี่ต้ังแต่ ป.2 เพราะพี่ชายหนูตอนท่ีอยู่โรงเรียนเก่า เขา
ดือ้มาก พ่อกเ็ลยให้มาอยู่โรงเรียนนี ้แล้วพ่อคิดไปคิดมาว่าพี่ชายมาอยู่โรงเรียนนีจ้ะไม่ดี กเ็ลยให้
หนูมาอยู่ด้วย”  
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ตั้งแต่นั้นมาอายจึงตอ้งอยูโ่รงเรียนประจ า ซ่ึงอยูห่่างไกลบา้นของอาย
เป็นอยา่งมาก อายมีโอกาสไดก้ลบับา้นเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น ช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงท่ีได้
กลบัมาอยูบ่า้นและไดมี้เวลาอยูก่บัพอ่  

“ท่ีโรงเรียนนี่ให้กลับได้แค่ช่วงปิดเทอม ปิดเทอมหนูกติ็ดรถคนอ่ืน
เขากลับบ้าน หรือไม่กน็ั่งรถประจ าทางไป”  

 
กรณีศึกษาที ่7 เม  
เมเป็นเด็กสาววยั 15 ปีใกลย้า่งเขา้ 16 ปี  เป็นเด็กท่ีมีรูปร่างเล็กกวา่เพื่อนในวยัเดียวกนั

ค่อนขา้งมาก เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ก็มีขนาดใหญ่กว่าตวัมากจนปกปิดรูปร่างสัดส่วนของเธอ  ลกัษณะ
นิสัยเมก็ดูเหมือนเด็กวยัรุ่นทัว่ไป ดูเป็นเด็กสาวท่ีสดใส ยิม้แยม้แจ่มใส ดูเป็นเด็กมากกวา่เพื่อนในวยั
เดียวกนัด้วยซ ้ า เวลาท่ีเธอเล่นหยอกล้อกบัเด็กวยัประถมแทบจะแยกไม่ออกว่าเธอเป็นเด็กท่ีอายุ
มากกวา่เพื่อนๆในวยัประถมของเธออยูห่ลายปี เมดูเหมือนไม่รู้สึกหวาดกลวัหรือเขินอายกบัการพูด
คนกบัคนแปลกหนา้ แต่ในระหวา่งท่ีพูดคุยสังเกตไดช้ดัเจนวา่เธอพยายามปกปิดบางอยา่งไว ้ไม่กลา้
ท่ีจะพูดคุย จนตอ้งพูดคุยและสร้างความไวใ้จอย่างมากเพื่อท่ีจะท าให้เมมัน่ใจและกลา้เล่าเร่ืองราว
ความลบัท่ีเธอเองไม่ตอ้งการท่ีจะให้ใครรับรู้  ปัจจุบนัเมก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เม
ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวชีวติของเธอใหฟั้งดงัน้ี 
  

พอพ่อรู้ว่าแม่ท้องพ่อกท็ิง้แม่ไปมีคนใหม่ แม่กต้็องท างานหาเลีย้งลูก
เพยีงคนเดียว 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ของเมมีท่าทีท่ีจะไม่ค่อย
ราบร่ืนตั้งแต่ท่ีใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ตลอดเวลาพ่อมกัจะไปมีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงคนอ่ืนอยู่เป็น
ประจ า จนกระทัง่เม่ือพ่อรู้วา่แม่ตั้งทอ้ง ก็เร่ิมตีตวัออกห่างและหนีไปอยูกิ่นกบัผูห้ญิงอีกคนของพ่อ 
ท าใหเ้มตอ้งกลายเป็นเด็กท่ีไม่มีพอ่ตั้งแต่ท่ียงัไม่ไดลื้มตาดูโลก  

“แม่บอกค่ะ แม่บอกว่าตั้งแต่ท่ีพ่อคบกับแม่กแ็อบไปมเีมยีน้อย แล้ว
ตอนท่ีแม่ท้องหนู พ่อกห็นีไปอยู่กับเมยีน้อย ไม่สนใจแม่”  

และตั้งแต่ท่ีพ่อทิ้งให้แม่ตอ้งอุม้ทอ้งและดูแลลูกเพียงล าพงั พ่อก็ไม่เคย
ติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือใดใดเลย  แมว้่าจะพบปะกนั อาศยัอยู่ในหมูบา้นใกลเ้คียงกนั พ่อก็มี
ท่าทีหมางเมินตอ้งแม่และเม แม่จึงเป็นแม่เล้ียงเด่ียวท าหนา้ท่ีเล้ียงดูลูกเพียงคนเดียว โดยท่ีแม่ตอ้งเขา้
ไปท างานในกรุงเทพฯ เพื่อหาเงินส่งเงินมาให้เม แม่ไดฝ้ากให้ญาติๆ ทั้งยายและป้าของเมคอยช่วย
ดูแลเล้ียงดู  
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  “พ่อไปได้เมยีอยู่อีกหมู่บ้านนึง ใกล้ๆกัน แต่เขากไ็ม่ได้สนใจ มแีต่แม่ท่ี
ท างานส่งเงินให้”  
 

ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ แม่กไ็ม่ค่อยส่งเงินมาให้  
หลงัจากท่ีแม่คลอดเมไดไ้ม่นาน แม่ก็เขา้ไปท างานในกรุงเทพฯเพื่อหา

เงินส่งกลบัมาใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายของเม แต่แลว้แม่ก็แต่งงานยา้ยไปอยูก่บัครอบครัวท่ีมหาสารคาม จาก
ท่ีแม่เคยส่งเงินกลบัมาให้ก็ลดน้อยลงเร่ือยๆ และก็ไม่ส่งเงินมาให้อีก การจะติดต่อแม่แต่ละคร้ังก็
ตอ้งให้ลุงกบัป้าท่ีดูแลอยูเ่ป็นผูท่ี้ช่วยติดต่อให้ เมจึงตอ้งอยูใ่นความดูแลของญาติๆหลายๆคนท่ีช่วย
ดูแล   

“ตั้งแต่แม่มีแฟนใหม่กส่็งเงินมาให้น้อย พอมลีูกกไ็ม่ได้ส่งมา เวลา
จะติดต่อแม่กต้็องให้ลุงกับป้าติดต่อให้”   
 

เมกต้็องย้ายที่อยู่ไปมา อาศัยพึง่พาคนในครอบครัวหลายคน 
หลังจากท่ีแม่ยา้ยไปอยู่กินกับลูกและสามีใหม่ของแม่ เมก็ไม่ค่อยได้

ติดต่อกบัแม่มากนกั เมจึงอยูใ่นความดูแลของญาติฝ่ายแม่ท่ีช่วยเล้ียงดู ไม่วา่จะเป็นป้า  ยาย และอีก
หลายๆคน ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่ีพกั ให้เงินเป็นค่าใช้จ่าย ไม่มีใครท่ีจะรับผิดชอบดูแลเม
โดยตรง ท าให้เมตอ้งยา้ยไปยา้ยมาหลายท่ี ไม่ค่อยมีท่ีอยูท่ี่แน่นอน จากท่ีเคยอาศยัอยูก่บัยายและป้า 
หลงัจากท่ียายเสียชีวิต เมก็ตอ้งยา้ยไปอาศยัอยูก่บัพี่สาวของยายต่างหมู่บา้น ท าหนา้ท่ีคอยดูแลพี่สาว
ของยา่ท่ีอายมุากแลว้  

  “ตอนแรกก็อยู่กับยายแล้วก็ป้า ช่วยกันเลีย้ง พอยายเสีย ป้าก็ให้ไป
อยู่กับพี่สาวยาย แกแก่แล้วไม่มคีนดูแล หนูกเ็ลยไปอยู่ด้วย กไ็ปอยู่ตั้งแต่อยู่ป.3”  
 

แม่เสียชีวติตั้งแต่เมอายุ 12 ปี ญาติกเ็ป็นทีพ่ึง่สุดท้ายของเม  
แม่ของเมเสียชีวิตลงตั้งแต่เมอายุไดเ้พียง 12 ปี จากการป่วยดว้ยวณัโรค 

เป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียใจให้กบัเมอย่างมาก เมไม่มีโอกาสท่ีจะได้ร ่ าลาแม่ของเธอ เมจึง
กลายเป็นเด็กท่ีไม่มีทั้งพ่อและแม่ ในครอบครัวมีเพียงสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ ท่ีเมพอจะพึ่งพา
และขอความช่วยเหลือไดบ้า้ง  

“แม่เสียตั้งแต่หนูอาย ุ12 ปี แม่ป่วยเป็นวณัโรค กลับมาเสียท่ีบ้าน 
แต่ตอนนั้นหนูอยู่ ท่ีโรงเรียน กไ็ม่มใีครบอก กลับมาบ้านแม่กเ็สียแล้ว”  
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“กเ็สียใจท่ีไม่มพ่ีอแม่เหมือนคนอ่ืน แต่พี่สาวของยายกป็ลอบใจ เขา
กเ็ข้ามากอด” 
 

กรณีศึกษาที ่8 มิน  
 มินเป็นเด็กหญิงวยั 11 ปี มีผิวคล ้า  รูปร่างผอมบาง มีสุขภาพร่างกายท่ีไม่ค่อยแข็งแรง 
มินเป็นเด็กท่ียิ้มแยม้ ใสซ่ือ มีท่าทางเขินอาย แต่ก็กล้าพูดกลา้คุยตามความรู้สึกของเธอ นอกจาก
รูปร่างท่ีผอมบางจนแตกต่างกบัเด็กวยัเดียวกนัอยา่งเห็นไดช้ดั มินก็ดูเป็นเด็กท่ีร่าเริงสนุกสนานตาม
วยัไม่ต่างจากเพื่อนในวยัเดียวกนั ปัจจุบนัมินก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ประจ าจงัหวดั โดยมีฝาแฝดของเธอเป็นทั้งเพื่อนและพี่นอ้งท่ีคอยช่วยเหลือดูแลกนั
ระหวา่งท่ีตอ้งอยูใ่นโรงเรียนประจ า ห่างไกลจากบา้นท่ีเคยอยู ่มินและฝาแฝดของเธอพึ่งถูกส่งเขา้มา
เรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพียงไม่ก่ีเดือน จึงยงัไม่ค่อยมีเพื่อนท่ีสนิทสนมกนัมากนกั แต่ดว้ย
ความท่ีเป็นเด็กสดใส เขา้กบัเพื่อนได้ง่าย ท าให้เธอเขา้ไปเล่นสนุกกบักลุ่มเพื่อนๆได้ไม่ยาก แต่
บ่อยคร้ังเธอก็มกัจะมีปัญหากบัเพื่อนผูช้ายท่ีมกัเขา้มาแกลง้เธอ จนถึงขั้นท าร้ายร่างกายกนั หลายคร้ัง
ท่ีมินเองท่ีจะใชค้วามรุนแรงท าร้ายเพื่อนผูช้ายท่ีเขา้มาแกลง้เธอ ตอ้งถูกคุณครูในโรงเรียนตกัเตือน
หลายคร้ัง ซ่ึงมินไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ชีวติของเธอใหฟั้ง ดงัน้ี 
  

แม่หนีไปอยู่ที่อ่ืน แล้วกไ็ม่ติดต่อกลบัมาอกีเลย  
ตั้งแต่จ าความไดมิ้นก็มีเพียงพ่อกบัย่าท่ีคอยดูแลเล้ียงดูมา ไม่เคยไดเ้จอ

แม่แท้ๆ ของตวัเอง จากท่ีย่าบอกเล่าเร่ืองราวของแม่ให้ฟังถึงสาเหตุท่ีแม่หนีไปและไม่เคยกลบัมา
ดูแลลูกๆอีก นั้นเป็นเพราะแม่กลวัว่าจะถูกพ่อท าร้าย เพราะตลอดเวลาท่ีแม่ใช้ชีวิตอยู่กบัพ่อ แม่ก็
มกัจะถูกพ่อร้ายร่างกาย ใช้อาวุธขู่ฆ่า แม่จึงตอ้งหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน ซ่ึงย่าเองก็เขา้ใจต่อการกระท าท่ีแม่
ของมินตดัสินใจหนีไป 

“ตอนนั้นแม่อยู่ ท่ีบ้าน แล้วพ่อหนูเมาเหล้า พ่อกเ็อาปืนมาขู่แม่ แม่
เลยไปอยู่บ้านผู้ใหญ่ แล้วกห็นีไปเลยค่ะ แม่บอกว่าอยู่ไม่ไหว ให้ย่าดูแลหนู... ตั้งแต่แม่หนีไป
หนูกม็าได้ติดต่อกับแม่อีกเลย”  

“ย่าไม่ได้โกรธท่ีแม่หนีไป ย่ากเ็ข้าใจว่าแม่อยู่กับพ่อไม่ได้”  
หลงัจากท่ีแม่หนีไป พอ่ก็แต่งงานอยูกิ่นกบัภรรยาคนใหม่ เขา้มาเป็นแม่

เล้ียงของมินและฝาแฝดของเธอ ก็เป็นแม่อีกคนท่ีช่วยยา่ดูแลมินมาตั้งแต่เด็ก  
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พ่อท างานคนเดียว ย่ากบัแม่เลีย้งกช่็วยดูแลบ้าน 
พ่อของมินมีอาชีพเป็นลูกจา้งประจ ามีรายไดท่ี้ค่อนขา้งแน่นอน พ่อเป็น

เสาหลกัของครอบครัวท่ีหาเล้ียงคนในบา้น  ส่วนยา่และแม่เล้ียงก็มีรายไดจ้ากการท างานเล็กๆน้อยๆ 
รับจา้งทัว่ไปบริเวณใกล้ๆ บา้น โดยส่วนใหญ่หนา้ท่ีหลกัของยา่และแม่เล้ียงมกัจะเป็นการท างานบา้น
และคอยดูแลมินกบัฝาแฝดของเธอ พอ่ก็รับผดิชอบการออกไปท างานนอกบา้น 

“พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ท างานอยู่ประปาค่ะ ส่วนย่ากับแม่ 
(เลีย้ง) กรั็บจ้างอยู่แถวบ้าน บางทีกไ็ปเกบ็ผกัไปขาย”  
 

วนัๆพ่อเอาแต่กนิเหล้า  
ของคู่กายของพ่อท่ีมินเห็นอยูเ่ป็นประจ าตั้งแต่เด็กคือ เหลา้ พ่อของมินมี

อาการติดเหลา้อยา่งหนกั ทุกๆวนัหลงัเลิกงานพ่อก็จะตอ้งกลบัมานัง่ด่ืมเหลา้ ซ่ึงพ่อด่ืมเหลา้หนกัมา
เป็นเวลานาน ซ่ึงก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้แม่ตดัสินใจแยกทางกบัพ่อ เพราะเวลาท่ีพ่อเมาเหลา้มกัจะ
ท าร้ายร่างกาย และใชค้วามรุนแรงกบัแม่ ยิ่งนบัวนัพ่อก็ยิ่งด่ืมหนกัมากข้ึนๆ จนปัจจุบนัพ่อของเธอ
เร่ิมมีอาการทางประสาท ตอ้งไดรั้บการรักษาจากแพทย ์ซ่ึงคนรอบขา้งมองวา่พอ่ของมินเป็นคนบา้ท่ี
สติไม่ดี  

“พ่อติดเหล้ามานานแล้ว พ่อกินหนัก เหมือนว่าพ่อจะเป็นโรค
ประสาท แม่ (เลีย้ง) ต้องให้พ่อกินยา กินแล้วพ่อกจ็ะนอน ไม่อาละวาดอีก” 

“เคยมคีนมาพูดว่าพ่อว่า บ้าเด่น พ่อหนูช่ือเด่น เขาว่าพ่อหนูเป็นบ้า” 
  

กรณีศึกษาที ่9 แตน 
แตนเป็นเด็กสาววยั 14 ปี  ผิวสีแทน ตาโต ผมสั้น การแต่งกายก็เป็นเส้ือยืด กางเกงขา

สั้นธรรมดาทัว่ไป แตงเป็นเด็กท่ีมีบุคลิกน่ิงเงียบ แต่มีความมัน่ใจในตวัเองค่อนขา้งมาก เธอสามารถ
โตต้อบแสดงความคิดเห็นได้อย่างคล่องแคล่วและสะทอ้นตวัตนของเธอออกมาได้มากทีเดียว มี
ความเด็ดเด่ียว มัน่ใจ และให้เหตุผลกบัเหตุการณ์และการกระท าต่างๆทั้งไดช้ดัเจนตามส่ิงท่ีเธอคิด 
แตนเป็นเด็กท่ีระวงัตวัสูง มีระยะห่างของตวัเองกบัคนอ่ืนค่อนขา้งมาก ไม่ค่อยท่ีจะไวใ้จใครง่ายๆ 
แมแ้ต่เพื่อนวยัเดียวกนั เธอจึงมกัใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะอยูก่บัเพื่อน ปัจจุบนัแตน
ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจ าจงัหวดั ซ่ึงแตนถูกส่งมา
เรียนตั้งแต่ชั้นป.1 แมว้า่จะอยูใ่นโรงเรียนมาเป็นเวลากวา่ 8 ปี แตนก็มกัจะใชเ้วลาอยูค่นเดียว ใชเ้วลา
ว่างอ่านหนงัสือ ไม่ค่อยไดค้ลุกคลีกบัเพื่อน แตนเป็นเด็กท่ีมีผลการเรียนดี แต่เธอมกัจะไม่ค่อยให้
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ความร่วมมือในชั้นเรียน เพราะแตนรู้สึกวา่เธอเขา้ใจในส่ิงท่ีครูสอนไปหมดแลว้ เธอเบ่ือหน่ายท่ีตอ้ง
รอเพื่อนในชั้นท่ีเขา้ใจชา้กวา่เธอ จากการพูดคุยแตนเล่าความเป็นมาในชีวติของเธอใหฟั้ง ดงัน้ี  
 

เป็นลูกชู้ที่แม่พาหนีกลบัมาอยู่บ้าน  
แม่เป็นเพียงชู้รักของพ่อท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงต่อกนั จนภรรยาของ

พ่อรู้เร่ืองก็ข่มขู่ และท าร้ายแม่ของแตน จากการบอกเล่าของแตนเธอจะพูดอยูบ่่อยคร้ังวา่เธอเป็นลูก
ชู้จากความสัมพนัธ์ของแม่กบัผูเ้ป็นสามีท่ีมีส่วนท าให้แตนเกิดมา ซ่ึงแตนเองก็ไม่สามารถเรียกได้
อยา่งเต็มปากเต็มค าวา่เธอมีพ่อเหมือนคนอ่ืนๆ พ่อของแตนมีครอบครัวอยูก่่อนแลว้ ให้แม่ของแตน
ตอ้งหนีกลบัมาอยูท่ี่บา้นในขณะท่ีก าลงัตั้งทอ้งแตนอยู ่ลูกชูจึ้งเป็นค าท่ีติดตวัเธอมาตลอด  

     “พ่อแม่เลิกกันต้ังแต่หนูยังไม่เกิด ยายเล่าให้ฟังว่าแม่หนูไปเป็นชู้ 
แล้วเมยีหลวงมาขู่ มาท าร้ายแม่หนู แม่กเ็ลยหนีออกมาอยู่ ท่ีนี่”  
 

แม่เอามาทิง้ไว้ให้ยายเลีย้ง พอแต่งงานใหม่แม่กไ็ปอยู่ทีอ่ื่น  
แตนมีพี่สาวต่างพ่อหน่ึงคน ท่ีเกิดจากแม่กบัสามีคนแรกของแม่ก่อนท่ีจะ

มาเจอพ่อของแตน ซ่ึงแม่ให้มาอยูก่บัยายตั้งแต่แรกเกิด และหลงัจากท่ีแม่แยกทางกบัพอ่ ไม่นานนกั
แม่ก็อยูกิ่นกบัสามีใหม่ ในช่วงแรกแม่ก็ให้แตนไปอาศยัอยู่ดว้ย แต่เม่ือแม่มีลูกกบัสามีใหม่แม่ก็ส่ง
แตนกลับมาอยู่กับยาย น้อยคร้ังท่ีแม่จะติดต่อกลับมา ความสัมพนัธ์ระหว่างแตนกับแม่จึงเป็น
ความสัมพนัธ์แม่ลูกท่ีค่อนขา้งห่างเหิน แม่มีลูกและสามีใหม่อีกหลายต่อหลายคน เม่ือเลิกกบัสามีคน
หน่ึงก็มีสามีใหม่อีกคน แม่มีลูกทั้งหมด 7 คน แต่ก็มีเพียงลูกท่ีเกิดกบัสามีคนปัจจุบนัเท่านั้นท่ีแม่ท า
หนา้ท่ีเล้ียงดูอยู ่ 

        “แม่หนูมสีามแีล้วกพ็ี่สาวหนูก่อน แล้วค่อยมาพบกับพ่อหนู 
แล้วระหว่างท่ีหนีพ่อหนูมา แม่หนูกม็าอยู่กับสามใีหม่อีก 1 คน แม่กอ็ยู่กับสามคีนนั้น แล้วพอ
หนูได้ 3 ขวบ แม่กพ็ามาหายาย แลวกม็ลีูกกับสามคีนนั้นอีก 1 คน แม่หนูมลีูกท้ังหมด 7 คน แต่
ว่าต่างพ่อกัน ...ตอนนีห้นูกับพี่คนโตอยู่กับยาย คนนึงอยู่กับพ่อ อีก2 คนกอ็ยู่กับพ่อ แล้วอีก 2 คน
กอ็ยู่กับแม่แล้วกพ่็อเขาท่ีมาเลเซีย” 

 
แม่ไม่เคยส่งเงินกลบัมาให้ลูก 
แตนถูกส่งมาอยูก่บัยายตั้งแต่ 3 ขวบ  ซ่ึงในครอบครัวก็มีสมาชิกคนอ่ืนๆ

อาศยัอยูด่ว้ย คือ ตา นา้ชาย นา้สะใภ ้และพี่สาวของแตน ตั้งแต่ท่ีแตนเขา้มาอยูใ่นกบัยายและสมาชิก
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คนอ่ืนๆ แม่ก็แทบจะไม่ติดต่อกลบัมาหา ทั้งยงัไม่ช่วยเหลือค่าใชจ่้าย ก็ตอ้งพึ่งพาจากรายไดข้องคน
ในครอบครัวท่ีมีอาชีพท าไร่ท านา มีรายไดไ้ม่แน่นอน  

“แม่มลีูกเยอะมาก ตอนนีแ้ม่กไ็ปอยู่กับลูกแล้วกส็ามใีหม่ท่ีมาเลเซีย ก็
ไม่ได้ส่งเงินกลับมาให้” 
 

ถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่ป.1 
แตนถูกส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่อายุ 7 ปี เป็น

โรงเรียนประจ าท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย โดยท่ีคนในครอบครัวให้เหตุผลว่า ไม่มีเงินท่ีจะส่งเสียให้
เรียน แตนตอ้งใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจ ามาตั้งแต่เด็กตอ้งดูแลและช่วยเหลือตวัเอง มีโอกาสได้
กลบับา้นเฉพาะช่วงท่ีปิดเทอมเท่านั้น 

“มาอยู่ ท่ีนี่ต้ังแต่ป.1 ตอนนีก้ ็8 ปีแล้ว ตอนนั้นหนูอาย ุ7 ปี เพราะ
ผู้ปกครองไม่มเีงิน ไม่มใีครดูแล”  

“หนูมาอยู่ ท่ีนี่ตั้งแต่เดก็ ตอนแรกกท็ าอะไรเองไม่ค่อยเป็น แต่
ตอนนีห้นูท าได้ทุกอย่างกม็าเรียนรู้จากท่ีนี่”  

 
กรณีศึกษาที ่10 ยมิ  
ยิมเป็นเด็กหญิงวยั 12 ปี เป็นชาวกมัพูชาท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตั้งเด็ก ยิมจึง

สามารถเขา้ใจและส่ือสารดว้ยภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ยมิเป็นเด็กหญิงวยั 12 ปี ท่ีรูปร่างเล็กกวา่เพื่อน
ในวยัเดียวกันมาก ยงัไม่เห็นถึงพฒันาการทางร่างกายท่ีเร่ิมเข้าสู่วยัสาว เธอยงัเป็นเด็กท่ียงัเล่น
สนุกสนานกบัเพื่อนๆ เช่น เล่นกระโดดหนงัยาง เล่นไล่จบักบัเพื่อน เป็นตน้ การท าความรู้จกักนัใน
คร้ังแรก ยวนเป็นเด็กท่ีระวงัตวั ไม่กลา้ท่ีจะพูดคุยกบัคนแปลกหนา้ แต่เม่ือเธอรู้สึกไวใ้จ ไม่มีเจตนา
ร้ายกบัเธอ เธอก็สามารถบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆของเธอใหฟั้งไดอ้ยา่งง่ายดาย  ปัจจุบนัยมิก าลงัศึกษา
อยู่ระดบัชั้นป.2 ยิมได้เขา้เรียนช้ากว่าเกณฑ์เพราะเธอเป็นเด็กชาวกมัพูชาท่ีเขา้เมืองผิดกฏหมาย 
หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกัเด็กเร่ร่อนไดใ้ห้ความช่วยเหลือยวนจึงสามารถเขา้เรียนในโรงเรียน
ใกลท่ี้พกัได ้แมจ้ะตอ้งเรียนชา้กวา่เกณฑ์และตอ้งเรียนกบัเด็กไทยท่ีอายุน้อยกวา่ ยิมเป็นเด็กท่ีตั้งใจ
เรียน สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ผลการเรียนอยูใ่นระดบัตน้ๆของชั้น การเป็น
เด็กกมัพูชาท่ีตอ้งเรียนร่วมกบัเด็กไทย ท าให้เธอมกัถูกกลัน่แกลง้และถูกพูดจาดูถูกอยูบ่่อยคร้ัง แต่
เธอก็ยงัมีเพื่อนชาวไทยหลายคนท่ีสนิทสนมกนั และพยายามท่ีจะไม่ท าตวัใหต้อ้งมีปัญหากบัคนอ่ืน  
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อยู่กบัยายทีก่มัพูชาตั้งแต่เกดิ พอพ่อแม่เลกิกนัแม่กใ็ห้มาอยู่ด้วยที่
เมืองไทย  

ยิมอาศยัอยู่กับยายมาตั้งแต่แรกเกิด ส่วนพ่อแม่ต่างก็เข้ามาท างานใน
เมืองไทย จนกระทัง่พ่อแม่มีปัญหาแยกทางกนั แม่ก็ไปรับยิมกบัยายให้เขา้มาอาศยัอยู่ดว้ยกนัท่ีใน
เมืองไทย ตั้งแต่ยมิอายไุด ้5 ปี อาศยัอยูห่อ้งเช่าในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงการเขา้มาในเมืองไทยนั้น
ก็ไม่ไดเ้ขา้มาอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย ยมิจึงตอ้งคอยระวงัตวัไม่ใหถู้กต ารวจจบั เพื่อจะไดไ้ม่ถูกส่ง
ตวักลบัไปท่ีกมัพูชา  

“ตอนเดก็ๆหนูอยู่กับยายท่ีกมัพูชา แล้วตอนท่ีพ่อแม่เลิกกัน แม่กไ็ปรับ
หนูกับยายมาอยู่ด้วยท่ีนี่”  

หลงัจากท่ีพอ่แม่แยกทางกนัไปแลว้ แม่ก็ไม่อยากท่ีจะกลบัไปคืนดีกบัพ่อ
ของยิมอีก แมว้า่ยิมอยากจะให้พ่อแม่กลบัมาคืนดีและอยูด่ว้ยกนัเหมือนเดิมก็ตาม แม่โกรธท่ีพ่อเคย
นอกใจไปมีคนอ่ืน ท าใหแ้ม่ของยมิโกรธเกลียดพ่อ และไม่อยากใหย้มิกลบัไปอยูก่บัพ่ออีก แม่จึงรับ
หนา้ท่ีดูแลลูกเพียงล าพงั 

“พ่อกับแม่ทะเลาะกันท่ีไทย พ่อกไ็ปมเีมยีใหม่ แล้วพ่อกบ็อกให้แม่
กลับไปคืนดีกัน แต่แม่กไ็ม่ยอมไป”  

ในขณะท่ียมิมาอาศยัอยูก่บัแม่ ยายก็เช่าหอ้งเช่าใกล้ๆ กนัอีกหอ้งหน่ึง 
และท างานรับจา้งร้อยพวงมาลยัหารายไดอี้กทางหน่ึง  
 

ออกไปขอทานกบัแม่ จนถูกต ารวจจับไปหลายคร้ัง  
ตั้งแต่ท่ียิมเขา้มาอาศยัอยู่กบัแม่ในเมืองไทย แม่ท่ีตอ้งท างานหาเล้ียงลูก

เพียงคนเดียว แม่ยดึอาชีพขอทานซ่ึงรายไดใ้นแต่ละวนัก็เป็นจ านวนเงินท่ีมากพอท่ีจะดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว เม่ือยมิเขา้มาอาศยัอยูก่บัแม่ ทุกวนัแม่ก็จะพายมิออกไปขอทานดว้ย หลายคร้ังท่ียมิตอ้งถูก
ต ารวจจบัเพื่อท าผิดกฏหมาย ตอ้งถูกกกัตวัไวในห้องขงั พอได้รับการปล่อยตวั แม่ก็ยงัให้ยิมไป
ขอทานกบัแม่เหมือนเดิม เป็นเช่นน้ีอยู่ประจ า ไม่ว่าแม่จะถูกต ารวจจบัไปก่ีคร้ังแม่ก็ยงัคงยึดอาชีพ
ขอทานอยูเ่ช่นเดิม  

“แม่ให้ออกไปช่วยขอทาน ไปนั่งขอแถวอโศก ต ารวจบอกว่าไม่ให้
ขอทาน แต่แม่กพ็าหนูไปอีก ต ารวจจ าหน้าได้กเ็ลยจับ หนูกโ็ดนจับ”  
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ช่วยแม่เลีย้งน้อง ระหว่างทีแ่ม่ออกไปขอทาน 
หลงัจากท่ีพอ่แม่แยกทางกนั พ่อมีคนรักใหม่ แม่ก็อยูกิ่นกบัสามีใหม่ของ

แม่เช่นกนั แม่มีลูกกบัสามีใหม่อีก 1 คน เป็นหนา้ท่ีของยมิท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีเล้ียงดูนอ้ง เพราะสามีใหม่
ของแม่และเป็นพอ่ของลูกอีกคน ก็ทิ้งแม่ไปหลงัจากท่ีอยูกิ่นดว้ยกนัไดไ้ม่นาน นอกจากท่ียิมจะตอ้ง
ออกไปขอทานกบัแม่ ยมิยงัมีหนา้ท่ีตอ้งคอยเล้ียงนอ้งอีกดว้ย  

“แม่ให้หนูอยู่ เลีย้งน้องท่ีบ้าน น้องเป็นลูกกับสามใีหม่ของแม่ท่ีเป็น
คนไทย แต่ตอนนีเ้ขาเลิกกันแล้ว แม่กม็สีามใีหม่อีกคน”  
 

กว่าจะได้เรียนหนังสือ กช้็ากว่าคนอ่ืนเขา 
การเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยท าให้ยิมต้องเสียโอกาสหลายอย่าง 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ียิมไม่มีโอกาสท่ีจะไดเ้ขา้เรียนหนงัสือ ในแต่ละวนัยิมตอ้งช่วยแม่ท างานและก็ท า
หน้าท่ีดูแลเล้ียงดูน้องต่างพ่อ แม่ของยิมก็ไม่ได้ให้ความส าคญักบัการเรียนของยิมมากเท่าไรนกั 
จนกระทัง่มีคนท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือเป็นหน่วยงานบา้นพกัเด็กเร่ร่อนท่ีอยากจะให้ยิมได้มี
โอกาสเขา้เรียน แมว้า่จะตอ้งเรียนชา้กวา่เพื่อนร่วมชั้นคนอ่ืนๆ โดยมีขอ้แลกเปล่ียนวา่ยิมจะตอ้งไม่
ออกไปขอทานอีก  ซ่ึงยมิก็เลือกท่ีจะเรียนหนงัสือและเลิกออกไปขอทานกบัแม่อีก ปัจจุบนัยมิไดรั้บ
การดูแลใหม้าอาศยัอยูใ่นบา้นพกัเด็กเร่ร่อนท่ีตั้งอยูภ่ายในชุมชนท่ียิมอาศยัอยู ่แต่ก็ยงัติดต่อไปมาหา
สู่กบัครอบครัวของเธออยูเ่ช่นเคย  

“หนูได้เข้าเรียนช้ากว่าคนอ่ืน ตอนนั้นครูมุ่ยมาถามว่าอยากเรียนไหม 
หนูกบ็อกว่าอยากเรียน เขากเ็ลยให้เข้าเรียน ตอนนีอ้ยู่ป.2 กเ็รียนช้ากว่าคนอ่ืน”  

“ครูมุ่ยบอกว่าถ้าอยากเรียน ต้องไม่ไปขอทานอีก หนูกเ็ลยไม่ไป
ขอทาน แล้วครูมุ่ยกใ็ห้หนูมาอยู่ ท่ีบ้านด้วย”  

 
แม่มีผู้ชายมาหลายต่อหลายคน  
ตั้งแต่ท่ีพ่อแม่ของยิมแยกทางกนั ตลอดเวลาท่ีอาศยัอยู่กบัแม่ แม่ก็จะอยู่

กินกับสามีใหม่ของแม่มาโดยตลอด ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างแม่กับคนรักของแม่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว และจบลงอยา่งรวดเร็วเช่นกนั ซ่ึงยิมก็ตอ้งอาศยัอยูร่่วมห้องกบัแม่และสามีใหม่ของแม่ดว้ย 
การท่ีแม่อยู่กนักบัสามีใหม่ของแม่ท่ีเม่ือจบความสัมพนัธ์กบัคนหน่ึง แม่ก็เร่ิมสานสัมพนัธ์กบัคน
ใหม่หลายต่อหลายคน เป็นท่ีรับรู้ของคนทัว่ไป ยิมตอ้งเป็นเด็กท่ีถูกลอ้วา่มีแม่ท่ีมีผวัหลายคน สนใจ
แต่คนรักไม่ยอมดูแลลูก เป็นส่ิงท่ียมิมกัจะไดย้นิอยูเ่ป็นประจ า  
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“แม่หนูมผีู้ชายเป็นร้อยๆคน คนอ่ืนเขากม็าว่าหนูว่า แม่มึงมผีวัเยอะ แล้ว
กไ็ม่ยอมดูลูก” 
 

จากเร่ืองราวชีวติของเด็กหญิงทั้ง 10 ราย ในโครงสร้างชีวติของเด็กหญิงพบวา่เด็กหญิง
มีพื้นฐานของความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั แต่ก็พบว่าประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิง
และความสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็กหญิงในกรณีศึกษาทั้ง 10 รายนั้นมีโครงสร้างชีวิตท่ีสะทอ้น
ถึงอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นครอบครัวของเด็กหญิง ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กบั
ผู ้ชายมากท่ีสุด อ านาจท่ีผู ้ชายมีเหนือกว่านั้ นถูกใช้ในการกดข่ี เอาเปรียบทุกๆรูปแบบจาก
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และส่งผลให้เด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรง ความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงนั้นเป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมาอย่างมีแบบแผน ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้
กล่าวถึงในส่วนท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงกับอ านาจ
ชายเป็นใหญ่ 
 การสัมภาษณ์พูดคุยกบัเด็กหญิงทั้ง 10 รายถึงประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง
ในส่วนท่ี 1 แลว้นั้น จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัท าให้ทราบวา่ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิง
แต่ละรายเป็นผูถู้กกระท า ไม่ได้เกิดเป็นลักษณะความรุนแรงท่ีแยกขาดจากกัน แต่กลับพบว่า 
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กหญิงนั้ นเกิดข้ึนมาอย่างเป็นระบบแบบแผน ซ่ึงแต่ละแบบแผน 
ของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท ากับเด็กหญิง ท่ีจะ
น าไปสู่สาเหตุท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบแผนความรุนแรงเป็น 4 แบบแผน 
และนิยามแบบแผนความรุนแรง ดงัน้ี   
 แบบแผนความรุนแรงจากการถูกข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือด เด็กหญิงตอ้งถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงผูว้ิจยันิยามความรุนแรงในแบบแผนน้ีว่า เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ทางเพศจากบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดโดยตรงกบัเด็กหญิง โดยท่ีการกระท านั้ นเป็น 
การกระท าท่ีผูก้ระท าล่อลวง บงัคบั ข่มขู่ เพื่อให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของผูก้ระท าล่วงล ้ าเขา้ไปใน
อวยัวะเพศของเด็กหญิง ไม่วา่การกระท านั้นจะท าให้ผูก้ระท าส าเร็จความใคร่หรือไม่ก็ตาม ก็ถือวา่
เป็นความรุนแรงท่ีเพศท่ีพอ่กระท าต่อเด็กหญิง 
 แบบแผนความรุนแรงจากการถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว คือการท่ีเด็กหญิง
ถูกกระท าความรุนแรงในลักษณะของการถูกท าร้าย ถูกใช้ก าลังบงัคับกดข่ีให้เด็กหญิงได้รับ



พรพิรินทร์ อินโส  ผลการศึกษา / 94 

ผลกระทบทางร่างกาย และข่มเหงกระท าความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ จากการถูกตะคอก  
ดุด่า ใชถ้อ้ยค าท่ีรุนแรงหรือเป็นค าพูดท่ีกระทบต่อจิตใจของเด็กหญิงอยา่งรุนแรง   
 แบบแผนความรุนแรงจากการถูกเมินเฉย ละเลย จากคนในครอบครัว คือการท่ี
เด็กหญิงไม่ไดรั้บการดูแล เอาใจใส่จากบุคคลท่ีเด็กหญิงคาดหวงัจากคนในครอบครัว ท าใหเ้ด็กหญิง
รู้สึกเป็นปมดอ้ย แตกต่างแปลกแยกจากคนอ่ืน รู้สึกวา่ไม่เป็นท่ีรักท่ีตอ้งการของคนในครอบครัว  
 แบบแผนความรุนแรงจากการถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนในครอบครัว คือ การท่ี
เด็กหญิงตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงท่ีหลากหลายรูปแบบในครอบครัว ทั้งการท่ีเด็กหญิงถูกกระท า
รุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว และการท่ีเด็กหญิงถูกกระท า
ความรุนแรงท่ีซ ้ าซ้อนจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ส่งผลใหเ้ด็กหญิงไดรั้บผลกระทบจากการถูก
กระท าความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้  
 จากแบบแผนความรุนแรงทั้ง 4 แบบแผนขา้งตน้นั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 แบบแผนความรุนแรงที ่1 ถูกข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือด  
 การถูกบงัคบัข่มขืนจากพ่อร่วมสายเลือดเป็นการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงการ
กระท านั้นไม่ไดม้าจากคนนอกหรือคนแปลกหนา้ท่ีเด็กหญิงไม่ไดรู้้จกัมกัคุน้ แต่กลบักลายเป็นว่าผูท่ี้
กระท าความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิงนั้นส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัวเป็นบุคคลใกล้ชิดท่ี
เด็กหญิงรู้จกัเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็น พ่อ ปู่ ตา ลุง เป็นตน้ โดยเฉพาะการถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ
จากผูเ้ป็นพอ่ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กหญิง และมีเลือดเน้ือเช้ือไขร่วมกบัเด็กหญิงโดยตรง ส่ิง
ท่ีน่ากงัวลของการท่ีเด็กหญิงถูกข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือดนั้น คือ เด็กหญิงยงัอยูใ่นสภาวะของความ
เป็นเด็กท่ียงัไม่มีความเขา้ใจต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท่ีมีตั้งแต่การสัมผสัร่างกาย ถูกล่อลวงให้ดู
ส่ือลามก การกอดจูบลูบคล า การส าเร็จความใคร่ดว้ยตวัเองหรือให้เด็กหญิงเป็นผูร่้วมกระท า ไปจนถึง
การสอดใส่อวยัวะเพศเขา้ไปในร่างกายของเด็กหญิง ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีเด็กหญิงจะเขา้ใจวา่การกระท าท่ี
เกิดจากคนใกลชิ้ดนั้นคือการล่วงละเมิดทางเพศแบบชายหญิงหรือการแสดงความรักในความสัมพนัธ์
พอ่ลูก  
 กรณีของเม ท่ีถูกพ่อแท้ๆ ของเธอบงัคบัข่มขืนตั้งแต่ท่ีเมมีอายุเพียง 15 ปี ลกัษณะความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเมคือ การท่ีเมถูกพ่อจู่โจมเขา้หาในยามวิกาลโดยท่ีเมไม่ทนัไดต้ั้งตวั เม่ือพ่อจู่โจม
เขา้มาอย่างรวดเร็วแล้ว พ่อก็ใช้ทั้งวาจาเพื่อข่มขู่ และก าลงัแรงกายของพ่อควบคุมตวัของเมไว ้ไม่
สามารถท่ีเธอจะต่อสู้หรือหลุดพน้ไปจากพ่อของเธอได ้ 
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 ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเมไม่เพียงแต่เป็นการถูกกระท ารุนแรงในขณะถูกบงัคบัให้ร่วม
เพศเท่านั้น เพราะหลงัจากท่ีพ่อผูท่ี้บงัคบัข่มขืนจนส าเร็จความใคร่แลว้ เมตอ้งถูกข่มขู่เพื่อให้เมปกปิด
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นความลบั เมจึงไม่กลา้ท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวใหใ้ครฟัง   
 “หลังจากตอนนั้นพ่อก็ขับรถไปส่งหนูท่ีบ้าน ท าตัวเหมือนปกติ แต่พ่อก็ขู่หนูว่าถ้าหนู
บอกใครพ่อจะท าร้าย” (เม)  
 แมว้า่เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการถูกพ่อแท้ๆ บงัคบัข่มขืน จะเกิดข้ึนเพียงคร้ัง
เดียวในชัว่ขา้มคืน แต่เมเห็นไดถึ้งท่าทีของพ่อท่ีพยายามจะกระท าซ ้ าเติมเธออีกคร้ัง ดงันั้นความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังแรกนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงความรุนแรงเพียงคร้ังเดียวท่ีสามารถประเมินได ้แต่กลบัเป็นส่ิง
ท่ีเมตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ของการเป็นเหยื่อท่ีอาจถูกกระท าความรุนแรงจากผูเ้ป็นพ่อซ ้ าอีก  
 “พ่อบังคับมีอะไรกับหนูแค่คร้ังเดียว แต่ตอนนั้นพ่อถือไม้แซ่เข้ามาหาหนูเหมือนจะเข้า
มาท ากับหนูอีก หนูขดัขืนค่ะ แล้วหนูกเ็รียกยายทางบ้าน” (เม)   
 ความรุนแรงทางเพศจากการท่ีเด็กหญิงถูกข่มขืนโดยพ่อผูร่้วมสายเลือดนั้น มีสาเหตุของ
การถูกกระท าความรุนแรงดงัต่อไปน้ี  
 
 สาเหตุการถูกข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือด 

ก) เพราะพ่อไม่เคยคิดว่าเป็นลูก   
  ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดเป็นส่ิงท่ีติดตวัเด็กหญิงมาตั้งแต่เกิดท่ีไม่อาจ
ปฏิเสธได ้ แต่ความรักความผูกพนัระหว่างพ่อลูกนั้นอาจแตกต่างจากความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่ลูก  
ตอ้งผา่นกระบวนการของการตั้งทอ้งไดใ้ช้เวลาอยู่ร่วมกนัมากกวา่ และโดยส่วนใหญ่แม่ก็ตอ้งดูแล
เล้ียงดู ให้นมลูก ความใกลชิ้ดจึงสร้างความผูกพนัไดม้ากกวา่ แต่ส าหรับพ่อแลว้นั้น หากวา่ไม่ไดมี้
ความใกลชิ้ด ไม่ไดรั้บผดิชอบเล้ียงดู หรือการท่ีเด็กเกิดมาโดยท่ีไม่ไดม้าจากความตั้งใจของผูเ้ป็นพ่อ 
ความสัมพนัธ์ของพ่อกบัลูกก็ไม่ต่างจากคนแปลกหนา้ต่อกนั ดงันั้นการท่ีพ่อไม่เห็นวา่เด็กหญิงเป็น
ลูก ความรู้สึกท่ีพ่อมีต่อลูกก็เป็นเพียงผูช้ายท่ีมีความปรารถนาทางเพศต่อผูห้ญิง ท่ีผูช้ายมีอ านาจ 
ทั้งก าลงัแรงกาย และอ านาจของความเป็นชายท่ีจะกดข่ีผูห้ญิงให้สนองความตอ้งการทางเพศของ
ผูช้ายเพียงเท่านั้น ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดไม่เพียงพอท่ีจะท าให้พ่อท าหนา้ท่ีคอยดูแลปกป้องลูก 
แต่ตอ้งมาจากความคิดความเช่ือ และความพร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีพอ่ท่ีพึ่งกระท าต่อลูกสาว    
  เช่นกนักบักรณีของเม สาเหตุท่ีน าไปสู่การกระท าความรุนแรงจากพ่อท่ี
กระท าต่อลูกดว้ยการบงัคบัข่มขืนท่ีเกิดข้ึนกบัเมนั้น มาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งเมกบัพอ่ของเธอ ท่ี
ไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความเป็นครอบครัวท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อกบัลูก เมเป็นลูกท่ีไม่ได้



พรพิรินทร์ อินโส  ผลการศึกษา / 96 

เกิดมาจากความตั้งใจของพ่อท่ีอยากจะท าหนา้ท่ีพ่อดูแลเล้ียงดูลูก จากท่ีพ่อของเมทอดทิ้งเมและแม่
ไปตั้งแต่ท่ีรู้วา่แม่ของเมตั้งทอ้ง  
  “แม่บอกว่าตั้งแต่ท่ีพ่อคบกับแม่ก็แอบไปมีเมียน้อย แล้วตอนท่ีแม่ท้อง 
พ่อกห็นีไปอยู่กับเมยีน้อย กไ็ม่สนใจแม่ เหมือนไม่อยากมหีนู” (เม) 
  ตลอดระยะเวลาท่ีเมเติบโตมา พ่อไม่เคยท าหน้าท่ีของพ่อด้วยการดูแล
เล้ียงดู หรือรับผิดชอบช่วยเหลือส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเม แมว้า่เมจะรับรู้มาโดยตลอดวา่บุคคลท่ี
พบเห็นในชีวิตประจ าว ันของเธอ อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน อยู่ในครอบครัวอ่ืนท่ีไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั แต่บุคคลนั้นคือพอ่ท่ีใหก้ าเนิดเธอมา  
  “พ่อไม่เคยเลีย้งหนูมา เงินกไ็ม่ให้ แม่ต้องเป็นคนหาเอง” (เม) 
  “หนูกเ็จอพ่อค่ะ เพราะพ่อไปได้เมียใหม่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน แต่คนละท่ี” 
(เม)  
  จากพฤติกรรมของผูเ้ป็นพ่อท่ีกระท าต่อเม ทั้งการละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจ 
ไปถึงการกระท าความรุนแรงดว้ยการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกสาว แสดงให้เห็นถึงวา่ความสัมพนัธ์
ท่ีพอ่มีต่อลูกสาวไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของความสัมพนัธ์พ่อลูก แต่เป็นการกระท าท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ
ความเป็นหญิงชาย ท่ีผูช้ายสามารถกดข่ีทางเพศ และให้เพศหญิงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถระบา ย 
ความตอ้งการทางเพศได ้ เมจึงถูกมองเป็นเพียงผูห้ญิงท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางเพศของ
ผูช้าย ท่ีผูก้ระท าคือพอ่แท้ๆ ของเธอเอง 
  “พ่อท าหนูแรงมาก หนูเจบ็มาก เขาท าเหมือนหนูไม่ใช่ลูกเขา” (เม)  
 

ข) เพราะอุดมการณ์ความเป็นพ่อทีผู่กขาดกบัผู้ชาย    
  การท่ีเด็กต้องตกเป็นเหยื่อจากการถูกข่มขืนโดยพ่อร่วมสายเลือดนั้น 
สาเหตุหน่ึงมาจากอุดมการณ์ความเป็นพ่อท่ีคนในสังคมยอมรับ ท่ีมีความคิดความเช่ือต่อความเป็น
พอ่ ความเป็นพอ่ถูกใหคุ้ณค่าวา่ มีอยูใ่นตวัตนของผูช้ายทุกคน แมว้า่ลูกจะเกิดมาจากความท่ีไดต้ั้งใจ 
พ่อจะไม่เคยไดท้  าหน้าท่ีของพ่อ ไม่เคยรับผิดชอบเล้ียงดู แต่คนในสังคมกลบัเช่ือว่า ความสัมพนัธ์ 
ท่ีมีร่วมกนัทางสายเลือดระหวา่งพ่อกบัลูก อยา่งไรเสียก็ไม่สามารถท่ีจะตดัขาดจากกนัได ้เม่ือข้ึนช่ือ
วา่เป็นพ่อท่ีให้ก าเนิดลูก ความเป็นพ่อนั้นจะไม่ถูกตั้งค  าถาม หรือสงสัยในความสัมพนัธ์ท่ีมีร่วมกนั
ระหวา่งพ่อลูก เป็นการเปิดโอกาสให้พ่อท่ีอาจจะไม่เคยท าหนา้ท่ีของความเป็นพ่อ ไดเ้ป็นผูช้ายท่ีมี
โอกาสเขา้ใกลต้วัเด็กหญิงมากท่ีสุด ไม่วา่พ่อจะรู้สึกกบัลูกสาววา่เป็นลูกหรือไม่ก็ตาม แต่ความเป็น
พ่อบงัเกิดเกลา้เปิดโอกาสให้พ่อเสมอ ดงันั้นความรุนแรงทางเพศท่ีเด็กหญิงถูกกระท าจากคนใน
ครอบครัว ท่ีผูก้ระท าเป็นพอ่บงัเกิดเกลา้ของเด็กหญิงจึงสามารถเห็นไดบ้่อยสุดในสังคม  



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  97 

  ในกรณีของเม ท่ีเมตอ้งตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศจากการท่ีถูกพอ่
แท้ๆ บงัคบัข่มขืน ท่ีเมยนืยนัวา่ความสัมพนัธ์ท่ีระหวา่งเมกบัพอ่ แทบจะไม่มีความรู้สึกผกูพนัของพ่อ
และลูก ต่างคนต่างเป็นคนแปลกหนา้ของกนัและกนั แต่ความเป็นพอ่ท่ีไม่มีใครสามารถปฏิเสธไดว้า่
พอ่ท่ีเหมือนคนแปลกหนา้ส าหรับเธอนั้น ก็คือพอ่ท่ีทุกคนในสังคมรอบขา้งต่างก็รับรู้ ในวนัท่ีพอ่เขา้
มาข่มขืนเธอ สถานการณ์ต่างๆน าเมไปสู่การตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของพ่อไดอ้ยา่งง่ายดาย เมถูกทิ้งไว้
ให้นอนอยูใ่นบา้นของพ่อเพียงคนเดียว ในขณะท่ีทุกคนต่างก็เดินทางกลบั และหลงัจากท่ีพ่อข่มขืน
เธอจนส าเร็จความใคร่แลว้ ทุกคนในบา้นต่างก็มีท่าทีท่ีเรียบเฉย เม่ือเห็นวา่พ่อเขา้มาอยูใ่นห้องนอน
ของเธอ  
  “คือตอนนั้นหนูไปท่ีเชียงใหม่ เพราะว่าญาติท่ีสนิทกันเขาชวนหนูไป
ด้วย หนูไม่รู้ว่าพ่อหนูไปด้วย แล้วตอนขากลับต้องมาแวะพักท่ีบ้านพ่อ แต่หนูไม่ได้ไปยุ่งกับพ่อนะ
คะ คนท่ีรู้จักกันกบ็อกว่าให้แวะพักท่ีบ้านพ่อก่อน เพราะมันดึกแล้ว เขากไ็ปพักกัน แล้วตีสามเขาก็
กลับขึน้ไปบ้าน แล้วไม่ได้บอกหนู กป็ล่อยให้หนูนอนหลับท่ีบ้านพ่อ แล้วพอตีห้า พ่อกเ็ข้ามาข่มขืน
หนู” (เม) 
  “ตอนท่ีพ่อท าเสร็จแล้ว ปู่กับย่าก็เดินผ่านหน้าห้อง เขาก็เห็นพ่ออยู่ใน
ห้องกับหนู แต่เขากด็ูเฉยๆ หนูไม่รู้ว่าเขารู้รึเปล่า” (เม) 
  ซ่ึงจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เมไม่รู้วา่ท าไมทุกคนถึงทิ้งใหเ้ธออยูค่นเดียว 
โดยท่ีคนอ่ืนๆเดินทางกลับออกไปพร้อมกันหมด ก็เป็นโอกาสเดียวกนัท่ีพ่อจะเข้ามาข่มขืนเธอ 
เช่นกนักบัการท่ีคนในบา้นของพ่อ ต่างก็ไม่ไดรู้้สึกแปลกใจท่ีเห็นพ่อเขา้ไปอยูใ่นห้องท่ีเธอนอนอยู ่
แมว้่าท่ีผ่านมาพ่อจะไม่เคยสนใจหรือพูดคุยกบัเมเลยสักคร้ังก็ตาม ก็อาจกล่าวได้ว่าความเป็นพ่อ
สร้างความไวใ้จ และมองขา้มความสัมพนัธ์ทางเพศของผูห้ญิงผูช้าย แต่เป็นความสัมพนัธ์ของพอ่กบั
ลูก  
 
 แบบแผนความรุนแรงที ่2 ถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว 
 การถูกกระท าทารุณ กระท ารุนแรงด้วยการท าร้ายร่างกาย ใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง จงใจ
ที่จะให้กระทบต่อความรู้สึกของเด็กหญิง จากการกระท าของคนในครอบครัวนั้น เป็นความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนบ่อยที่สุดกับเด็กหญิง ทั้งการถูกกระท ารุนแรงด้วยการใช้ก าลงัท าร้ายร่างกาย
ต่อเด็กหญิง และการถูกกระท าความรุนแรงทางวาจา ข่มขู่ ดุด่าใช้ค  าพูดที่รุนแรง การพูด
ประชดประชัน เสียดสี ซ่ึงลกัษณะของความรุนแรงที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีผูก้ระท ากลับเป็นบุคคลใน
ครอบครัว เป็นพื้นท่ีท่ีเด็กหญิงควรจะปลอดภยัและได้รับการดูแลมากกว่า แต่ในความเป็นจริง
แล้วกลบัพบว่าเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว และความรุนแรงที่เกิดข้ึน
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นั้นเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงอย่างทารุณ และยงัเป็นความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าซ ้ า
แล ้วซ ้ าอีก ลกัษณะของความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากการถูกกระท าทารุณในครอบครัวนั้น มี
รูปแบบของผูก้ระท ารุนแรงต่อเด็กหญิง 5 รูปแบบ คือ การถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อ การ
ถูกกระท าความรุนแรงจากแม่ การถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อเล้ียง/แม่เล้ียง การถูกกระท า
ความรุนแรงจากคนในครอบครัว และการถูกกระท าความรุนแรงจากคนนอกครอบครัว ซ่ึงแต่
ละรูปแบบก็จะกล่าวถึงสาเหตุที่ท  าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในรูปแบบนั้นๆ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
 2.1 ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อ  
 การที่พ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้น มกัพบว่าลกัษณะความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึน เป็นการกระท าทารุณทางร่างกายต่อเด็กหญิงอย่างรุนแรง พ่อมกัจะใช้ความเหนือกว่า
จากความแข็งแรงทางร่างกายเพื่อกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง ในความสัมพนัธ์ของความ
เป็นพ่อลูก ท่ีอยู่บนพื้นฐานความสัมพนัธ์ที่พ่อควรจะปกป้องคุม้ครองลูกจากอนัตราย ให้ความ
รักต่อลูก แต่กลบักลายเป็นว่าพ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงด้วยการท าร้ายร่างกายต่อเด็กหญิง
มากที่สุด ทั้งการทุบตีอย่างหนัก การใช้ส่ิงของเคร่ืองมือใกล้ตวัเป็นอาวุธเพื ่อกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิง เป็นตน้  
   “ย่าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแม่อยู่ ที่บ้าน แล้วพ่อเมาเหล้าแล้วก็เอาปืนไปขู่แม่ แม่
เลยไปอยู่ บ้านผู้ใหญ่ แล้วก็หนีไปเลยค่ะ แม่บอกว่าอยู่ไม่ไหว ให้ย่าดูแลหนูแทน แล้วหลังจาก
นั้นหนูกับมายก็โดนพ่อตี” (มิน)   
 กรณีของ มิน ที่ถูกพ่อแท้ๆ กระท าความรุนแรงทางร่างกายอย่างทารุณ ลกัษณะ
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนกบัมินคือ มินถูกพ่อกระท าความรุนแรงทางร่างกาย ใช้ก าลงัท าร้ายทุบตี 
ใช้ส่ิงของใกล้ตวัเป็นอาวุธที่จะท าร้ายมิน ซ่ึงมินถูกพ่อท าร้ายร่างกายมาโดยตลอด ตั้งแต่ที่มิ
นจ าความได้คือ หลงัจากที่แม่หนีออกไปจากบา้น จากที่แม่เคยเป็นเหยื่อจากการถูกพ่อท าร้าย 
ก็ตอ้งกลายเป็นมินและฝาแฝดของเธอ ที่ตอ้งคอยรองรับอารมณ์ที่เกร้ียวกราด และใช้ก าลังที่
รุนแรงกระท าต่อลูกทั้ง 2 คน    
 การถูกท าร้ายร่างกายเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง มินตอ้งอยู่อย่างหวาดกลัว เวลาท่ีต้องอยู่ก ับ
พ่อตามล าพงัเป็นช่วงเวลาที่มินระแวงว่าพ่อจะท าร้าย โดยเฉพาะเวลาที่พ่อด่ืมเหล้าส่ิงน้ีสร้าง
ความหวาดกลัวให้ก ับมิน เพราะยิ่งเธอสังเกตเห็นถึงอาการเมามายของพ่อได้ชัดมากเท่าไร 
ความรุนแรงที่เกิดข้ึนก็จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเท่านั้น พ่อจะลงมือท าร้ายมินได ้อย ่าง
โหดร้าย ไร้ซ่ึงความปราณี และพ่อจะสามารถใช้ส่ิงของท่ีอยู่ใกล้ตวัเป็นอาวุธที่จะท าร้ายเธอ  
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 “เวลาที่พ่อเมา พ่อจะน่ากลัวมาก พ่อจะตี ตี ตี แรงมาก บางคร้ังพ่อก็ใช้มือตี 
บางคร้ังก็ใช้ไม้ท่ีอยู่ ใกล้ๆพ่อจะเอาอันท่ีอยู่ ใกล้ๆมาตี” (มิน)  
 “บางคร้ังพ่อก็ตีแรง บางคร้ังก็ไม่ค่อยแรง บางคร้ังพ่อก็ตีแบบไม่มีเหตุผล” (มิน)   
 จากความรุนแรงจากการถูกทารุณที่มีผูก้ระท าเป็นพ่อของเด็กหญิงเองนั้น พบว่า
สาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงมีดังน้ี  
 
 สาเหตุการถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อ  

ก) เพราะพ่อไม่ได้เต็มใจที่จะท าหน้าที่ดูแลลูก  
  ผูช้ายมกัได ้รับการยกย ่องให้เป็นผูน้ าครอบครัวมีหน้าที ่หล ักคือ 
การท างานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนผูห้ญิงก็ถูกคาดหวงัว่าต้องเป็นภรรยาท่ีดี เป็น
แม่ที่ดี ท  าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานบา้นเป็นหลกั และก็ตอ้งท าหน้าที่แม่ในการดูแลเล้ียงดูลูก 
มีความอ่อนโยน และทะนุถนอมลูก อบรมสั่งสอนลูก  แต่เม่ือผูช้ายหรือพ่อต้องมาท าหน้าที่ใน
การเล้ียงดูลูกซ่ึงถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของแม่ ในการดูแลเล้ียงดูจึงไม่ได้มาจากความเต็มใจ ท่ี
จะดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน ทะนุถนอม ลกัษณะการดูแลเล้ียงดูของพ่อที่กระท าต่อลูก  
จึงเป็นการควบคุมให้เด็กหญิงต ้องเชื่อฟัง ไม่กล ้าที่ตอบโตก้ ับผู เ้ ป็นพ่อ นั ่นก็คือการใช้ 
ความรุนแรง ทั้งดุด่า และท าร้ายร่างกาย ท่ีเด็กหญิงไม่กล้าท่ีจะตอบโต ้  
  เช่นในกรณีของ มิน ที่ถูกพ่อท าร้ายร่างกายอย ่างโหดร้ายทารุณ 
สาเหตุมาจากการที่พ่อตอ้งท าหน้าที่เล้ียงดูลูกแทนแม่ที่หนีไป พ่อตอ้งรับหน้าที่ดูแลลูก และ
มกัจะควบคุม ลงโทษลูกด้วยการใช้ความรุนแรง  หลายคร้ังท่ีพ่อใช้ความรุนแรง ด้วยการทุบตี 
ท าร้ายร่างกายมิน พ่อมกัจะให้เหตุผลต่อการกระท าเหล่านั้นว่ามาจากการที่มินไม่เช่ือฟังค าสั่ง
พ่อ การเป็นลูกต้องเช่ือฟังค าสั่ง และท าตามความต้องการของพ่อ ดงันั้นการท่ีลูกไม่ท าตามส่ิง
ท่ีพ่อตอ้งการ พ่อจึงสามารถท่ีจะลงโทษลูกได้  
  “ตั้งแต่ที่แม่หนีไป พ่อก็เป็นคนเลีย้งหนูมา พ่อก็จะตีมาตั้งแต่ตอน
นั้น พ่อตีตลอด” (มิน)  
  เพราะลูกถูกมองว่าเป็นเพียงสมบตัิของพ่อ ที่พ่อจะใช้ความรุนแรง
อย่างไรก็ได้ อุดมการณ์ที่พ่อแม่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดเป็นเจา้ของชีวิตของลูก มกัถูกใช้เป็นขอ้อ้าง
หรือขอ้ปฏิบติัท่ีพ่อแม่จะใช้กบัลูก ทั้งยงัปลูกฝังความคิดความเช่ือเหล่าน้ีเพื่อให้ลูกยอมรับการ
อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าพ่อ เช่นเดียวกันกับที่พ่อใช้ความรุนแรงท าร้ายร่างกายลูกอย่างแสน
สาหัสก็มาจากความคิดความเช่ือที่ว่าลูกเป็นสมบติัของพ่อ ท่ีพ่อจะสามารถท าอะไรกับลูกก็ได้ 
โดยท่ีลูกก็ยอมรับว่าการกระท าเหล่านั้นอาจมาจากความรัก เป็นการอบรมสั่งสอน หรือเป็นส่ิง
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ท่ีพ่อสามารถกระท ากบัลูกได้ ด้วยความท่ีลูกหรือเด็กหญิงไม่สามารถต้านทานกบัความรุนแรง
ทางร่างกายที่พ่อเป็นผูก้ระท าแล้วนั้น ความคิดภายในตวัเด็กหญิงที่ถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าพวก
เธอเป็นสมบตัิของพ่อที่พ่อสามารถกระท ารุนแรงกบัพวกเธอได้ เด็กหญิงจึงตอ้งถูกกระท า
ความรุนแรงอย่างทารุณจากพ่อซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า 
  “เวลาท่ีพ่อตี พ่อจะบอกว่า มินรู้ไหมว่าท าไมพ่อถึงตี เพราะว่ามินไม่
ท าตามท่ีพ่อบอก” (มิน)  
  มินที่ถูกพ่อกระท าทารุณทางร่างกายมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่จ  าความ
ได้ หลายคร้ังท่ีพ่อท าร้ายร่างกายมิน พ่อมกัจะเหตุผลกบัมินเสมอว่าส่ิงที่พ่อท ามาจากการที่มิน
ไม่เชื่อฟังพ่อ พ่อจึงตอ้งลงโทษด้วยทุบตี เฆี่ยนตี  เพราะพ่อมองเห็นมินเป็นเพียงลูกที่เป็น
สมบติัของพ่อ อยู่ภายใตอ้  านาจการควบคุมดูแลของพ่อ พ่อจึงใช้ความรุนแรงทุบตีอย่างทารุณ
มากกว่าท่ีจะทะนุถนอมด้วยความนุ่มนวล  
  ความรุนแรงที่พ่อกระท าต่อมินเป็นส่ิงที่มินยอมรับได้ ความเป็นพ่อ
ที่มีอ  านาจมากกว่าลูก มินยอมรับการอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อ เป็นสมบติัที่พ่อจะสามารถท า
อะไรก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัความรุนแรงจากบุคคลอื่น มินจะไม่ยอมรับแล้วตอบโต ้เช่น 
การถูกท าร้ายจากเพื่อน ก็จะรู้สึกไม่พอใจ บางคร้ัง มินก็จะตอบโตด้้วยการใช้ความรุนแรง
เช่นกนั  
   “ถ้าเพ่ือนผู้ชายมาตีหนู หนูจะโกรธ เพราะหนูไม่ได้ท าผิดอะไรแล้ว
เขามาตีหนู หนูไม่ชอบ แต่หนูไม่โกรธพ่อ เพราะหนูรักพ่อ แล้วพ่อก็รักหนู” (มิน)   
  “ตอนนั้นหนูตีกับผู้ชาย เขามาล้อหนู หนูก็เลยไปพังโต๊ะเขา” (มิน)   
 

ข) เพราะพ่อเครียด กดดันมาจากภาระงาน  
  ในครอบครัวที่พ ่อมกัจะท าหน้าที่เ ป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู ท่ี้
ท  างานเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว การท างานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนั้น ก็ตอ้งพบ
เจอกบัสภาวะกดดัน และความเครียดที่มาพร้อมกบัการท างาน การเป็นแรงงานที่ไม่มีอ  านาจ
ในการต่อรอง แต่ในทางกลบัในครอบครัว พ่อกลบัเป็นคนที่มีอ  านาจและบทบาทที่ส าคัญมาก
ที่สุดในครอบครัว พ่อจึงใช้ความมีอ านาจที่สามารถควบคุมคนในครอบครัวนั้นกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิง เสมือนเป็นการที่พ่อสามารถปลดปล่อยจากความเครียดที่ไม่สามารถ
ระบายออกกมาได้เม่ืออยู่ในท่ีท างาน หรือความกงัวนท่ีมีต่อภาระงานของพ่อ  
  จากค าบอกเล่าของมิน บ่อยคร้ังที่พ่อมกัจะใช้ความรุนแรง ทุบตี ท า
ร้ายมิน หลงัจากที่กล ับจากการท างาน การที่พ่อเครียดจากการท างานมากก็ยิ ่งท าให้พ่อใช้ 
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ความรุนแรงกับมินมากข้ึน ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังมินไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าเธอ
จะถูกพ่อท าร้ายมากน้อยแค่ไหน  
  “บางคร้ังพ่อก็ตีไม่แรง ถ้าพ่อตีแรง เพราะพ่อเครียด พ่อเครียดเพราะ
เร่ืองงาน ถ้าพ่อเครียดพ่อก็จะเรียกหนูไปนั่งคุย ถ้าคุยไม่รู้เร่ือง ก็จะตี” (มิน)  
  พ ่อผู ท้  าหน ้า ที ่แบกรับภาระทางการ เง ินทุกอย ่า งในครอบครัว  
ทั้งค่าใช้จ่ายในครอบครัว และภาระหน้ีสิน ก็ยิ่งท าให้พ่อของมินต้องเผชิญกับภาวะเครียดและ
กดดนัท่ีตอ้งคอยหาเล้ียงคนในครอบครัว พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่สามารถเป็นท่ีพึ่งของคนใน
ครอบครัว ย่าที่มีอายุมากแล้วก็ท างานมีรายได้เล็กๆน้อยๆซ่ึงไม่พอใช้จ่าย แม่เล้ียงที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรงจากการเป็นโรคเบาหวาน รวมถึงมินเองก็ยงัอยู่ในวยัเด็กที่ยงัช่วยเหลือ
ตวัเองได้ไม่เต็มที่   
  “ตอนนั้นป้าเอาที่ดินของย่าไปจ านอง แล้วป้าบอกว่ากรกฏาจะเอามา
ใช้ให้ แต่ก็ไม่มี น้าหนู ลุงหนู แล้วก็พ่อ ก็ต้องช่วยกันออก” (มิน)  
  การแบกรับปัญหา เ รื่ องค ่า ใช ้จ ่า ยในครอบครัวส าหรับพ ่อจ ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียด ที่เป็นที่มาของการที่มินมกัจะถูกพ่อกระท าความรุนแรง มิน
เปรียบเสมือนที่ระบายความเครียดของพ่อที่พ่อไม่สามารถระบายก ับใครได ้นอกจากมิน  
ความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกทุบตีท าร้ายจากพ่อจึงสามารถเกิดข้ึนกบัมินได้ทุกเวลา
และเกิดข้ึนอยู่เป็นประจ าเกือบทุกวนั 
 

2.2 ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากแม่ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูกนั้น เป็นความสัมพนัธ์ที่มีความใกล้ชิดและผูกพนั
กนัมากที่สุด ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ที่แม่เป็นผูอุ้ ม้ท ้องลูกเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทัง่คลอดลูก  
เป็นความสัมพนัธ์ที ่ผ ูกพนัธ์กนัด ้วยสายเลือดอย ่างแท ้จริง เมื ่อคลอดลูกแล ้วภาระหน้าที่ 
ในการดูแลเล้ียงดูลูกตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นแม่ตามธรรมชาติที่แม่ตอ้งให้นมกบัลูก รวมไปถึง
ความคาดหวงัจากคนในสังคมที่แม่จะตอ้งท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเล้ียงจนเติบใหญ่ แต่ความ
เป็นจริงแล้ว ความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกไม่ได้มีเพียง ความรัก ความปรารถนาดี ความอ่อนโยนที่
แม่มีให้ต่อลูกเท่านั้น แต่มีเงื่อนไขที่ท  าให้แม่เป็นบุคคลหน่ึงที่กระท าความรุนแรงต่อลูกมาก
ที่สุดเช่นก ัน ความใกล้ชิดก็เป็นส่วนหน่ึงที่เด็กหญิงมกัจะระบุว่าผูที้่กระท าความรุนแรงก ับ
พวกเธอมากกว่าท่ีสุด นั้นก็คือแม่ผูใ้ห้ก าเนิดของเธอนั้นเอง   
 ดงัเช่นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดข้ึนก ับยิมที่เธอระบุว่าแม่เป็นผูที้่กระท า
ความรุนแรงกบัเธอมากที่สุดในบา้น ตั้งแต่ที่ยิมได้มาอาศยัอยู่ร่วมกบัผูเ้ป็นแม่ ยิมก็ถูกกระท า
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ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย เช่นการใช้ไม ้หรือของใช้ต่างๆท าร้ายเฆ่ียนตียิม หยิกจนเกิดเป็น
ร่องรอยฟอกช ้ า และการใช้ความรุนแรงด้วยการดุด่าใช้ค  าพูดที่รุนแรง และแม่ยงัละเลยไม่ได้
ให้การดูเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยให้ยิมตอ้งดูแลช่วยเหลือตวัเอง   
 “แม่ชอบตีลูก เขาชอบตีหนู ถ้าแม่โกรธ แม่ก็จะใช้ไม้มาตี” (ยิม)  
 “ตอนเด็กๆ แม่เคยหยิกหนู ตอนนีก้็ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่ เลย” (ยิม)   
 ยิมตอ้งถูกแม่เป็นผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเธอมาโดยตลอด และความเป็นส่ิงที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าเกือบทุกวนัในช่วงเวลาท่ีอาศยัอยู่กับแม่  
 “แม่จะตีบ่อยมาก เกือบทุกวัน” (ยิม)   
 จากการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดยที่แม่เป็นผูก้ระท า
ความรุนแรงนั้น มีสาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรงดงัน้ี  
 
 สาเหตุการถูกข่มเหง กระท าทารุณจากแม่ 

ก) เพราะเป็นเพียงลูกติดจากสามีเก่าคนที่แม่เคยรัก 
  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวที่มีพื ้นฐานมาจากความรัก ของสามี
ภรรยาก็สามารถส่งผลให้ลูกได้รับความรัก และการดูแลที่ดีจากคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน 
แต่ในทางตรงกันขา้ม ความขดัแยง้ที่เกิดข้ึนในครอบครัวก็ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ที่มีต่อลูก
ด้วยเช่นกนั การที่เด็กหญิงเคยเป็นที่รักของพ่อและแม่เป็นพยานรักที่เสริมสร้างความสัมพนัธ์
ในครอบครัวให้เขม้แข็งมากยิ ่ง ข้ึน แต่ในวนัที ่เกิดความบางหมางขดัแยง้ในครอบครัว  
ความโกรธแค้น เกลียดชังที่เกิดข้ึนไม่ได้เกิดข้ึนระหว่างคนสองคน แต่เด็กหญิงซ่ึงเสมือนเป็น
ตวัแทนของกันและกัน ก็ตอ้งรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นไปด้วย การที่แม่ต้องเล้ียงดูลูก จึงไม่ได้
อยู ่บนพื้นฐานของความรัก แต่เป็นความโกรธ เกลียดช ังที่มีต่อพ่อของเด็กหญิง ดงันั้น 
ความรุนแรงที่แม่เป็นผูก้ระท าต่อเด็กหญิงนั้นจึงมีสาเหตุมาจากการที่เด็กหญิงเป็นต ัวแทน 
ของพ่อคนท่ีแม่มีความรู้สึกในเชิงลบ ทั้งโกรธ เกลียด อาฆาต ความรุนแรงจึงเป็นส่ิงที่แม่เลือก
กระท าต่อลูกท่ีแม่ไม่ได้รัก  
   “หนูโชคร้าย เพราะครอบครัวหนูไม่มีใครรักหนูเลย พ่อชอบหนูแต่
แม่ไม่ให้ไป แม่เกลียดพ่อ” (ยิม) 
  “หนูคิดถึงพ่อ อยากไปหาพ่อ แต่ไม่มีใครพาหนูไป แม่ก็ไม่ให้ไป” 
(ยิม)  
  ความรุนแรงที่เกิด ข้ึนกบัย ิม  ความสัมพนัธ์ระหว ่างแม่ลูกไม่ได้
เกิดข้ึนจากความรักความผูกพนัทางสายเลือดเพียงอย่างเดียว การที่ย ิมเป็นแทนความรัก
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ระหว่างพ่อกบัแม่ ก็ท  าให้ยิมได้รับความรัก และการดูแลเอาใจใส่ที่ดี กรณีของยิม ที่ความ
บาดหมางในครอบครัวจากการที่พ่อไปอยู่กินกบัคนรักใหม่ ทอดทิ้งแม่ไป ท าให้แม่โกรธพ่อ
มาก แม่ไม่เคยพูดถึงพ่อในทางท่ีดี กีดกนัไม่ให้ยิมต้องพบเจอกับพ่อ และตลอดเวลาท่ียิมอาศยั
อยู่กบัแม่หลงัจากที่แยกทางไป ยิมตอ้งกลายเป็นลูกที่ไม่ได้เป็นที่รัก แต่ตอ้งอยู่ด้วยความรู้สึก
เกลียดชังจากแม่  ท่าทีและค าพูดที่แม่แสดงออกกบัยิม ท าให้ยิมรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นที่ต้องรัก
ท่ีตอ้งการของแม่อีกต่อไป  
  ความสัมพนัธ์ที่ตอ้งเปล่ียนจากความรักเป็นความเกลียดชัง การที่ยิม
ตอ้งอาศยัอยู่กบัแม่ไม่ได้เป็นความต้องการท าหน้าที่แม่ แต่เป็นความจ าเป็นที่แม่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ความโกรธแค้นที่ เกิดข้ึนจึงตวัแทนของพ่อ เธอจึงกลายเป็นตวัแทนขอความโกรธ
แทนที่แม่มีต่อพ่อของยิม การที่แม่รับยิมมาอาศยัอยู่ด้วย ส่งผลต่อความรู้สึกที่แม่มีต่อยิม และ
ความรู้สึกเหล่านั้นก็แสดงออกด้วยการท่ีแม่ใช้ความรุนแรงกระท าต่อยิมเป็นประจ า    
 

ข) เพราะแม่ต้องรับภาระงานทุกอย่างเพียงล าพัง  
  แม่ที่ตอ้งรับบทบาททั้งการเป็นผูน้ าครอบครัว เป็นเสาหลกัที่หา
รายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว รวมทั้งยงัตอ้งเป็นแม่บา้นรับผิดชอบท างานในบา้น ดูแลความ
เรียบร้อยในบา้น เป็นงานหนักที่แม่ตอ้งรับผิดชอบเพียงผูเ้ดียว โดยเฉพาะการเป็นแม่เล้ียง
เด่ียว ที่ไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากสามีได้ การรับภาระทั้งงานในบา้นและงานนอก
บา้นก็เป็นงานที่หนักอยู่แล้ว และการที่แม่ยงัตอ้งมีลูกวยัเด็กที่ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได้เต็มที่ ตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากแม่อีก ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระงานส าหรับแม่ให้มากข้ึน
ไปอีก เพราะในการดูแลลูกนั้น แม่จ  าเป็นต้องทุ่มเทความรัก และการเอาใจใส่อย่างมากในช่วง
วยัท่ีเด็กหญิงก าลงัเติบโตเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ แต่การท่ีแม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันนั้น ท าให้
ผูห้ญิงในฐานะแม่ที่มีทั้ งงานนอกบา้น งานบา้น งานดูแลลูกนั้น ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ การเป็นผูน้ า เป็นเสาหลกัของครอบครัวนั้น ท าให้แม่ตอ้งทุ่มเทเวลาเพื่อหารายได้มา
ใช้จ่ายในบ้าน ดงันั้นการดูแลลูกจึงมกัจะไม่ใช่การสั่งสอนให้เด็กหญิงได้เรียนรู้ แต่คือการ
ควบคุมเพื่อให้เด็กหญิงเช่ือฟัง และไม่สร้างปัญหาให้แม่ต้องหนักใจ เป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ของแม่ ซ่ึงวิธีที่แม่มกัจะน ามาใช้ในการควบคุมนั้นก็คือ การใช้ความรุนแรง การดุด่าให้
หวาดกลวั เฆ่ียนตีท าร้ายร่างกาย เพื่อให้เด็กหญิงเช่ือฟัง ไม่กล้าท าผิดอีก  
  “แม่ ต้องออกไปท างานทุกวัน ตอนเช้าท ากับข้าวให้กินแล้วแม่ก็
ออกไป ไม่ค่อยมีเวลาดูแล แม่บอกให้หัดดูแลตัวเอง แล้วก็ดูแลน้องด้วย” (ยิม)  
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  “แม่จะให้หนูล้างจาน ท ากับข้าว ท าอาหารเลีย้งน้อง แต่บางทีแม่จะ
มาด่า แม่จะด่าว่า ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ ไม่ยอมช่วยพ่อแม่ท างานเลย แต่หนูก็ช่วยแม่ทุกวัน แต่แม่ไม่
เห็น” (ยิม)  
  ในกรณีของยิม แม่มกัจะใช้ค  าพูดที่ก ้าวร้าวรุนแรง ดุด่า เวลาที่แม่
เห็นว ่าย ิมไม่ท าตามค าสั ่งของแม่ โดย เฉพาะ เ ร่ืองงานบา้น ที ่แม ่มอบหมายให้ย ิม เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบ ในขณะที่แม่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น ก็จะสร้างความไม่พอใจให้กบัผูเ้ป็นแม่
อย่างมากจนเกิดเป็นความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่แม่กระท ากบัยิม เพื่อแสดงให้ยิมเห็นว่า
การท่ีไม่ท าตามท่ีแม่สั่ง จะตง้ถูกลงโทษอย่างแสนสาหัส  
 

ค) เพราะแม่ต้องการเอาใจสามีใหม่  
  ผูช้ายเป็นเสมือนช้างเท้าหน้าที่ต ้องน าในทุกๆด้าน ส่วนผูห้ญิงต ้อง
เป็นช้างเทา้หลังที่ต ้องเดินตามผูช้ายที่เป็นช้างเท้าหน้า การที่ผูห้ญิงยอมรับการเป็นผูน้ าของ
ผูช้ายนั้น เพราะตอ้งการการดูแล หาเล้ียงครอบครัว การปกป้องคุม้ครอง  ผูช้ายไม่ได้เป็นเพียง
ที่พึ่ งพาของผูห้ญิงจากการที่ผูช้ายท างานมีรายได้เท่านั้น แต่ผูห้ญิงก็ยงัต ้องการให้ผูช้ายเป็น
ผูน้ าเพื่อให้มีที่พึ่ งพาทางจิตใจ มอบความรัก ความโรแมนติกให้ ผูห้ญิงจึงยอมท าทุกอย่าง
เพื่อให้ผูช้ายตอบแทนในส่ิงที่ผูห้ญิงต้องการ ยิ่งการที่ผูห้ญิงเคยผิดหวงัจากความรัก ก็ยิ่งโหย
หายและเรียกร้องมากยิ่งข้ึน หลายคร้ังที่ความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างแม่ พ่อเล้ียง และ
ลูกนั้น แม่เลือกที่จะให้ความรักและเชื่อฟังสามีใหม่ของแม่มากกว่า และแม่ก็กลายเป็นผูที้่
กระท ารุนแรงต่อเด็กหญิงเอง เป็นการท าตามค าสั่ง หรือเอาใจสามีใหม่มากกว่า เด็กหญิงจึง
ตอ้งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่แม่เป็นผูก้ระท าเพื่อเป็นข้อต่อรองในการที่แม่จะสามารถ
พึ่งพาคนรักใหม่ของแม่ได้ 
  “หนูเกลียดพ่อคนใหม่ค่ะ หนูไม่ชอบเขา หนูไม่ชอบท่ีเขามาท าอะไร
กับแม่ แล้วแม่ก็เช่ือตามเขา” (ยิม)  
  “หนูกลัวเขาตี แล้วเขาก็จะไปฟ้องแม่ว่าหนูดื้อ เขาเคยไปฟ้องแม่ว่า
หนูดื้อ แล้วแม่ก็มาด่ามาตีหนู แม่สนใจแต่ผู้ชายของแม่ ไม่สนใจหนู” (ยิม) 
  “แม่รักหนูเป็นคนสุดท้าย เพราะแม่รักผู้ชาย ผู้ชายมันดีกว่า แม่เขา
พูดแบบนีต้ลอดเลย หนูคิดว่าแม่ไม่รักหนู เพราะแม่ชอบผู้ชายมากกว่าผู้หญิง” (ยิม) 
  กรณีของยิม เธอต้องอาศยัอยู่ร่วมกบัแม่ และพ่อเล้ียงของเธอ แมว้่า
ในครอบครัวแม่จะเป็นผูที้่ท  างานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนพ่อเล้ียงก็มีรายได้บา้ง  
ไม่มีบา้ง แต่แม่ก็ยอมท่ีจะดูแลเล้ียงดูลูกและสามี เพราะแม่ไม่ตอ้งการท่ีจะถูกพ่อเล้ียงทอดท้ิงไป 
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แม่ตอ้งการความรักจากพ่อเล้ียง ท าให้ทุกคร้ังเวลาที่ยิมกบัพ่อเล้ียงมีปัญหากนั แม่ก็เลือกที่จะ
เช่ือพ่อเล้ียง และดุด่า ท าร้ายยิม ตามท่ีพ่อเล้ียงต้องการ มากกว่าท่ีจะช่วยเหลือปกป้องยิม  
  ในกรณีน้ีจะพบว่า การที่แม่ของยิมกระท าความรุนแรงต่อยิมนั้น 
เป็นเพราะแม่ตอ้งการที่จะพึ่งพาสามีใหม่ของแม่มากกว่า แมว้่าสามีใหม่ของแม่นั้นจะไม่ได้
เป็นเสาหลกัที่ท  างานช่วยเหลือครอบครัว แต่สามีใหม่ของแม่กลบัเป็นผูน้ าในครอบครัว 
ที่สามารถควบคุมเด็กหญิง โดยที่ไม่ตอ้งกระท ารุนแรงต่อเด็กหญิงด้วยตวัเอง แต่กลบัเป็นแม่
ของเด็กหญิงเองที่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง เพียงเพราะแม่หวงัที่จะได้รับความรัก การ
พึ่งพาทางจิตใจจากสามีใหม่ 
 
 2.3 ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อเลี้ยง/แม่เลี ้ยง  
 ความสัมพนัธ์ในครอบครัวที่เกิดข้ึนระหว่างเด็กหญิงกบัพ่อเล้ียง/แม่เ ล้ียงนั้น  
เ ป็นความส ัมพนัธ ์ที ่ม ีล กัษณะพิเศษกว ่าความส ัมพนัธ ์อื ่นๆในครอบครัว  เพราะ เ ป็น
ความสัมพนัธ์ของครอบครัวที่ไม่ได้เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเด็กหญิงโดยตรง แต่บุคคลกลุ่มน้ีเขา้
มาในครอบครัวด้วยความสัมพนัธ์กับบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัเด็กหญิง ความรู้สึกที่มี
ต่อกนัระหว่างเด็กหญิงกบัพ่อเล้ียง/แม่เล้ียง จึงไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความผูกพนั 
หรือบางคร้ังความสัมพนัธ์นั้นอาจจะเลวร้ายเป็นความสัมพนัธ์ที่เป็นความขดัแยง้บาดหมาง
ระหว ่างกนั ในมุมมองของเด็กหญิงพ่อ เ ล้ียง /แม่เ ล้ี ยงก็ไม่ต่างจากคนอื่นที ่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัว แต่ตอ้งมาอาศยัอยู ่ร่วมกนั จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ความรุนแรงในครอบครัวที่
เด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท าจะมีพ่อเล้ียง/แม่เล้ียงเป็นผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง  
 “แม่ (เลีย้ง) ก็จะด่า ถ้าหนูมั่วแต่ไปเล่น แล้วไม่ช่วยท างานบ้าน บางทีหนูก็ไม่ได้
ท า หนูลืม แม่ (เลีย้ง) ก็จะด่า แต่เขาไม่เคยตี แค่ด่าเฉยๆ” (มิน) 
 เช่นเดียวกบัความรุนแรงที่ยิมระบุว่าพ่อเล้ียงเป็นผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเธอ  
ยิมตอ้งอาศยัอยู่พ่อเล้ียงซ่ึงเป็นสามีใหม่ของแม่ ยิมได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ต ้องอาศยัอยู่ร่วมก ับ
พ่อเล้ียงว่าเธอมกัจะถูกพ่อเล้ียงกระท าความรุนแรงอยู่เป็นประจ า  
 “เขาชอบตี แล้วเขาก็ด่า เขาก็ท าร้ายน้อง ดึงน้องออกจากห้องด้วยค่ะ” (ยิม)  
 พ่อเล้ียงมกัจะใช้ความรุนแรงกับยิมในช่วงท่ีแม่ของยิมออกไปท างานนอกบา้น ท่ี
สามารถเปิดโอกาสให้พ่อเล้ียงกระท าความรุนแรงอยู่เป็นประจ า เช่น การทุบตี ดุด่า เป็นตน้  
 “เขาจะมาตีท่ีหลัง เอามือตี เวลาเขาตีหนูก็ร้องไห้” (ยิม)  
 ยิมตอ้งทนถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อเล้ียงเกือบทุกวนั ตอ้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
พ่อเ ล้ียงภายในห้องเช่า เล็กๆ แมว้ ่าแม่ของยิมจะรับรู้เ ร่ืองราวที่เกิดข้ึนแต่ก็ไม่ได ้มีความ
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เปล่ียนแปลง แม่ก็ปล่อยให้ยิมตอ้งถูกพ่อเล้ียงท าร้าย และมกัเขา้ขา้งคนรักของแม่มากกว่า จึง
เป็นเร่ืองยากท่ียิมจะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวได้  
 “โดนพ่อเลีย้งตีเกือบทุกวัน...แม่ก็เข้าข้างแต่ผู้ชายของแม่ ไม่ช่วยลูกตัวเอง” (ยิม)  
 หรือในกรณีของมินที่ถูกแม่เล้ียงกระท าความรุนแรงต่อเธอเช่นกัน โดยมินเล่าว่า
แม่เล้ียงมกัจะดุด่า เวลาท่ีมินไม่ช่วยเหลือท างานบ้าน แต่ก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงด้วยการลงมือ
ท าร้ายร่างกายต่อเธอ  
 ความรุนแรงจากพ่อเล้ียง/แม่เล้ียงที่เกิดข้ึนกับเด็กหญิงทั้ง 2 กรณี พบว่าเด็กหญิง
มกัจะถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อเล้ียงมากกว่าแม่เล้ียง พ่อเล้ียงใช้ความรุนแรงที่กระท าต่อ
เด็กหญิงทั้งดุด่า ใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง และท าร้ายร่างกายต่อเด็กหญิงมากกว่า ซ่ึงจากความรุนแรง
ท่ีพ่อเล้ียง/แม่เล้ียงเป็นผูก้ระท าต่อเด็กหญิงน้ี มีสาเหตุดงัน้ี  
 
 สาเหตุของการถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง  

ก) เพราะถูกมองว่าเป็นคนอื่น ไม่ให้มีส่วนร่วมในครอบครัว  
  ในขณะท่ีเด็กหญิงต้องอาศยัอยู่ร่วมกับพ่อเล้ียง บุคคลท่ีเด็กหญิงไม่มี
ความผูกพนัใกล้ชิดแต่ต้องมาอาศยัอยู่ร่วมกันนั้น เป็นคนอ่ืน คนแปลกหน้าที่ต ้องมาอาศัยอยู่
ร่วมกนั แต่ในด้านหน่ึงพ่อเล้ียงก็ไม่ได ้มองว่า เด็กหญิงเป็นคนในครอบครัว ความรู้สึกที่
พ ่อเ ล้ียงมีต่อเด็กหญิงก็เป็นคนอื่นเช่นกนั ความเป็นคนอื่นที่มีต่อกนัระหว่างพ่อเ ล้ียงกบั
เด็กหญิงนั้น กลบัพบว่าเด็กหญิงเป็นฝ่ายที่ถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อเล้ียง แมว้่าจะเป็นคน
อื่นระหว่างก ัน แต่พ่อเล้ียงก็มีอ  านาจในการกระท าความรุนแรงเด็กหญิงมากกว่า พ่อเล้ียง
สามารถกระท าความรุนแรงทุกรูปแบบกบัเด็กหญิงจากความเป็นอื่นที่พ่อเล้ียงไม่ได้เห็นว่า
เด็กหญิงเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว ความรุนแรงที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทาง
ร่างกายจากการทุบตี ท าร้าย กกัขงั  จึงเกิดข้ึนได้เสมอ  และนอกจากการถูกความรุนแรงทาง
ร่างกายแล้วเด็กหญิงยงัถูกกีดกนัไม่ให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในครอบครัว เช่น รายได้ที่พ่อเล้ียง
ได้จากการท างานก็ไม่ตอ้งการให้เด็กหญิงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั เพราะเด็กหญิงถูกมองเป็น
คนอ่ืนท่ีพ่อเล้ียงไม่ได้ต้องการท่ีจะให้ความช่วยเหลือดูแล  
  “เขาไม่ชอบหนู เขาจะชอบมาตีหนู ตีน้อง แล้วก็ไล่ออกจากห้อง” 
(ยิม) 
  กรณีของยิม ที่ความสัมพนัธ์ระหว่างยิมกบัพ่อเล้ียงที่ต่างฝ่ายต่างไม่
ตอ้งการที่จะอยู่ร่วมกนั ไม่พอใจซ่ึงกนัและกนั ท าให้พ่อเล้ียงใช้ความรุนแรงกบัยิม ไม่ว่าจะ
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เป็นการพูดจาไม่ดี ดุด่า และการท าร้ายร่างกาย เพราะมาจากความไม่ชอบและไม่พอใจที่มี
ต่อยิม ท าให้พ่อเล้ียงมกัท่ีจะกระท าความรุนแรงต่อยิมอยู่เป็นประจ า  
  นอกจากท่ีพ่อเล้ียงจะกระท าความรุนแรงด้วยการท าร้ายร่างกาย และ
ดุด่าใช้ค  าพูดท่ีรุนแรงแล้ว ยิมยงัถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการดูแลจากแม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท าให้ยิมไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ไม่เพียงพ่อเล้ียงจะไม่ให้ความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ยงักีดกนัไม่ให้ยิมได้รับการดูแลจากแม่อีกคน  
  “แฟนของแม่เขาจะชอบเอาเงินไปกินเหล้า บางทีเขาก็มี บางทีก็มา
ขอจากแม่ 50 บาท แม่ก็ให้” (ยิม) 
  “แม่ไม่ เคยซื้ออะไรให้ แค่ให้เงินไปซื้อเอง หนังสือ ไม้บรรทัด 
ยางลบ แม่เบ่ือไป เลยให้หนูไปซื้อเอง พอแม่ให้เงินเขาก็ไม่ชอบ บอกแม่ว่าไม่ต้องให้เงินหนู
เยอะ” (ยิม)    
   ความรุนแรงที่เกิดข้ึนเป็นส่ิงที่ยิมไม่สามารถตอบโตไ้ด้ แมว้่ายิมจะ
ไม่ยอมรับการถูกกระท าเหล่านั้นก็ตาม ท าให้ยิมเป็นผูถู้กกระท าอยู่เพียงฝ่ายเดียว  
 

ข) เพราะคนในครอบครัวยอมให้พ่อเลี้ยงเป็นผู้กระท า   
  แมว้่าพ่อเล้ียงจะมองว่าเด็กหญิงเป็นคนอื่น ที่ท  าให้พ่อเล้ียงกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กหญิงโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความผูกพนัที่คนในครอบครัว
ควรมีต่อกัน เด็กหญิงต้องเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคนที่ต ้องมาอาศยัอยู่ร่วมกัน ซ่ึงในความ
เป็นจริงเด็กหญิงไม่ได้อาศยัอยู่ก ับพ่อเล้ียงอย่างโดดเด่ียว ยงัมีคนในครอบครัวที่เด็กหญิงมี
ความใกล้ชิดผูกพนัอาศยัอยู ่ด ้วย หากเด็กหญิงได้รับการปกป้องดูแลจากคนในครอบครัว  
พ่อเล้ียงก็จะมีขอ้จ ากดัที่ไม่สามารถกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได้อย่างเต็มที่ แต่การท่ี
เด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อเล้ียง ทั้งดุด่า ใช้ค  าพูดที่รุนแรง ทุบตี ท าร้าย กกัขงั 
ขบัไล่ ต่อเด็กหญิงสาเหตุท่ีส าคญัคือการท่ีคนในครอบครัวนั้นยินยอมและยอบรับที่ให้พ่อเล้ียง
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง เปิดโอกาสให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าแล้วซ ้ า เล่า
จากพ่อเล้ียง  ไม่ว่าความรุนแรงที่พ่อเล้ียงกระท าต่อเด็กหญิงจะเกิดข้ึนต่อหน้าหรือลบัหลังคน
ในครอบครัว กลบัถูกเฉยเมย ไม่มีใครที่จะให้ความช่วยเหลือต่อเด็กหญิง โดยเฉพาะแม่ของ
เด็กหญิงเองที่ยอมให้เด็กหญิงถูกกระท าจากพ่อเล้ียง โดยที่แม่ไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือลูกเลย 
และยงัเปิดโอกาสท่ีท าให้พ่อเล้ียงสามารถกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงอย่างเต็มที่  
  เหตุการณ์ที่ยิมมกัจะถูกพ่อเล้ียงกระท าความรุนแรง บ่อยคร้ังจะเกิด
ในช่วงที่ยิมตอ้งอยู ่ตามล าพงักบัพ่อเล้ียงในเวลาที่แม่ตอ้งออกไปท างานนอกบา้น โดยยิมมี
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หน้าที่ตอ้งเล้ียงน้องอยู่บา้น ส่วนพ่อเล้ียงที่ไม่ได้ออกไปท างานก็ตอ้งอาศยัอยู่ภายในบา้น การ
ท่ีตอ้งอาศยัอยู่กันตามล าพงัโดยไม่มีใครคอยดูแล เป็นการเปิดโอกาสท่ียิมจะถูกพ่อเล้ียงกระท า
ความรุนแรงได้มีอยู่บ่อยคร้ัง โดยท่ีไม่มีใครท่ีจะเขา้มาให้ความช่วยเหลือ  
  “เวลาแม่ไม่อยู่  เขาก็จะชอบมาตีหนู แล้วก็ด่า เขาท าร้ายหนูกับน้อง 
ดึงน้องออกจากห้อง หนูก็ต้องพาน้องไปอยู่กับยายก่อน” (ยิม)    
  ในสถานการณ์ที่ย ิมต ้องอยู ่ตามล าพงัก ับพ่อเล้ียง  เป็นโอกาสให้
พ่อเล้ียงสามารถกระท าความรุนแรงก ับเด็กหญิงได้นั้น เด็กหญิงแทบจะไม่มีโอกาสที่จะ
ป้องกนัตวัเองจากการถูกกระท ารุนแรงได้ ยิมตอ้งอาศยัอยู ่ในบา้นด้วยความหวาดกลัว ซ่ึง
ความเส่ียงท่ียิมจะต้องเผชิญในการถูกกระท าความรุนแรงนั้นอาจเกิดเป็นความรุนแรงได้หลาย
รูปแบบท่ีไม่สามารถคาดเดาได้เลย   
  หรือแม้แต่ในสถานการณ์ที่แม่ของยิมรับรู้ว ่ายิมเป็นผูที้่ถูกกระท า
ความรุนแรงแม่ก็ยอมที่จะให้พ่อเล้ียงกระท ารุนแรงต่อยิม  
  การถูกท าร้ายร่างกาย ดุด่า หรือการขบัไล่ที่พ่อเล้ียงกระท าต่อย ิม 
เกิดข้ึนโดยที่แม่ของยิมก็รับรู้มาโดยตลอด แต่แม่ก็ไม่เคยที่จะเขา้มาให้ความช่วยเหลือดูแลยิม 
แต่กลบัยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน ด้วยการซ ้ าเติม กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงด ้วย
เช่นกนั การที่พ ่อเ ล้ียงใช ้ความรุนแรงต่อเด็กหญิงได ้รับการสน ับสนุนจากแม่ของยิมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ยิมไม่สามารถท่ีจะพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากผูเ้ป็นแม่ได้  
  “แม่ชอบเช่ือตามเขา แล้วแม่ก็จะโกรธ แม่ก็ตี เพราะแม่รักผู้ ชาย
มากกว่าหนูไม่ชอบ” (ยิม)  
  การที่แม่ของยิมซ่ึงเป็นบุคคลที่ยิมใกล้ชิดด้วยมากที่สุดและเช่ือฟัง
มากที่สุดคอยให้การสนับสนุนต่อการกระท าของพ่อเล้ียง ก็ยิ่งท าให้พ่อเล้ียงสามารถกระท า
รุนแรงต่อเด็กหญิงได้เต็มท่ี เพราะพ่อเล้ียงสามารถใช้ก าลังที่มีมากกว่ากระท ากับเด็กหญิงและ
ยงัมีอ านาจในการกระท าความรุนแรงจากการสนับสนุนของผูเ้ป็นแม่ของยิม  
 
 2.4 ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว 
 นอกจากพ่อแม่ของเด็กหญิงแล้ว เด็กหญิงส่วนใหญ่ผูกพนัใกล้ชิดกับสมาชิกคน
อื่นๆในครอบครัวมากที่สุด จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าเด็กหญิงตอ้งใช้ชีวิตและเติบโตมาจาก
การเล้ียงดูของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวมากกว่าที่จะได้ชีวิตอยู่ร่วมกบัพ่อแม่ที่แม้จริงของ
เด็กหญิง ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวที่เด็กหญิงต้องอาศยัอยู่ด้วยนั้นมกัเป็นญาติที่มีความใกล้ชิด
กบัพ่อแม่ของเด็กหญิงเอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า ลุง เป็นตน้ เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ใน
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ครอบครัวที่เด็กหญิงต้องอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหลายคน มีทั้งคนที่รับผิดชอบดูแล
เด็กหญิงโดยตรง เช่น ย่า ยาย ป้า หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อาศยัอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้มี
หน้าที่ดูแลใกล้ชิดเด็กหญิง เช่น ปู่ ตา ลุง  เป็นตน้ การที่เด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงจากสมาชิก
ในครอบครัวจึงมีลกัษณะของความรุนแรงที่หลากหลายแตกต่างกัน ที่อาจจะเป็นการกระท า
ความรุนแรงจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว หรือเป็นการกระท าความรุนแรงร่วมก ัน
ของสมาชิกหลายคนในครอบครัว ท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว   
 ในกรณีของเพลง ลกัษณะความรุนแรงที่เกิดข้ึนกบัเพลงคือ การที่น้าหงุดหงิด 
แสดงความไม่พอใจต่อการอยู ่ร่วมกบัเพลงตลอดเวลา การถูกน้าชายดุด่าเป็นเร่ืองที่เพลง
จะตอ้งเผชิญอยู่เป็นประจ าทุกวนั ไม่ว่าจะท าอะไร ก็ท  าให้น้ารู้สึกขดัใจไปเสียทุกอย่าง หลาย
คร้ังที่น้าชายมีอาการมึนเมาจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ น้าชายก็มกัจะขบัไล่ให้เพลงไป
อยู่กบัแม่ ไม่ตอ้งการให้เพลงอาศยัอยู่ร่วมกันในครอบครัว  
 “ไม่ชอบตอนน้าเมา เขาพูดว่าให้เราไปอยู่กับแม่” (เพลง) 
 แมจ้ะเป็นค าพูดสั้ นๆง่ายๆ แต่กลบัสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากส าหรับเพลง 
เพราะเป็นส่ิงที่ไม่สามารถเป็นไปได้ เพลงรู้ดีว่าแม่ไม่พร้อมที่จะให้เธอไปอยู่ด้วย นอกจาก
การถูกดุด่า ไม่พอใจ ขบัไล่ให้ไปอยู่ท่ีอ่ืนแล้ว เพลงถูกน้าชายท าร้ายร่างกายอยู่เป็นประจ า  
 “น้ามาตบท่ีหน้าหนู แต่ยายบอกว่าถ้าจะตีอย่าตีที่หน้า ให้ตีท่ีขาแทน” (เพลง) 
 เพลงตอ้งวนเวียนอยู่กับการท่ีน้าชายกระท าความรุนแรงอยู่เป็นประจ า โดยท่ีไม่มี
ใครในครอบครัวที่จะสามารถเขา้มช่วยเหลือปกป้องเพลงได้ แมย้ายจะพูดออกมาว่าไม่ให้น้า
ท าร้ายเพลง ก็ไม่ได้ท  าให้น้าหยุดท ารุนแรงกบัเพลง  
 “ยายก็บอกว่าอย่าไปท าน้อง น้องมันไม่ได้ท าอะไรผิด แต่น้าก็ไม่ฟัง” (เพลง) 
 นายก็เป็นอีกคนที่ถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว ทั้งจากตายายและ
สมาชิกคนอื่นในครอบครัว โดยเฉพาะยายที่ดุด่า ทุบตีและกระท ารุนแรงก ับนายมากที่สุด 
หลายคร้ังท่ีการดุด่า และใช้ค  าพูดท่ีรุนแรงของยายท าให้นายรู้สึกว่า มนัรุนแรงมากพอท่ียายจะ
เขา้มาท าร้าย หรือฆ่าเธอได้เลย ท าให้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนกบัเธอ 
 “ยายก็ด่าแรงมาก เขาด่าเหมือนเขาจะเข้ามาฆ่าหนูเลย หนูกลัวยายจะมาตี หนูก็
เลยบอกยายว่าอย่าท าอะไรหนูเลย หนูจะท าให้แล้ว อย่าตีหนูเลย แค่ด่าอย่างเดียว หนูก็จะท า
ตามแล้ว” (นาย) 
 ซ่ึ งส าหรับนายแล ้ว  ยายคือคนที่เ ล้ี ย งดูนายมาตั้งแต ่เล ็ก  ยายจึง เ ป็นคนใน
ครอบครัวที่นายใกล้ชิดมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกนัยายก็เป็นผูที้่ใช้ความรุนแรง และท าให้
นายหวาดกลวัมากท่ีสุดเช่นกัน  



พรพิรินทร์ อินโส  ผลการศึกษา / 110 

 หรือในกรณีของแพรว แพรวต้องถูกกระท าความรุนแรงจากการที่ไม่ได้รับการ
ดูแลที่เท่าเทียมกบัเด็กเล็กวยัเดียวกนัจากคนในครอบครัว เป็นส่ิงที่ท  าให้เกิดขอ้เปรียบเทียบที่
แพรวรู้สึกว่าตวัเองด้วยกว่าเด็กคนอื่นในครอบครัว ในสถานการณ์เดียวก ัน แพรวกลบัถูก
ปฏิบตัิด้วยท่าทีที่ต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นถูกต าหนิมากกว่าคนอื่นเวลาที่ท  าผิด แพรวม ักจะ
โดนลงโทษ ดุด่ามากว่าเด็กคนอ่ืนอยู่เสมอ  
 “ก็โดนดุ ท่ีไม่ท างานบ้าน คนอ่ืนก็โดนเหมือนกัน แต่ไม่โดนบ่อยเท่าหนู บางที่ที่
พี่ไม่ท า ส้มโอไม่ท า ก็ไม่โดนว่า” (แพรว)    
 บ่อยคร้ังที่แพรวถูกกลั่นแกล้งจากพี่น้องในครอบครัว โดยท่ีแพรวมกัจะเป็นคนที่
ถูกลงโทษแพรวต้องกลายเป็นฝ่ายที่ผิดอยู่เสมอ เพราะป้าเช่ือลูกของป้ามากกว่า  
 “เล่นกันแล้วถ้า ส้มโอแพ้  จะชอบไปฟ้องป้า  ป้าก ็จะมาดุ ถ้า ส้ มโอไปฟ้อง” 
(แพรว) 
 แพรวถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวหลากหลายรูปแบบทั้ง เฆ่ียนตี 
ดุด่า น ้ าเสียงในการพูดคุยแตกต่างจากเด็กคนอื่นในครอบครัว บางคร้ังก็ถูกข่มขู่ขบัไล่ให้ไป
อยู่กบัแม่แท้ๆ ของเธอ  
 “เวลาท่ีป้าโมโห ป้าจะด่าแล้วก็จะไล่ให้หนูไปอยู่กับแม่” (แพรว) 
 จากกรณีที่ยกตวัอย ่างนั้น เห็นได ้ว ่าผู ที้ ่กระท าความรุนแรงที่เ ป็นสมาชิกใน
ครอบครัวนั้น เป็นผูที้่มีความสัมพนัธ์กบัเด็กหญิงที่แตกต่างกนั แต่อย ่างไรก็ตามสาเหตุท่ี
น าไปสู่การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวก็มีดงัต่อไปน้ี  
 
 สาเหตุของการถูกข่มเหง กระท าทารุณจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  

ก) เพราะไม่ใช่ลูก จึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูเสมือนลูก    
  จากการศึกษาที่พบว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่ไม่ได ้มีโอกาสที่จะได้ใช้
ชีวิตอยู่กบัพ่อแม่ที่แทจ้ริงของเด็กหญิง ไม่ได้สัมผสัถึงความรัก ความห่วงใย ความปรารถนี 
และอนาคตที่ดีที่ได้วางแผนไวใ้ห้ก ับเด็กหญิง เด็กหญิงหลายคนต้องเติบโตมาด้วยการดูแล
เล้ียงดูจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย น้า อา ป้า ลุง เป็นตน้ ซ่ึงการดูแลเล้ียง
ดูจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว เด็กหญิงก็สามารถเติบโตได้จากการดูแล ที่คนในครอบครัว
มีอาหารให้กิน มีบา้นให้อยู่อาศยั มีคนคอยช่วยเหลือในส่ิงที่เด็กหญิงยงัไม่สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้เต็มที่ แต่ที ่ส่ิงมกัขาดหายไปนั้นก็คือ การได ้รับการดูแลทางจิตใจซ่ึง เป็นสิ่ ง ที่
เปราะบางมาก ส าหรับเด็กหญิงในช่วงวยัที่ยงัเป็นเด็ก ในขณะที่เด็กหญิงได้รับการเล้ียงดูทาง
ร่างกาย แต่ก็ขาดการเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น ที่เด็กหญิงตอ้งการจากคนในครอบครัว 
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สาเหตุหน่ึงที ่ท  าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวจึงมาจากการที่
เด็กหญิงไม่ใช่ลูกที่สมาชิกในครอบครัวไม่ได้ผูกพนัหรือพร้อมที่จะดูแลเด็กหญิงตั้งแต่แรก 
แต่เป็นความจ าเป็นท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ การเล้ียงดูท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความรู้สึก
ว่าเป็นลูก ที่ตอ้งดูแลฟูกฟักอย่างทะนุถนอม เป็นความเปราะบางที่ท  าให้เด็กหญิงถูกกระท า
ความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว ในบางคร้ังค าพูดที่จงใจท าให้
เด็กหญิงเจ็บปวดทางจิตใจ เป็นความรุนแรงโหดร้ายเสียยิ่งกว่าการถูกกระท าความรุนแรงทาง
ร่างกาย ยากเกินกว่าท่ีเด็กหญิงจะรับได้  
  “เพราะหนูไม่ได้ เ ป็นล ูกจริงๆของป้า  เขาก ็รักล ูก เขามากกว่ า ” 
(แพรว) 
  ส าหรับในกรณีของแพรวแล้ว เธอคิดว่าสาเหตุท่ีท าให้แพรวแตกต่าง
จากเด็กวยัคนอ่ืนในครอบครัวท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั เพราะสถานภาพของแพรวท่ีแตกต่างออกไป 
เพียงเพราะเด็กคนนั้นคือลูกของป้า ส่วนเธอเป็นเพียงแค่หลาน แมว้่าแพรวจะท าทุกอย่าง
เช่นเดียวกบัลูกของป้า ป้าเปรียบเสมือนแม่แท้ๆ ของแพรว ความผูกพนัและใกล้ชิดของแพรวที่
มีให้ป้าอาจจะมากกว่าความรู้สึกที่แพรวมีต่อแม่ของเธอ แต่ส าหรับป้าแล้วแพรวเป็นเพียง
หลานที่ป้าตอ้งท าหน้าที่เ ล้ียงดูแทนแม่ของแพรวเท่านั้น ดงันั้นการที่แพรวมกัจะได้รับการ
ปฏิบติัที่แตกต่างไปจากลูกๆของป้าจึง มีสถานะที่ด้อยกว่าลูกๆของป้า ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจ 
เกิดข้ึนเพียงเพราะแพรวไม่ใช่ลูก ที่ป้าจะกระท า หรือแสดงออกด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูก 
การดูแลเล้ียงดูเป็นเพียงหน้าท่ีที่ป้าจ าเป็นต้องท าเพียงเท่านั้น  
  ความรู้สึกผูกพนัที่แพรวมีให้ป้าอาจจะมากกว่าความรู้สึกที่แพรวมี
ต่อแม่ของเธอ แต่ส าหรับป้าแล้วแพรวเป็นเพียงหลานที่ป้าตอ้งท าหน้าที่เ ล้ียงดูแทนแม่ของ
แพรวเท่านั้น ดงันั้นการที่แพรวมกัจะได้รับการปฏิบตัิที ่แตกต่างไปจากลูกๆของป้าจึง มี
สถานะท่ีด้อยกว่าลูกๆของป้า ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจ เกิดข้ึนเพียงเพราะแพรวไม่ใช่ลูก ท่ีป้าจะ
กระท า หรือแสดงออกด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูก การดูแลเล้ียงดูเป็นเพียงหน้าที่ที ่ป้า
จ  าเป็นตอ้งท าเพียงเท่านั้น  
  ความรู้สึกของป้าท่ีมีต่อการดูแลลูกและแพรวในสถานะของหลาน มี
ความแตกต่างกนั และลูกของป้าก็มกัจะใช้ขอ้ได้เปรียบเหล่าน้ี จากการเป็นที่รักมากกว่า
กระท ารุนแรงกับแพรวเช่นกนั บ่อยคร้ังที่แพรวถูกลงโทษจากการที่ลูกของป้าฟ้องว่าแพรว
กระท าไม่ดีต่อลูกของป้า ซ่ึงจากค าบอกเล่าของแพรวเธอกล่าวว่า เป็นเพราะเล่น หยอกล้อกัน 
หรือเธอถูกกลั่นแกล้งจากลูกของป้าก่อน แต่เม่ือลูกของป้าแพห้รือไม่พอใจ ก็จะกล่าวหาว่าถูก
แพรวท าร้าย จนเป็นเหตุให้แพรวต้องถูกลงโทษ โดยท่ีป้าไม่ฟังเหตุผลใดใดจากแพรว  
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  “ถ้าส้มโอไปฟ้อง ป้าก ็จะมาตีหนู แล้วก็บอกด่าว่าให้เล่นกันดีๆ” 
(แพรว) 
  “เสียใจที่ป้าไล่ให้หนูไปอยู่กับแม่ หนูก็อยากไป แต่หนูไปไม่ได้” 
(แพรว)  
  การที ่ม ีข อ้ เป รียบเทียบ เห็นความแตกต่างของการเ ป็นลูก  กบั
เด็กหญิงที่ไม่ได้เป็นลูก ยิ่งท าให้เห็นถึงความชัดเจนที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคน
ในครอบครัว เพียงเพราะเด็กหญิงไม่ใช่ลูก และเด็กหญิงก็ไม่ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับลูก
ของสมาชิกในครอบครัว 
 
  ข)เพราะพ่อ/แม่ไม่รับผิดชอบเด็กหญิง ต้องเป็นภาระของสมาชิกใน
ครอบครัว   
  จุดเร่ิมต้นที่เด็กหญิงต้องมาอาศยัอยู่ก ับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว 
ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการที่พ่อหรือแม่เองเป็นผูที้่ส่งให้เด็กหญิงต้องไปอาศยัอยู่ก ับญาติทั้ งที่
เป็นญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ เป็นผูที้่ท  าหน้าที่ดูแลเล้ียงดูเด็กหญิง เด็กหญิงบางคนต้องไป
อาศยัอยู่กบัญาติหรือสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ตั้งแต่แรกเกิด หรือบางคนก็ต้องไปอาศยัอยู่
หลงัจากที่พ่อหรือแม่มีปัญหาขดัแยง้กนัและพ่อหรือแม่ไม่สามารถดูแลเล้ียงดูเด็กหญิงได้ ซ่ึง
การท่ีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเล้ียงดูเด็กหญิงนั้นก็จะมีข้อตกลงท่ีพ่อหรือแม่ของเด็กหญิง
จะตอ้งส่งเสียรายได้กลบัมาเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กหญิง หรือบางคร้ังก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ส่งมา
เพื่อดูแลทุกคนในครอบครัว เด็กหญิงถูกเล้ียงดูภายใตเ้งื่อนไขที่ท  าให้สมาชิกในครอบครัว
สามารถที่จะดูแลเด็กหญิงได้ เด็กหญิงมกัจะได้รับการดูแลที่ดี เมื่อพ่อ/แม่ของเด็กหญิงยงัคอย
ดูแล ส่งเสียเล้ียงดู ไม่ตอ้งเป็นภาระของคนในครอบครัวเด็กก็จะได้รับการดูแลที่ดีจากสมาชิก
ในครอบครัว แต่เมื่อพ่อ/แม่ไม่รับผิดชอบเด็กหญิงด้วยการส่งเสียค่าเล้ียงดูกลับมาให้สมาชิก
ในครอบครัว เด็กหญิงที่ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้เต็มที่ ก็จะตกเป็นภาระที่สมาชิกใน
ครอบครัวไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบดูแล ท าให้เด็กหญิงตอ้งถูกสมาชิกในครอบครัวรังแก 
กระท าความรุนแรง ท าร้าย ทารุณ ขบัไล่เด็กหญิง โดยที่เด็กหญิงก็ไม่มีที่พึ่ งอื่นที่จะสามารถ
พึ่งพาได้  
  “น้าก็จะพูดถึงแม่ว่า ไม่เคยจะสนใจลูก เอาลูกมาทิ ้งไว้ แล้วก็ไม่
ดูแล” (เพลง) 
  เช่นในกรณีของเพลงที่เพลงต ้องมาอาศยัอยู ่กบัตายายตั้งแต่เด ็ก 
ตลอดเวลาที่อยู่ก ับตายายและน้าชาย แม่คอยดูแลช่วยเหลือครอบครัว และติดต่อมาหาเพลง
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น้อยมาก สมาชิกในครอบครัวต่างก็ต ้องเล้ียงดูเพลงมาโดยที่พ่อแม่ของเพลงไม่เคยให้ความ
ช่วยเหลือ สมาชิกในครอบครัวต้องรับผิดชอบดูแลเพลงทั้งหมด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆของ
เพลง ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจ าวนั โดยเฉพาะในช่วงที่ครอบครัวล าบาก มีรายได้ไม่
พอใช้จ่ายในครอบครัว น้าชายก็มกัจะกล่าวหาเพลงท าให้ครอบครัวต้องล าบาก ตอ้งขอเงิน
จากยายอยู่บ่อยคร้ังซ่ึงมากเกินไปในมุมมองของน้าชาย เพลงจึงถูกต่อว่า ดุด่า และถูกกีดกนั
ไม่ให้ใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากรายได้ของครอบครัว แต่ให้ใช้เงินส่วนตวัที่เพลงเก็บไวอ้อกมาใช้
จ่าย จะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว  
  “ด่าว่าหนูขอเงินยายบ่อย เพราะตอนนั ้นหนูท างานก็เลยต้องขอ
บ่อย” (เพลง) 
  “เขาบอกว่าหาตังไม่ได้ก็อย่ามาขอ ให้เอาตังท่ีตัวเองเก็บมาใช้ก่อน” 
(เพลง)  
  ไม่เพียงเท่านั้นน้าชายยงัเป็นผูที้่กระท าความรุนแรง เฆ่ียนตีเพลงอยู่
เป็นประจ า ไม่ว่าจะท าอะไรก็จะสร้างความไม่พอใจให้กบัน้าชายของเพลงเสมอ  
  “วันนั้นหนูขอยายแล้วว่าจะไปท างานกับเพ่ือน แล้วพอหนูกลับมา
น้าก็บอกว่าไปท างานกับเพ่ือนมา น้าก็บอกว่าท าไมไปนาน น้าก็พูดว่ าไปนาน ไม่มีใครช่วย
ยายขายของ แล้วก็มาตี” (เพลง)  
  “ถ้ากินเหล้ามาก็จะมาดุ เวลาที่น้าเมา เขาจะพูดเหมือนจะมาตีเรา” 
(เพลง) 
  “เวลาที่น้าเมาเหล้า น้าใช้หนูไปซื้อของ บอกว่าหนูไปนาน หนูก็
บอกว่าร้านนีไ้ม่มีก็เลยไปซ้ือร้านอ่ืน น้าก็บอกว่ามันนาน” (เพลง)  
  เด ็กหญิงต อ้ ง เผชิญก บัความรุนแรงในครอบครัว ที ่สมาชิก ใน
ครอบครัวเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง เพราะพ่อ/แม่ของเด็กหญิงนั้นไม่รับผิดชอบ
ต่อการที่ให้สมาชิกในครอบครัวท าหน้าที่เล้ียงดูเด็กหญิง ปล่อยให้ต้องเป็นภาระของสมาชิก
ในครอบครัว 
 

ค) เพราะเป็นสิทธ์ิโดยชอบธรรมที่พ่อแม่ของเด็กหญิงมอบให้  
  ในการที่พ่อแม่ของเด็กหญิงไม่สามารถท าหน้าที่เล้ียงดูเด็กหญิงได้
ด้วยตวัเอง จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้สมาชิกในครอบครัวท าหน้าท่ีในการดูแลเด็กหญิงแทน พ่อแม่ได้
มอบหมายหน้าที่ในการดูแลเด็กหญิงรวมไปถึงการที่ได้มอบอ านาจในการเป็นผูป้กครอง 
ควบคุมเด็กหญิงให้อยู่ในความดูแล พ่อแม่ให้สิทธ์ิและอ านาจในการปกครองเด็กหญิง และ
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ยอมรับในวิธีการในการดูแลเด็กหญิงของสมาชิกในครอบครัว เช่น การที่พ่อแม่ให้สิทธ์ิใน
การดูแลสั่งสอนจากสมาชิกในครอบครัว หมายถึงการที่พ่อแม่ยอมให้สมาชิกในครอบครัว
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได้ ดงันั้นสมาชิกในครอบครัวจึงใช้สิทธ์ินั้น กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงได้  เช่น การท่ีเด็กหญิงไม่เช่ือฟังท าตามค าสั่ง เด็กหญิงก็จะถูกกระท าความ
รุนแรง ทั้งดุด่า เฆ่ียนตีเป็นการลงโทษ ซ่ึงแมว้่าเด็กหญิงจะไม่ยอมรับต่อการกระท าที่เกิดข้ึน 
แต่ก็ท  าอะไรไม่ได้ เพราะสมาชิกในครอบครัวมีอ านาจที่เหนือกว่าในการควบคุมเด็กหญิง 
และเป็นอ านาจโดยชอบธรรมที่พ่อแม่ของเด็กหญิงยอมให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผูก้ระท า 
  “แม่บอกว่าให้หนูเช่ือฟังย่า อย่าดื้อกับย่า เวลาย่าพูดอะไรก็ต้องฟัง” 
(เบน)  
  “แม่เช่ือแต่ที่ย่าบอก เราบอกอะไรไปก็ไม่เช่ือ วันนั้นหนูไปงานบุญ
กับเพ่ือน ก็บอกย่าแล้วว่าจะกลับดึก แล้วย่าก็โทรไปฟ้องแม่ว่าเราไปเที่ยวแล้วไม่บอก แม่ก็
โดทรมาด่า ทั้งๆที่บอกไปแล้วแต่แม่ก็ไม่เช่ือ บอกว่าหนูชอบโกหก แล้วแม่ก็ด่า ขึน้เสียงใส่
หนู ว่าอีเหี้ย หนูโกรธเพราะแม่ไม่เคยพูดกับหนูแบบนี ้” (เบน)  
  เบนตอ้งอาศยัอยู ่กบัย่ามาตั้งแต่แรกคลอด ส่วนพ่อแม่ก็ตอ้งเข ้าไป
ท างานต่างจงัหวดัเพื่อหารายได้มาให้ใช้จ่ายในครอบครัว แม่ท่ีไม่สามารถท าหน้าที่ดูแลเล้ียงดู
ลูกด้วยตวัเอง จึงมอบหมายหน้าที่นั้นให้กบัย่า และย่ามีสิทธ์ิที่จะควบคุมดูแลเบนได้ทุกอย่าง 
โดยที่แม่ก็จะคอยดูแลควบคุมอยู่ห่างๆ ย่าจึงมีสิทธ์ิที่จะสามรถใช้ความรุนแรงกระท าต่อเบน
โดยท่ีแม่รับรู้อยู่ตลอดเวลา   
 
 2.5 ถูกกระท าข่มเหง กระท าทารุณจากคนนอกครอบครัว  
 ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ได้มีเพียงบุคคลในครอบครัวเท่านั้นที่เป็นผูก้ระท า
ความรุนแรงต่อเด็กหญิง แต่บุคคลภายนอกครอบครัวก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีสามารถกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงได ้เช่นกนั บุคคลภายนอกครอบครัวที ่มีความสัมพนัธ์ใกล ้ชิดทั้งกบั
เด็กหญิงเองและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว แมว้่าบุคคลกลุ่มน้ีจะไม่ได ้มีความใกล้ชิดก ับ
เด็กหญิงโดยตรง แต่ก็เป็นกลุ่มคนที่สามารถไปมาหาสู่ที่คนในครอบครัวรวมถึงตวัเด็กหญิง
เองก็มีความคุ้นเคย และไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงคนนอกครอบครัวกลุ่มน้ีก็สามารถเป็นผูที้่
กระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิงได้เช่นกนั เพราะความคุน้เคยและความไวว้างใจ
ที่คนในครอบครัวให้คนนอกกลุ่มน้ีสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในครอบครัวได้เสมือนคนใน
ครอบครัว ดงันั้นความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กหญิงถูกกระท านั้นก็สามารถเกิดข้ึนได้จาก
บุคคลภายนอกครอบครัวที่เป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงได้เช่นกนั   
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 “เขาจะเข้ามากอด แล้วหนูก็ปลุกพ่อ พ่อก็ไม่ต่ืน ตอนนั้นเหมือนเขาจะมาจับแขน
หนู หนูก็บอกพี่ชาย พี่ชายก็บอกไม่ให้เขามาจับแขนหนู” (อาย) 
 “เขาจะชอบเข้ามานั่งใกล้ๆ แล้วเอามือมาจับท่ีบ่า” (อาย) 
 จากการถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลภายนอกในกรณีของอาย อายตอ้งเผชิญ
ต่อการถูกคุกคามทางเพศตั้งแต่อายุประมาณ 10 ปี จากเพื่อนของพ่อ ซ่ึงเป็นคนที่อายก็รู้จกั
คุน้เคยมาตั้งแต่เด็กๆ แต่เร่ิมมีพฤติกรรมที่คุมคามทางเพศต่ออาย เมื่ออายเร่ิมเติบโตเขา้สู่วยั
สาวแรกรุ่น บ่อยคร้ังที่เขาเขา้มาแสดงท่าทีใกล้ชิด จบัเน้ือต้องตวั โอบกอด ที่อายรู้สึกว่าเป็น
การกระท าที่ไม่บริสุทธ์ิใจ  ซ่ึงอายตอ้งถูกคุมคาม และล่วงละเมิดทางเพศอยู่บ่อยคร้ัง ทั้งใน
เวลาท่ีรู้ตวั และไม่ทนัตั้งตวั   
 นอกจากที่จะพยายามเข้ามาใกล้ชิดแสดงความสนิทสนม ก็มกัจะหลอกล่อให้อาย
ตอ้งเขา้ไปหาด้วยการซ้ือของให้ เช่น นม ให้เงิน เป็นตน้ แมว้่าเธออยากที่จะปฏิเสธส่ิงของ
เหล่านั้น แต่พ่อก็มกัจะบงัคบัให้อายเขา้ไปหา หรือรับส่ิงของจากเขา โดยที่เธอไม่สามารถ
ปฏิเสธได้  
 “หนูเกลียดมากเลยค่ะ เวลาเจอหน้าเขาหนูก็จะหนีตลอดเลยค่ะ เขาจะชอบเอา
เงินมาให้หนู แต่หนูก็ไม่สนใจ หนูก็นั่งดูทีวีกับยายตลอด เขาก็จะซื้อขนมมาให้ หนูก็ไม่อยาก
เอา แต่พ่อก็บอกให้หนูเอาเถอะ หนูก็ต้องเอา” (อาย)  
 “เขาก็เขามาลวนลามหนูหลายคร้ัง เขาจะชอบเรียกหนูไปหาที่บ้าน หนูก็ไม่ไป 
แล้วเขาก็ท าสีหน้าไม่พอใจหนู เขาก็ชอบมาจับท่ีแขนหนูหลายๆคร้ังหนูก็กลัว” (อาย)  
 จากกรณีของอายนั้น พบว่าผูที้่กระท าความรุนแรงจะเป็นคนนอกครอบครัว แต่ก็
ได้รับความไวว้างใจจากพ่อของอายที่สามารถเขา้นอกออกในบา้นได้ตลอดเวลา และคนนอก
ครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่ออายน้ีก็เป็นคนที่อายพบเห็นมาตั้งแต่เด็กมาเป็นเวลาหลายปี 
ซ่ึงจากความรุนแรงที่ผูก้ระท าเป็นคนนอกครอบครัวน้ี มีสาเหตุของการที่เด็กหญิงถูกกระท า
ความรุนแรงดงัน้ี  
 
 สาเหตุของการถูกข่มเหง กระท าทารุณจากคนนอกครอบครัว  

ก) เพราะคนในครอบครัวไม่สนใจ  
  การที่เด็กหญิงไม่ได ้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ท  าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลภายนอกครอบครัวได้ การดูแล
เอาใจใส่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีเด็กหญิงในช่วงวยัเด็กควรได้รับจากคนในครอบครัว เพราะเด็กหญิง
ในวยัน้ียงัไม่สามารถคิดและตดัสินใจส่ิงต่างๆได้อย่างรอบคอบแม่นย  า เด็กหญิงต้องได้รับการ
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ถ่ายทอดเรียนรู้ และการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวซ่ึงเป็นสังคมแรกของเด็กหญิงในการใช้
ชีวิตร่วมก ับผู อื้่น ดงันั้นการที่คนในครอบครัวไม่ได ้ให้ความสนใจ ปล่อยปละละเลยต่อ
เด็กหญิง ท าให้เด็กหญิงเองนั้นต้องเผชิญกบัความเส่ียงเป็นอย่างมากจากคนนอกครอบครัวที่
จะเขา้มากระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง แมใ้นความเข้าใจของเด็กหญิงจะเขา้ใจว่าส่ิงเหล่านั้น
คือการท่ีคนในครอบครัวให้อิสระ อยากไปไหนอยากท าอะไรก็ไม่มีใครถาม ไม่มีใครตกัเตือน 
แต่ในแง่หน่ึงคือ คนในครอบครัวไม่ได้สนใจ ดูแลเอาใจใส่ว่าเด็กหญิงใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างไร 
หรือเด็กหญิงจะต้องตกอยู่ในอนัตรายหรือไม่นั้นเป็นส่ิงที่คนในครอบครัวละเลย จึงเป็นเหตุ
ให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนนอกครอบครัวได้อย่างง่ายดาย  
  “ที่บ้านเขาก็ปล่อย อยากไปไหนก็ไป เขาไม่ได้ว่าอะไร เวลาหนู
อยากไปเที่ยว ก็จะขอติดรถคนรู้จักแถวบ้านไปเที่ยวด้วย เพราะที่บ้านเขาไม่ค่อยไปเที่ยวไหน
กัน” (เม)  
  กรณีของ เม  ที ่เ มได ้บอก เล ่า ว ่า เ ธอ เต ิบโตมาด ้วยการ ที ่คนใน
ครอบครัวไม่ได้มีใครสนใจว่าแต่ละวนัเธอจะออกไปไหน กบัใคร ท าให้เมค่อนข้างเคยชินกับ
การท่ีไปไหนมาไหน เธอสามารถตดัสินใจได้ทันที ไม่มีใครคอยซักถาม  
ส่วนใหญ่เมก็จะใช้เวลาอยู่ก ับเพื่อน เพื่อนพาไปไหนก็จะไปตามเพื่อน บ่อยคร้ังที่เพื่อนจะพา
เมไปเที่ยวกบักลุ่มเพื่อนชาย และเพื่อนของเมก็มกัจะแยกตวัออกไปอยู่กบัแฟนตามล าพงั เมก็
จะถูกทิ้งให้ต้องอยู่ตามล าพงักับเพื่อนชายเช่นกัน ซ่ึงนั้นก็เป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เมถูกบงัคับขืน
ใจจากแฟนหนุ่มของเธอ  
  “วันนั้นเขาก็พาเพ่ือน แล้วก็พาหนูไปดูดาว หนูก็พาเพ่ือนไปด้วย แต่
เพ่ือนเขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็ไปอยู่ ด้วยกัน ก็เหลือหนูกับแฟนสองคน” (เม)  
  “วันท่ีมีอะไรกันคร้ังแรก ตั้งแต่ปีก่อนค่ะ มันไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะ
หมูบ้านไกลกัน ก็มีอะไรกับผู้ชายที่บ้านค่ะ ตอนนั้นที่บ้านเขาไม่มีคนอยู่  เขาก็บอกว่าซื้อนม
ไปให้หน่อย หนูก็ซ้ือไปให้ แล้วเขาก็บังคับให้มีอะไรกับเขาค่ะ” (เม)  
  จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกบัเมนั้น เห็นได้ว่าสถานการณ์หลายต่อหลาย
คร้ังที่เมใช้เวลาอยู ่กบัเพื่อนและแฟน ไม่เป็นที่รับรู้จากคนในครอบครัวเลย เมมีอิสระมาก
เกินไปที่จะออกไปไหนมาไหน เพราะไม่มีคนในครอบครัวสนใจความเป็นอยู ่ของเม ท่ี
น าไปสู่การท่ีเธอถูกแฟนหนุ่มของเธอเองท่ีบงัคบัข่มขืนภายในบ้านของฝ่ายชาย 
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  ข)เพราะเด็กหญิงถูกใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยน/ผลประโยชน์จากคนนอก
ครอบครัว  
  เด็กหญิงที่ต้องถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวนั้นไม่ได้
เกิดข้ึนเฉพาะในครอบครัวที่ไม่สนใจ ปล่อยปละละเลยต่อเด็กหญิงเท่านั้น แต่บางคร้ังกล ับ
พบว่าคนในครอบครัว รู้ เห็นและยอมรับให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนนอก
ครอบครัว เพียงเพราะตอ้งการผลประโยชน์หรือขอ้แลก เปลี่ยนจากการที่เ ปิดโอกาสให้
เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนนอกโดยไม่ให้ความช่วยเหลือ ปกป้องต่อเด็กหญิง   
  “เขาเป็นเพ่ือนกับพ่อ แล้วเขาก็เป็นเจ้าของท่ีดินที่พ่อหนูปลูกบ้านอยู่
ค่ะ” (อาย) 
  “เขาจะมากินเหล้าท่ีบ้านตลอดเลยค่ะ” (อาย) 
  ในการณีของอาย ความสัมพนัธ์ระหว่างอายกบัเพื่อนของพ่อนั้น เป็น
ความสัมพนัธ์ที่รู้จกัคุน้เคยกนัมาตั้งแต่ที่อายยงัเด็ก เป็นเพื ่อนของพ่อที่ไปมาหาสู่ก ันเป็น
ประจ า ส่วนใหญ่ก็มกัจะแวะมากินเหล้า และสังสรรค์กนัภายในบา้น และเพื่อนของพ่อก็เป็น
เจา้ของที่ดินที่ครอบครัวของอายอาศัยอยู่ เขาจึงมีอ  านาจที่จะควบคุมคนในครอบครัว ดงันั้น
บุคคลที่กระท าความรุนแรงต่ออาย จึงเป็นทั้งเพื่อนที่ได้รับความไวว้างใจจากพ่อ และเป็น
เหมือนเจา้หน้ีที่พ่อของอายไม่ต้องการที่จะมีปัญหาด้วย ท าให้พ่อมกัจะเปิดโอกาสให้เพื่อน
ของพ่อกระท าความรุนแรงด้วยการคุกคามทางเพศต่ออาย  
  “หนูก็สนิทกับเขานะคะ หนูเจอเขาตั้งแต่เด็ก แต่เขาเร่ิมมาจับตัวหนู
ตั้งแต่หนูอยู่  ป.4” (อาย)  
  จากค าบอกเล่าของอายที่กล่าวถึงการถูกกระท ารุนแรงจากการถูก
ลวนลามและคุกคามทางเพศ ด้วยการเขา้มาโอบกอด สัมผสัร่างกายของอาย พบว่าการที่อาย
ถูกกระท ารุนแรงจากเพื่อนของพ่อ เป็นส่ิงท่ีพ่อรับรู้มาโดยตลอด แต่พ่อของอายก็เลือกที่จะน่ิง
เฉย ไม่ให้ความช่วยเหลือการที่ลูกตอ้งตกเป็นเหยื่อการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ  ท าให้
ตอ้งถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า เน่ืองจากผูที้่กระท าความรุนแรงด้วยการคุกคามทาง
เพศต่ออาย เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวของอาย คือเป็นเจ ้าของที่ดินและบ ้านที่
ครอบครัวของอายอาศยัอยู ่ พ่อของอายจ าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากเขา เขาจึงใช้
อ านาจของความเป็นเจา้ของบา้น ที่ท  าให้พ่อของอายไม่กล้าที่จะมีปัญหา หรือท าให้เขาไม่
พอใจ เพราะอาจจะต้องถูกไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น ดงันั้นไม่ว่าพ่อของอายจะรับรู้ว ่าเพื่อนของพ่อ
เป็นผูที้่กระท าความรุนแรงต่ออายหรือไม่ พ่อก็ไม่สามารถที่จะท าอะไรได้ ท าให้อายตอ้งตก
เป็นเหยื่อทางเพศต่อเพื่อนของพ่อ เพียงเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านที่ครอบครัวของเธออาศยัอยู่ 
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พ่อจึงละเลย ไม่ห้ามปราม และปล่อยให้อายต้องตกเป็นเหยื่อจากการถูกคุกคามทางเพศมาโดย
ตลอด  
  “พ่อไม่เคยห้ามค่ะ ที่เขามาจับตัวหนู พ่อก็บอกว่าบ้านที่เราอาศัย ก็
เป็นบ้านของเขา ต้องไปอาศัยเขาอยู่” (อาย)  
  “เขาจะชอบเอาขนม บางทีก็เงิน มาให้ แล้วก็ให้หนูเข้าไปหาเขา แต่
หนูไม่อยากได้ พ่อก็จะบอกว่าให้รับไว้” (อาย) 
   การที่พ่อของอายปล่อยให้ผูอ่ื้นกระท าความรุนแรงต่ออาย โดยที่พ่อ
รู้เห็นด้วยนั้น ก็ไม่ต่างกบัการท่ีพ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อลูกเช่นกัน  
 
 แบบแผนที่ 3 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้ง จากคนในครอบครัว   
 การที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง ไม่ได้เป็นเพียงความรุนแรง จากการถูก
กระท าทารุณ ใช้ความรุนแรงกลุ่มคนที่เด็กหญิงใกล้ชิดและไวใ้จมากที่สุดเท่านั้น แต่การที่คน
ในครอบครัว เมิน เฉย ละเลย และทอดทิ้งต่อเด็กหญิงก็เ ป็นแบบแผนของความรุนแรง
เช่นเดียวก ัน เด็กหญิงย งัอยู ่ในช่วงว ยัที ่ต ้องได ้รับการดูแลด ้วยความรัก  และเอาใจใส่   
โดยเฉพาะการดูแลจากคนในครอบครัว อนัเป็นที่รัก ท าให้เด็กหญิงโดดเด่ียว และเป็นส่ิงที่
กระทบต่อความรู้สึกของเด็กหญิงเป็นอย่างมาก  การท่ีเด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย และทอดทิ้ง
จากคนในครอบครัว แตกต่างจากการที่เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลยจากบุคคลอ่ืน เพราะคนใน
ครอบครัว เป็นกลุ่มคนที่เด็กหญิงคาดหวงัที่จะได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่มากที่สุด การ
ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงด้วยการถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้ง จากคนใน
ครอบครัวนั้น ผูว้ิจยัได้แบ่งความรุนแรงเป็น 3 รูปแบบ คือ การถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อ 
การถูกกระท าความรุนแรงจากแม่ และการถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว ซ่ึงแต่
ละรูปแบบก็จะกล่าวถึงสาเหตุของความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 
 3.1 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากพ่อ  
 พ่อเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมให้เด็กหญิงเกิดมาลืมตาดูโลก บทบาทและหน้าที่ของ
ความเป็นพ่อ ควรท่ีจะมาควบคู่กบัการท่ีมีลูก แต่หลายครอบครัวท่ีเด็กหญิงต้องเกิดมาโดยขาด
พ่อหรือถูกพ่อทอดทิ้งตั้งแต่เกิด การที่เด็กหญิงถูกพ่อเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้ง สามารถเกิดข้ึน
ตั้งแต่ที่พ่อทอดทิ้งเด็กหญิงตั้งแต่ที่เด็กหญิงยงัไม่ได้ลืมตาดูโลก หรือเกิดข้ึนในช่วงชีวิตหน่ึง
ของเด็กหญิง ซ่ึงการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากพ่อด้วยการเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้ง
เด็กหญิงนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนในลกัษณะท่ีพ่อต้องแยกกันอยู่กบัเด็กหญิงกบัเด็กหญิงเท่านั้น แต่ยงั
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สามารถเกิดข้ึนได้แมว้่าพ่อกบัเด็กหญิงจะอาศยัอยู่ร่วมกนัอีกด้วย การอาศยัอยู่ร่วมกนัแทบจะ
ไม่ต่างจากการท่ีเด็กหญิงต้องอยู่อย่างโดดเด่ียวเพียงล าพงั ก็เป็นความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกเมิน
เฉย ละเลย และทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อ 
 เช่นในกรณีของแพรว ที่แพรวเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดมา เธอยงัไม่เคยรู้ว่าใครที่
เป็นพ่อแทข้องแพรว ตั้งแต่เกิดมาแพรวยงัไม่เคยได้สัมผสัถึงความรู้สึกของการเป็นลูกที่มีพ่อ
เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ  
 “หนูไม่ รู้ว่าใครเป็นพ่อของหนู ไม่ม ีใครรู้  แม่ก ็ไม่ เคยพูดถึงพ่อให้ฟัง เลย ” 
(แพรว) 
 หรือในกรณีของอาย ที่แมว้ ่าอายจะอาศยัอยู ่กบัพ่อมาตั้งแต่เด็ก แต่ชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีอาศยัอยู่กบัพ่อ กลบัเป็นช่วงเวลาท่ียากล าบากส าหรับอาย ท่ีอยู่อาศยัหลบันอนก็ไม่ได้
มีความแข็งแรงสมบูรณ์ อาหารการกินก็ปล่อยให้อายต้องหุงหาด้วยตวัเอง อายตอ้งใช้ชีวิตอยู่
อย่างขาดแคลน จนบางคร้ังอายต้องใช้วิธีการขโมยของเช่น ของใช้ต่างๆจากเพื่อน ขโมย
เส้ือผา้ท่ีอยากให้มาจากเพื่อน เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้  
 “ท่ีบ้านหนูมันไม่ปลอดภัย ประตู หน้าต่างก็ไม่มี เคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็ไม่มี” (อาย) 
 “พ่อไม่ให้เงินหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซ้ือของ เป็นของใช้ส่วนตัว หนูต้อง
ใช้แต่ไม่มีเงิน ก็เลยต้องขโมยของเพ่ือน...หนูรู้ว่าหนูขีข้โมย เพราะหนูติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆ ” 
(อาย)   
 จากกรณีท่ีกล่าวไปข้างต้น เด็กหญิงต้องถูกเมินเฉย ละเลย และทอดทิ้งจากพ่อนั้น 
เป็นการถูกกระท าความรุนแรงทั้งที่ท  าให้เด็กหญิงไม่ได้รับความรัก การเอาใจใส่จากพ่อ และ
ยงัท าให้เด็กหญิงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ซ่ึงความรุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าจากผู ้
เป็นพ่อนั้น มีสาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงดงัต่อไปน้ี  
 
 สาเหตุของการถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากพ่อ  

ก) เพราะพ่อยอมไม่รับผิดชอบต่อลูก 
  เด ็กหญิงต ้องถูกทอดทิ ้งจากผู เ้ ป็นพ ่อ  เพราะความสัมพนัธ ์ใน
ครอบครัวระหว่างพ่อกบัแม่ หลงัจากที่พ่อแม่แยกทางกนั โดยส่วนใหญ่กลบัพบว่าพ่อทอดทิ้ง
เด็กหญิง และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเล้ียงดูลูกกล ับเป็นหน้าที่ของแม่แต่เพียงผู ้
เดียว หลงัจากที่พ่อแม่แยกทางกัน เด็กหญิงที่ส่วนใหญ่ต้องอาศยัอยู่ก ับแม่นั้น ก็ไม่ได้รับการ
ติดต่อ หรือการรับผิดชอบเล้ียงดูจากพ่อ จึง เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจนเป็นความเคยชินส าหรับ
ครอบครัวของเด็กหญิงที่พ่อแม่มีปัญหาความสัมพนัธ์ที่ต ้องแยกทางกัน พ่อมกัจะมีอิสระใน



พรพิรินทร์ อินโส  ผลการศึกษา / 120 

การเร่ิมตน้ใช้ชีวิตใหม่ ไม่ว่าพ่อจะเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ใหม่หรือไม่ก็ตาม พ่อคือคนที่ทอดทิ้ง
ลูก ให้แม่เป็นผูที้่ต้องรับผิดชอบเล้ียงดูแต่เพียงผูเ้ดียว เพราะหน้าที่ของความเป็นแม่มกัถูกผูก
ติดกบัการที่ตอ้งดูแลลูก การที่พ่อแม่แยกทางกนั และลูกตอ้งอาศยัอยู่กบัแม่เป็นความเคยชินท่ี
คนในสังคมยอมรับมากกว่า แต่เมื่อแม่ไม่ดูแลลูกก็จะถูกตีตราว่า เป็นแม่ที่ไม่ดี ไม่รักลูก 
ในขณะที่ผูช้ายหรือพ่อมกัจะไม่ถูกกล่าวหาเช่นนั้น  จึงเป็นเร่ืองที่ง่ายดายที่พ่อจะทอดทิ้งลูก 
ให้แม่ของลูกรับผิดชอบดูแลลูก  
  “พอพ่อรู้ว่าแม่ท้อง พ่อก็หนีไปอยู่กับผู้หญิงอีกคน พ่อไม่เคยสนใจ
เลย เจอหน้าก็ท าเป็นไม่สนใจ แม่ก็บอกหนูว่าอย่าไปสนใจพ่อเลย” (เม)  
  หรือในกรณีของเมที่ถูกพ่อทอดทิ้งไปตั้งแต่ที่เมยงัอยู่ในท้องของแม่ 
ในระหว่างที่อยู่กินกบัแม่ของเม พ่อก็มีความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงคนอ่ืนมาโดยตลอด จนกระทัง่
เม่ือรู้ว่าแม่ตั้ งท้องพ่อก็ทอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดี แม่ตอ้งรับผิดชอบเล้ียงดูลูกมาโดยล าพงัตั้ งแต่ที่
ยงัไม่คลอด และหลงัจากนั้นพ่อของเมก็ไม่เคยรับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นพ่อ แมว้่าพ่อจะ
รู้ว่าเมเป็นลูกของพ่อ แต่พ่อก็มีท่าทีเมินเฉย ไม่ได้สนใจเมเลย  
  จากการศึกษาพบว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่มีปัญหาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวระหว่างพ่อกบัแม่ที่ท  าให้พ่อแม่ตอ้งแยกทางกัน และเด็กหญิงแต่ละคนก็มกัจะถูก
พ่อทอดทิ้ง ไม่ดูแล เหลือแต่เพียงแม่ที่ท  าหน้าที่ดูแลเล้ียงดูเด็กหญิง เช่นกรณีของนายที่พ่อแม่
ของเธอแยกทางกนัไปตั้งแต่ที่นายอายุได้เพียง 2 เดือน เพราะพ่อนอกใจมีครอบครัวใหม่ และ
พ่อก็ทิ ้งไปโดยทิ ้งให้แม่คอยดูแลนาย และพ่อก็ไม่ค ่อยติดต่อ หรือรับผ ิดชอบให้ความ
ช่วยเหลือใดๆ  
  “พ่อกับแม่หย่าร้างกันตั้งแต่หนูอายุ 3 เดือนแล้วค่ะ เพราะพ่อไปมี
คนอ่ืน แม่ก็เลยต้องเลีย้งหนู แม่บอกหนูว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้ว ไม่ต้องไปหาพ่ออีก” (นาย)  
  ซ่ึงในตอนแรกดูเหมือนว่าพ่อจะรับปากว่าจะส่งเสียดูแลช่วยเหลือ
นาย แต่ทา้ยท่ีสุดแล้วกลบัเป็นคนพูดลมๆแล้งๆ ท่ีนายไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อเลย  
  “พ่อบอกว่าพ่อจะส่งเงินมาให้ แต่ก็ส่งมาให้แค่คร้ังเดียว แล้วพ่อก็ไม่
ส่งมาให้อีกเลย” (นาย) 
   

ข) เพราะพ่อมีครอบครัวอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบดูแล 
  ในครอบครัว พ่อถูกคาดหวงัที่จะตอ้งออกไปท างานนอกบา้นเป็น
หลกั พ่อจึงเป็นผูน้ าครอบครัวที่ ท  างานหารายได้เพื่อดูแลสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว การที่
พ่อทอดทิ้งไม่ให้การดูแล รับผิดชอบเด็กหญิงที่มีสถานะเป็นลูกติด ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก
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การที่พ ่อของเด็กหญิงมีครอบครัวอื ่นที ่พ ่อต ้องดูแล การที่พ ่อตอ้งท าหน้าที ่เ ป็นผู น้ า ใน
ครอบครัวส าหรับครอบครัวอีกครอบครัวของพ่อ ท าให้พ่อตอ้งเป็นผูร้ับภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว แต่ในบางคร้ังการที่พ่อของเด็กหญิงเป็นผูที้่ต้องรับภาระในครอบครัวหลายๆด้าน 
เช่น ภาระด้านค่าใช้จ่าย ภาระของการเป็นพ่อ ภาระของการเป็นสามีที่พ่อต้องรับผิดชอบ ก็
มากพอที่ท  าให้พ่อไม่สามารถรับผิดชอบดูแลเด็กหญิงซ่ึงเป็นอีกครอบครัวหน่ึงของพ่อ  ก็อาจ
น ามาซ่ึงการละเลย และทอดทิ้งต่อเด็กหญิงท่ีมีสถานะของการเป็นลูกติด ไปโดยปริยาย โดยที่
เด็กหญิงไม่สามารถที่จะเรียกร้องส่ิงใดๆได้ เด็กหญิงเป็นเพียงผูที้่ถูกกระท าจากการที่พ่อเมิน
เฉย ละเลย ทอดทิ้ง เพื่อท่ีพ่อจะสามารถรับผิดชอบดูแลครอบครัวใหม่ของพ่อได้อย่างเต็มท่ี  
        “หนูคิดว่าพ่อคงมีเหตุผลของพ่อ เขามีครอบครัวอยู่แล้ว แต่หนูก็
คิดว่ามันคือความไม่รับผิดชอบ เขาถึงไม่สนใจท่ีจะดูแลลูกเลย” (แตน)   
  กรณีของแตนที่พ่อมีครอบครัวอยู ่แล ้ว แม่ของแตนเป็นคนที่มาที
หลงั แมว้่าพ่อจะรู้ว่าแม่ของแตนก าลงัตั้งท้องระหว่างที่แม่หนีกลบัมาอยู่บ้าน แต่ตลอดเวลาพ่อ
ก็ไม่ค่อยติดต่อมาหา แม่และแตนอีกเลย ซ่ึงแตนก็รับรู้มาโดยตลอดว่าพ่อมีครอบครัวอยู่แล ้ว 
นั้นก็อาจเป็นสาเหตุท่ีพ่อไม่คิดต่อต่อมาหาเธอเลย    
  การที่พ่อตอ้งรับบทบาทผูน้ าในหลายครอบครัว พ่อของเธอก็เลือกที่
จะรับผิดชอบในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน แต่ครอบครัวของแตนที่พ่อแม่ต่างก็แยกกันอยู่ จึงท า
ให้แตนถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อของเธอเอง  
 

ค) เพราะพ่อล้มเหลวในการเป็นผู้น าครอบครัว 
  ในความเป็นผูน้ าครอบครัวที่มกัจะเป็นหน้าที่ของผูช้าย ผูห้ญิงและ
คนส่วนใหญ่ยอมรับการท าหน้าที่หัวหน้าครอบครัวของผูช้าย แต่หลายคร้ังผูช้ายก็ล ้มเหลว
จากการท าหน้าที่เป็นผูน้ าครอบครัว ไม่สามารถท าหน้าที่ดูแลเล้ียงดูครอบครัวได้ตามที่ถูก
คาดหวงั ซ่ึงความล้มเหลวในการเป็นผูน้ าครอบครัวนั้น ก็เป็นสาเหตุที่ท  าให้เด็กหญิงถูก
ทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อ ความล้มเหลวของพ่อที่ท  าให้ไม่สามารถดูแลเล้ียงดูลูกได้นั้นเกิดข้ึนได้
จากหลายปัจจยั เช่น การเจ็บป่วย และสุขภาพของพ่อที่ท  าให้กระทบต่อการท างาน ไม่สามารถ
ท างานหารายได้ได้อย่างเต็มที่ หรืออาจจะมาจากการใช้จ่ายไปกบัของฟุ่มเฟือย เช่น เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ต่างๆที่พ่อใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อ และไม่มีรายได้ที่เพียงพอจะ
ดูแลสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว ท าให้เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลยจากผูเ้ป็นพ่อ และน าไปสู่การ
ทอดทิ้งอย่างส้ินเชิง ไม่ให้ได้รับการดูแลเล้ียงดูที่ดีจากพ่อ  
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  “พ่อท างานก่อสร้าง พ่อบอกว่าพ่อไม่มีเงิน แต่ทุกวันหลังเลิกงานพ่อ
ก็จะซ้ือเหล้ามานั่งกินท่ีบ้านกับเพ่ือนของเขา” (อาย)  
  อายตอ้งอาศยัอยู่กบัพ่อตั้งแต่ที่พ่อแม่แยกทางก ัน ตั้งแต่ที่อายอาศยั
อยู่กบัพ่อ พ่อเป็นเพียงคนเดียวท่ีดูแลหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวด้วยการท าอาชีพก่อสร้าง 
ซ่ึงก็มีรายได้ไม่แน่นอน บ่อยคร้ังที่พ่อมกัจะน าเงินที่ได้จากการท างานไปซ้ือเหล้าเบียร์เพื่อด่ืม
กินหลงัเลิกงาน รายได้ส่วนใหญ่หมดไปกบัอบายมุขของพ่อ ไม่พอที่พ่อจะให้ก ับลูกๆ อาย
ตอ้งมีชีวิตท่ียากล าบาก บางคร้ังก็ไม่มีเงินซ้ือข้าว อยู่อย่างขดัสนมาโดยตลอด 
   จนกระทัง่อายถูกพ่อส่งให้ไปเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะพ่อไม่สามารถเล้ียงดูส่งเสียให้อายได้เรียนหนังสือได้ จึง
ตอ้งส่งให้อายไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยตลอดเวลาที่
อายอยู่ในโรงเรียนประจ า แมจ้ะเป็นโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทุกอย่าง แต่ใน
ส่วนของขา้วของเคร่ืองใช้ส่วนตวั ทุกคนก็ตอ้งมีติดตวัเพื่อซ้ือของใช้ที่จ  าเป็น แต่ส าหรับอาย 
พ่อแทบจะไม่ให้เงินส ารองไวใ้ช้จ่ายเลย  
  “เวลาที่อยู่ ในโรงเรียน มันก็ต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อของใช้ 
แต่หนูไม่มี บางทีเวลาท่ีพ่อมาส่งพ่อก็ให้เงินหนู 50 บาท ให้ใช้ท้ังเทอม แต่มันก็ไม่พอ” (อาย)  
  หรือในกรณีของบิว ที่พ่อของเธอไม่สามารถที่จะส่งเสียดูแลบิวได้ 
เพราะนอกจากพ่อจะมีครอบครัวใหม่ที่พ่อต้องดูแลแล้ว พ่อยงัมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ ที่ตอ้งเข้า
รับการรักษาเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ บางคร้ังพ่อต้องขอเงิน
จากย ่า เพื ่อเป็นค่าใช ้จ่ายในครอบครัวและส าหรับรักษาอาการป่วยของพ่อเอง พ่อจึงไม่
สามารถท่ีจะดูแลเล้ียงดูบิวได้ บิวจึงตอ้งถูกละเลย ทอดทิ้งจากพ่อ  
  “พ่อไม่ได้ส่งเงินมาให้ ย่าเป็นคนดูแลหนู เพราะพ่อหนูไม่สบาย ตา
พ่อเสียไปข้างนึง เพราะเป็นต้อ พ่อเขาต้องใช้เงินรักษาเยอะ บางทีย่าก็ให้เงินให้พ่อไปรักษา
ตัว หนูก็เลยบอกพ่อว่าไม่ต้องให้เงินหนูก็ได้” (บิว)  
  จากกรณีของเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง จากการถูกเมินเฉย 
ละเลย และทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อแล้ว เห็นได้ว่าการท่ีพ่อล้มเหลว ไม่สามารถท าหน้าที่เป็นผูน้ า
ครอบครัวได้ ไม่ว่าความล้มเหลวนั้นจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ก็ส่งผลให้เด็กหญิง
ตอ้งถูกละเลย ทอดทิ้งเช่นเดียวกนั  
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 3.2 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากแม่  
 ตั้งแต่เกิดมาลูกเป็นสิทธ์ิโดยชอบธรรมของแม่ เพราะกระบวนการตามธรรมชาติ
ที่สามารถบ่งบอกได้ช ัดเจนว่าเด็กหญิงที่เกิดมานั้นมาจากการคลอดของแม่ ระยะเวลากว่า
หลายเดือนที่แม่ยอมอุม้ทอ้งเพื่อให้ลูกน้อยได้เกิดมาลืมตาดูโลก แต่แม่ก็เป็นบุคคลหน่ึงใน
ครอบครัวที่เป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อลูก ด้วยการทอดทิ้ง ละเลย ไม่ดูแลเล้ียงดูลูกของ
ตวัเอง ธรรมชาติท่ีสร้างให้แม่มีน ้านมเล้ียงดูลูกในวยัแรกคลอด แต่ความเป็นจริงแล้ว เด็กหญิง
กลบัถูกทอดทิ้งตั้งแต่ที่คลอดออกมาเพียงไม่นาน หน้าที่ของการเป็นแม่ต้องส้ินสุดลงตั้งแต่ที่
แม่คลอดลูกออกมา น ับแต่นั้น เด็กหญิงก็ตอ้ง เติบโตมาด ้วยการที่ไม่มีแม่คอยดูแล และ
เช่นเดียวกบัการที่เด็กหญิงถูกพ่อละเลยทอดทิ้งที่แมว้่าจะอาศยัอยู่ร่วมกัน เด็กหญิงก็ถูกเมิน
เฉย ละเลย และทอดทิ้งจากผูเ้ป็นแม่ได้  
 การที่เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากผูเ้ป็นแม่นั้น พบได้จากกรณีของ
แพรว ที่เธอได้เล่าให้ฟังว่า แม่ทิ้งเธอไปหลงัจากที่คลอดแพรวออกมาได้เพียงอาทิตยเ์ดียว 
และหลงัจากนั้นแพรวก็แทบจะไม่เจอหน้าแม่อีกเลย มีเพียงติดต่อมาหาทางโทรศพัท์เท่านั้น  
 “ตอนนั้นยายบอกว่า แม่ให้หนูกินนมได้อาทิตย์เดียว แล้วแม่ก็ไป” (แพรว) 
 “แม่ไปอยู่ ท่ีกรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้กลับมา นานๆทีก็จะโทรมาบ้าง” (แพรว) 
 หรือกรณีของมินที่กล่าวถึงแม่ว ่า แม่ของเธอหนีเธอไปตั้งแต่ที่มินยงัจ าความ
ไม่ได้ เธอตอ้งอาศยัอยู่กบัพ่อและย่ามาตั้งแต่เด็กๆ  
 “แม่หนีไปตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วค่ะ หนูก็อยู่กับพ่อและก็ย่า ย่าเป็นคนเลีย้งหนูมา” 
(มิน) 
 ความรู้สึกของมินที่มีต่อแม่คือการที่แม่ทอดทิ้ง เธอไป และไม่เคยที่จะติดต่อ
กลบัมาอีกเลย  
 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ท  าให้แม่กระท ารุนแรงด้วยการเมินเฉย ละเลย 
และทอดทิ้งเด็กหญิงนั้นมีสาเหตุดังต่อไปน้ี  
     
 สาเหตุของการถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากแม่  

ก) เพราะเป็นลูกที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของพ่อและแม่   
  การที่เด็กหญิงเกิดมาจากความไม่พร้อมของพ่อและแม่ เป็นต้นตอ
ของปัญหาที่เด็กหญิงต้องถูกทอดทิ้ง จากคนในครอบครัว ความไม่พร้อม ซ่ึงความไม่พร้อม
นั้นเป็นไปได้ทั้งความไม่พร้อมทางการเงินที่ท  าให้ครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลเล้ียงดูลูก
ไปได้ หรือเป็นความไม่พร้อมในสภาวะของความเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูก ซ่ึง
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จากการศึกษาพบว่า ลูกที่เกิดมาจากความไม่พร้อมของพ่อและแม่นั้น เร่ิมตน้มาจากการที่พ่อ
ไม่พร้อมท่ีจะดูแล เม่ือพ่อซ้ือเป็นผูน้ าครอบครัวท่ีไม่พร้อมท่ีจะรับผิดชอบดูแลลูก แม่ซ่ึงเป็นผู ้
ตามที่ตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือ และการดูแลเล้ียงดูจากสามีก็ไม่สามารถที่จะดูแลเล้ียงดูลูก
ด้วยตวัเองได้ ก็กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ท  าให้เด็กหญิงตอ้งการเป็นลูกที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับ
การเหลียวแลจากทั้งพ่อและแม่  
  สาเหตุของความรุนแรงจากการถูกละ เลย  ทอดทิ ้งจากแม่ของ
เด็กหญิงนั้น พบได้จากกรณีของแตน เธอไม่ได้เกิดมาด้วยความตั้งใจของพ่อและแม่  เพราะ
พ่อก็มีครอบครัวที่พ่อต้องดูแล แม่ตอ้งรับภาระเล้ียงดูลูกเพียงคนเดียว การที่พ่อไม่สามารถ
รับผิดชอบเล้ียงดูแม่และลูกได ้ แม่ก็ไม่สามารถที่จะรับภาระเล้ียงดูลูกด ้วยตวัคนเดียวได ้  
หลงัจากท่ีแม่แยกทางจากพ่อของแตนได้ไม่นาน แม่ก็อยู่กินกบัสามีคนใหม่แม่ก็ตอ้งคอยพึ่ งพา
การเล้ียงดูจากสามีใหม่ แม่เร่ิมต้นใช้ชีวิตครอบครัวก ับสามีใหม่ของแม่ ส่วนแตนแม่ก็ให้
สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวคอยดูแลเล้ียงดู 
  “หนูเป็นลูกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจ เพราะจริงๆพ่อก็มีครอบครัวมีลูกอยู่
แล้ว แต่เหมือนพ่อกับแม่เขาเป็นชู้กัน พอเมียหลวงเขาจับได้ ก็ขู่แม่ จนแม่ต้องหนีมา แต่ตอน
นั้นแม่ท้องอยู่ก็เลยหนีกลับมาอยู่กับยาย ไม่นานแม่ก็มีสามีใหม่ แม่ก็ไปอยู่กับเขา แต่ตอนนี ้
สามีคนล่าสุดของแม่เป็นคนมาเลเซียเขามีลูกด้วยกัน 2 คน ก็ไปอยู่ ที่มาเลเซีย แม่ก็ไม่ค่อยได้
ติดต่อกลับมาหาอีกเลย” (แตน)    
  จากกรณีของแตน ก็เห็นได้ว ่า แมแ้ม่จะเป็นคนที่ทอดทิ้ง ไม่ดูแล
แตน แต่ตน้เหตุของปัญหาก็คือความไม่พร้อมที่พ่อจะรับผิดชอบเล้ียงดู แม่ก็ไม่พร้อมที่จะ
เล้ียงดูลูกเพียงล าพงั จึงเป็นปัญหาท่ีท าให้เด็กหญิงตอ้งถูกละเลย ทอดทิ้ง จากแม่ 
 

ข) เพราะแม่ไม่สามารถทนอยู่กับพ่อของลูกได้ 
  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ที่บางคร้ังแม่ต ้องเป็นผูที้่ทอดทิ้งลูกไป
ด้วยความจ าเป็นจากปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว ผูห้ญิงตอ้งทนกบัการที่ถูกสามีกระท าความ
รุนแรง ผูห้ญิงหรือภรรยาเป็นสมบตัิที่ผูช้ายมกัจะท าร้าย กระท าความรุนแรงอย่างไรก็ได้ ท  า
ให้ผูห้ญิงต้องอยู่อย่างหวาดกลัว จากการถูกท าร้ายอย่างโหดร้ายทารุณจากสามี ไปถึงการที่
ผูห้ญิงตอ้งถูกขู่ฆ่าเอาชีวิต ส่ิงที่สามารถท าได้คือการหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอด จึงเป็นความ
จ าเป็นที่ผูห้ญิงในฐานะของผู เ้ป็นแม่ต้องยอมทอดทิ้งให้ลูกต้องอยู ่ก ับพ่อ เพราะแม่เองก็ไม่
สามารถที่จะพาลูกออกมาโดยมีชีวิตที่ยากล าบากมากกว่าเดิม การที่แม่ทอดทิ้งให้ลูกได้อยู่ก ับ
พ่อเพราะหวงัว่าพ่อของลูกซ่ึงสามารถท างานหาเล้ียงครอบครัวได้มากกว่าจะสามารถดูแลลูก



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  125 

ได้ ดงันั้นเม่ือแม่ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในครอบครัวท่ีถูกพ่อกดข่ี กระท าความรุนแรงต่อแม่ได้ 
แม่จึงตอ้งหนีไปอยู่ที่อื่น และส่งผลให้เด็กหญิงก็ตอ้งกลายเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากผูเ้ป็นแม่
ด้วย  
  “ตอนนั้นแม่อยู่ ที่บ้าน แล้วพ่อหนูเมาเหล้า พ่อก็เอาปืนมาขู่แม่ แม่
เลยไปอยู่ บ้านผู้ ใหญ่ แล้วก็หนีไปเลยค่ะ แม่บอกว่าอยู่ ไม่ไหว ให้ย่าดูแลหนู... ตั้งแต่แม่หนีไป
หนูก็มาได้ติดต่อกับแม่อีกเลย” (มิน)  
  ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของมิน ที่มินถูกแม่ทอดทิ้ง
ให้อาศยัอยู่กบัพ่อมาตั้งแต่เด็ก ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้แม่ต้องหนีออกไปเป็นเพราะในช่วงท่ีแม่อาศยั
อยู่กบัพ่อ แม่จะถูกพ่อท าร้ายร่างกาย ทั้งจากการทุบตี และใช้อาวุธข่มขู่ เช่น มีด  ปืน เป็นต้น 
แม่จึงหวาดกลวัว่าพ่อจะท าร้ายเอาชีวิต แม่จึงตอ้งหนีไปอยู่ที่อ่ืน ทิ้งให้มินตอ้งอาศยัอยู่ก ับพ่อ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
    ซ่ึงกรณีของมินที่แม่ทอดทิ้งไป โดยที่แม่ไม่พามินหนีไปด้วยนั้น ก็
เป็นเพราะในช่วงที่แม่อาศยัอยู่ก ับพ่อ แม่ก็ท  าหน้าที่ดูแลลูก และพึ่งพารายได้จากพ่อ ดงันั้น
การท่ีแม่หนีไป โดยท่ีแม่ไม่มีรายได้ท่ีแน่นอน ท าให้แม่ไม่สามารถท่ีจะให้ลูกไปอยู่ด้วย  
  “ตอนนั้นย่าบอกว่า แม่ก็เลีย้งหนูอยู่ ท่ีบ้าน พ่อก็หาเงินมาให้” (มิน)  
 

ค) เพราะแม่ต้องออกไปท างานหารายได้เลี้ยงครอบครัว  
  ในสภาวะที่รายได้ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในครอบครัว หน้าที่ใน
การท างานหาเล้ียงครอบครัวจึงไม่ได้เป็นของผูช้ายเพียงฝ่ายเดียว ผูห้ญิงก็ตอ้งออกไปท างาน
หารายได้อีกแรงหน่ึงด้วยเช่นกัน หรือบางคร้ังการท่ีแม่ต้องรับภาระเล้ียงดูลูกเพียงคนเดียว ไม่
มีพ่อของลูกที่ค่อยช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยท างานหาเล้ียงครอบครัว แม่จึงตอ้งรับภาระทุก
อย่างในการดูแลเล้ียงดูลูก ส่ิงหน่ึงที่แม่จ  าเป็นตอ้งท าคือการท างานหารายได้เพื่อที่จะน ามาใช้
จ่ายในครอบครัว แม่จึงตอ้งเขา้ไปท างานในเมืองใหญ่ ท่ีมีอาชีพรายได้ท่ีมากกว่าการท างานอยู่
ในพื้นที่ที่อาศยัอยู่ การที่แม่ต้องท าไปท างานเป็นแรงงานในเมือง แม่ตอ้งทุ่มเทเวลาในการ
ท างาน ยิ่งท างานมากก็จะมีรายได้มีมากข้ึน แม่จึงไม่สามารถท าหน้าที่ในการดูแลลูกควบคู่ไป
กบัการท างานหาเล้ียงครอบครัวได้ เด็กหญิงจึงตอ้งถูกทอดทิ้งให้ตอ้งอาศยัอยู่กบัสมาชิกคน
อื่นในครอบครัว ซ่ึงบางกรณีเด็กหญิงก็ถูกทอดทิ้งไม่ได ้รับการดูแล แต่แม่ก็ยงัส่งเสียเงิน
กลบัมาให้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆส าหรับเด็กหญิง แต่ในบางกรณีแม่ก็ไม่สามารถที่จะรับภาระ
หรือส่งเสียเงินกลับมาให้เด็กหญิงได้ เด็กหญิงจึงไม่เพียงถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจากแม่ 
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แต่กลบัถูกเมินเฉย ละเลย และทอดทิ้ง โดยที่แม่ไม่ติดต่อกลบัมาหาอีกเลย เพราะไม่สามารถ
แบกรับภาระทั้งหมดได้เพียงล าพงั  
  “มาอยู่กับย่าตั้งแต่เกิด พอแม่คลอดเสร็จก็เอาหนูมาให้ย่าเลีย้ง แม่ก็
กลับไปท างานกับพ่ออีก ย่าก็เลีย้งมาตลอด” (เบน)  
  กรณีของเบนที่พ่อแม่ต ้องเข ้าไปท างานหาเล้ียงครอบครัว แม่ไม่
สามารถที่จะคอยดูแลเล้ียงดูเบนได้ จึงตอ้งส่งให้เบนกลับมาอาศยัอยู ่ก ับสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวอยู่ท่ีบา้นเกิด และพ่อแม่ก็ส่งเสียเงินกลบัมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เบนจึงถูก
ทอดทิ้งจากผูเ้ป็นแม่ตั้งแต่เกิด ไม่เคยได้รับการดูแลเล้ียงดูที่ใกล้ชิดจากแม่  
  ส่วนในกรณีของนายและเพลงที่แม่ตอ้งท าหน้าที่หาเล้ียงครอบครัว 
หลงัจากที่แยกทางกบัพ่อของพวกเธอ แม่กลายเป็นเสาหลกัที่ต ้องท างานรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวแต่เพียงผูเ้ดียว โดยที่พ่อของเด็กหญิงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ การที่แม่ของ
นายและเพลงตอ้งหาเล้ียงครอบครัว แต่หางานท าในชนบทซ่ึงเป็นบา้นเกิดนั้น ไม่เพียงพอที่จะ
ใช้จ่ายในครอบครัว แม่จึงต้องตดัสินใจเขา้ไปท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ให้
พอใช้จ่ายในครอบครัว  
  “ตอนแรกแม่ก็รับจ้างเย็บผ้าอยู่ ที่บ้าน แต่แม่บอกว่าได้เงินไม่พอ แม่
ก็เลยเข้าไปท างานในกรุงเทพฯ แม่ไปท างานเป็นแม่บ้าน นานๆแม่ถึงจะกลับมาหา” (นาย)  
  “แม่ส่งหนูมาอยู่กับยาย แล้วแม่ก็กลับไปท างานที่กรุงเทพฯ แม่บอก
ว่าจะให้เงินมาให้” (เพลง)  
  ในกรณีของนายนั้น แมว้่าแม่จะไม่ได้ท  าหน้าที่ดูแล ทิ้งให้นายต้อง
อาศยัอยู ่กบัสมาชิกคนอื่นในครอบครัว แต่แม่ก็ยงัส่งเสียเงินกลบัมาให้อยู ่เป็นประจ า ถึง
จ านวนเงินท่ีส่งมาให้แต่ละคร้ังจะไม่มาก แม่ก็ยงัส่งเงินกลบัมาให้อย่างสม ่าเสมอ  
  “แม่ก็ส่งเงินกลับมาให้ 1,000-2,000 บาท ก็เหมือนจะไม่พอ บางที
ถ้าแม่ได้เงินเยอะก็จะส่งมาให้เยอะหน่อย” (นาย)  
  ส่วนในกรณีของเพลง หลงัจากที่แม่กลบัเข ้าไปท างานหาเงินใน
กรุงเทพฯได้ระยะหน่ึง หลงัจากนั้นแม่ก็ขาดการติดต่อ และไม่ส่งเสียเงินกลบัมาให้เช่นเดิมอีก  
  “ตอนนั้นแม่ขาดการติดต่อไปเลย ไม่โทรมาหา โทรไปก็ติดสายทิ้ง 
ช่วงนั้นท่ีบ้านก็ไม่มีตังด้วย” (เพลง)  
  เด็กหญิงถูกแม่ทอดทิ้งไปจากการที่แม่ต้องออกไปท างานต่างถ่ินเพื่อ
หารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว  
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ง) เพราะแม่ต้องพึ่งพารายได้จากสามีใหม่   
  เด ็กหญิงต อ้งถูกละ เลย  ทอดทิ ้งจากการที ่แม ่ม ีครอบครัวใหม ่ 
เช่นเดียวกบัที ่พ ่อทอดทิ ้ง  ไม่สามารถดูแลเด็กหญิงได ้ ในขณะที่พ ่อตอ้งเป็นผูน้ าให้ก ับ
ครอบครัวใหม่ของพ่อ การที่แม่ทอดทิ้งเด็กหญิง ไม่สามารถที่จะดูแลเล้ียงดูเด็กหญิงได้นั้น 
เป็นเพราะการที่แม่มีครอบครัวและมีลูกที่แม่ต้องดูแล หน้าที่การดูแลเล้ียงดูลูกที่เกิดจากสามี
ใหม่เป็นหน้าที่ของแม่ โดยที่พ ่อเป็นผูท้  างานเล้ียงดูคนในครอบครัว รายได ้ที ่ใช ้จ่ายใน
ครอบครัวส่วนใหญ่จึงเป็นหน้าที่ของผูช้าย การที่แม่ตอ้งทอดทิ้ง ไม่ดูแลเด็กหญิงที่เกิดจาก
สามีเก่านั้นเป็นเพราะแม่ต ้องพึ่งพารายได้จากสามีเป็นหลัก ไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เด็กหญิง 
ค่าใช้จ่ายท่ีแม่ได้รับก็มกัจะถูกจ ากดัให้ใช้จ่ายเฉพาะในครอบครัว  
  จากประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง พบว่า เด็กหญิงหลายคนถูกละเลย ทอดทิ้งจากแม่ผู ใ้ห้ก า เนิด ส่วนใหญ่เกิดข้ึน
หลงัจากที่แม่มีครอบครัวใหม่และมีลูกกบัสามีใหม่ที่แม่ต้องดูแล จากที่แม่เคยท างานมีรายได้
ของตวัเอง แม่ก็ตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูลูกมากข้ึน และตอ้งลดการท างานนอกบา้นลง หรือ
บางคร้ังก็ตอ้งออกจากงาน เพื่อท าหน้าที่เล้ียงดูลูกที่เกิดกบัสามีใหม่อย่างเต็มเวลา ไม่มีเวลา 
และไม่มีรายได้ที่จะให้กบัเด็กหญิง เช่นในกรณีของเม จากที่แม่เคยท างานส่งเงินกลบัมาให้ 
แต่หลงัจากที่แม่อยู่กินกับสามีใหม่ รายได้ที่แม่เคยส่งมาให้ก็ลดลง จนเมื่อมีลูกแม่ก็ไม่ส่งเงิน
กลบัมาให้อีกเลย  
  “พอแม่มีแฟนใหม่ก็ส่งเงินมาน้อยลง พอมีลูกกับแฟนใหม่ก็ไม่ได้ส่ง
มาอีก” (เม)  
  หรือจากกรณีของแตนที่แม่ตอ้งไปอยู่กินกบัสามีใหม่ที่ต่างประเทศ
ละมีลูกกบัสามีใหม่ที่แม่ตอ้งคอยดูแลอีก 2 คน แม่ของแตนตอ้งท าหน้าที่ดูแลลูกและตอ้งคอย
พึ่งพารายได้จากสามีเพียงอย่างเดียว แม่จึงไม่มีรายได้ท่ีจะส่งกลบัมาให้แตน  
  “แม่ไม่ส่งเงินมาให้ เพราะแม่ต้องเลี ย้งลูกของสามีใหม่ของแม่” 
(แตน) 
  การเป็นผูห้ญิงที่ต้องท าหน้าที่ของการเป็นภรรยา และเป็นแม่ที่ต ้อง
ท าในครอบครัวของแม่ ท าให้แม่จ  าเป็นต้องพึ่งพาการเล้ียงดูช่วยเหลือรายได้จากสามี ท าให้แม่
ไม่มีทางเลือกท่ีจะสามารถเล้ียงดูลูกที่เกิดจากสามีเก่าได้ เด็กหญิงจึงต้องถูกทอดทิ้ง ละเลยจาก
ผูเ้ป็นแม่ 
 
 



พรพิรินทร์ อินโส  ผลการศึกษา / 128 

 3.3 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  
   นอกจากพ่อแม่แล้ว สมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็เป็นอีกกลุ่มที่เด็กหญิงมีความ
ใกล้ชิดและไวใ้จมากที่สุด เด็กหญิงเป็นจ านวนมากที่ตอ้งอาศยัอยู ่กบัสมาชิกในครอบครัว
มากกว่าที่ได้อยู่กบัพ่อแม่ที่แทจ้ริง แต่ความสัมพนัธ์ที่สมาชิกในครอบครัวตอ้งดูแลเด็กหญิง
นั้น อาจเป็นความสัมพนัธ์ที่มีเง่ือนไข หรือพนัธะบางอย่างมากกว่าที่จะเป็นการดูแลเล้ียงดูต่อ
เด็กหญิงที่มาจากความรัก ดงันั้นการที่เด็กหญิงจะถูกเมิน เฉย ละเลย ทอดทิ้งจากสมาชิกใน
ครอบครัวจึงเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงสาเหตุของการที่เด็กหญิงถูกเมิน เฉย ละเลย 
ทอดทิ้ง จากสมาชิกในครอบครัวมีดังต่อไปน้ี 
 
 สาเหตุของการถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัว  

ก) เพราะเด็กหญิงเป็นภาระที่สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องการ   
  กว่าที่เด็กหญิงจะต้องมาอาศยัอยู ่ก ับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่
ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท ้จริงนั้น โดยส่วนใหญ่แล ้วเด็กหญิงก็เคยผ่านการเป็นผู ที้่ถูกละเลย และ
ทอดทิ้งจากพ่อแม่ของเด็กหญิงมาก่อน สมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็ตอ้งรับเด็กหญิงมาเล้ียง
จากการที่พ่อแม่ของเด็กหญิงทอดทิ้งไวใ้ห้เช่นเดียวกัน ยิ่งการที่เด็กหญิงต้องมาอาศยัอยู ่ก ับ
สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว โดยที่พ่อแม่ของเด็กหญิง ละเลย ทอดทิ้ง ไม่ให้ความสนใจ 
ภาระในการรับผิดชอบดูแลเด็กหญิงจึงต ้องเป็นภาระของสมาชิกในครอบครัวมากเท่านั้น 
สมาชิกในครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความผูกพนักบัเด็กหญิงโดยตรง ที่ตอ้งรับภาระ
เล้ียงดูเด็กหญิงอย่างไม่เต็มใจ ก็จะยิ่งเมินเฉย ละเลย ต่อเด็กหญิง ไม่ให้ความสนใจ หรือให้
เด็กหญิงได้รับการดูแลที่ดี ดงันั้นการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว 
จากการที่สมาชิกในครอบครัวเมินเฉย ละเลย ต่อเด็กหญิงนั้น ก็เป็นความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนที่
เด็กหญิงต้องถูกกระท าทั้งจากพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัวของเด็กหญิง ท่ีไม่เพียงเด็กหญิง
จะถูกเมินเฉย ละเลย เท่านั้น แต่สมาชิกในครอบครัวยงัผลกัไส ทอดทิ้งให้เด็กหญิงตอ้งไปอยู่
ที่อ่ืน เพราะเด็กหญิงไม่เป็นที่ตอ้งการของคนในครอบครัว แมแ้ต่พ่อแม่ที่ให้ก าเนิดเด็กหญิงก็
ทอดทิ้งไป สมาชิกในครอบครัวก็ยิ่งท่ีจะไม่ให้ความสนใจต่อเด็กหญิงมากข้ึนไปอีก    
     “แม่ให้หนูมาอยู่กับยายตั้งแต่อายุ 3 ขวบ...หนูมาเรียนที่นี ่ตั ้งแต่
อยู่ป.1 ผู้ปกครองหนูท่านไม่มีเงินท่ีจะส่งให้หนูเรียน เรียนท่ีนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย” (แตน)  
    กรณีของแตนที่ต้องถูกสมาชิกในครอบครัวเมินเฉย ละเลย ไม่เต็มใจ
ท่ีจะดูแลเล้ียงดูแตนมาตั้งแต่เด็กหญิง เพราะตั้งแต่ท่ีแม่ทิ้งให้แตนต้องมาอาศยัอยู่กบัสมาชิกใน
ครอบครัว แม่ก็แทบจะทิ้งขวาง ไม่เคยสนใจ ส่งเสียลูกกลายเป็นภาระที่สมาชิกในครอบครัว
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ตอ้งช่วยกนัรับผิดชอบ เมื่อแม่ที่ส่งแตนมาให้สมาชิกใจครอบครัวเล้ียงดู ก็ทอดทิ้งไม่สนใจ
แตน สมาชิกในครอบครัวก็ไม่เต็มใจที่จะเล้ียงดูแตนเช่นกนั สมาชิกในครอบครัวจึงส่งให้
แตนไปอาศยัและเล่า เ รียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่ต ้องเป็นภาระของสมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต่ป.1  
  การท่ีแตนถูกส่งมาเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ประจ า ก็แทบจะไม่ต่างกับการที่สมาชิกในครอบครัวตดัขาด และทอดทิ้งให้แตนต้องใช้ชีวิต
อยู่ตามล าพงั เพราะตลอดระยะเวลาหลังจากที่แตนต้องไปอาศยัอยู่ในโรงเรียนประจ า ก็ไม่มี
สมาชิกในครอบครัวติดต่อหาแตนเลย แมแ้ต่ในช่วงปิดเทอมที่เป็นโอกาสเดียวที่แตนจะได้
ออกจากโรงเรียนเพื่อกลบัไปอยู่บ้าน ก็ไม่มีใครมารับ หรือตอ้นรับการกลบับา้นของแตนเลย
สักคร้ัง  
  “เขาโกหกว่าจะมาเยี่ยมก็ไม่เคยมาหา...ปิดเทอม ก็ต้องนั่งรถกลับ
บ้านเอง ไม่มีใครมารับ” (แตน)  
  “เขาบอกว่าเลีย้งหนูแล้วมีแต่จะท าให้ครอบครัวล าบาก” (แตน)  
  แม เ้ด ็กหญิงจะ รู ้ว ่า ต วั เองไม ่ได ้เ ป็น ที ่ต อ้ งการของสมาชิก ใน
ครอบครัว แต่เด็กหญิงก็ไม่สามารถที่จะท าอะไรได้ เพราะยงัจ าเป็นที่จะต ้องพึ่ งพาความ
ช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว   
 
 แบบแผนความรุนแรงที่ 4 ถูกกระท าความรุนแรงซ ้าซ้อนหลายรูปแบบ 
 จากผลการศึกษาพบว่า เด็กหญิงไม่ได้ถูกกระท าความรุนแรงแบบแผนใดแบบ
แผนหน่ึงเพียงรูปแบบเดียว แต่ความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท านั้น 
เด็กหญิงตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบไปพร้อมๆกนั จากแบบแผนความ
รุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าทั้ง 3 แบบแผนที่กล่าวไปในขา้งตน้ ทั้งการถูกข่มขืนจากพ่อร่วม
สายเลือด การถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว หรือการที่เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย 
ทอดทิ้งจากคนในครอบครัวนั้น แต่ละแบบแผนความรุนแรงก็ประกอบไปด้วยความรุนแรงที่
หลากหลายรูปแบบ เช่น การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ การถูกดุด่า ใช้ค  าพูดที่รุนแรง ถูก
ดูถูกเหยียบหยาบ ขบัไล่ให้เด็กหญิงไปอยู่ท่ีอ่ืน การข่มขู่ กกัขงั และท าร้ายร่างกายต่อเด็กหญิง
เป็นตน้ รูปแบบของความรุนแรงเหล่าน้ีเป็นความซ ้ าซ้อนท่ีเด็กหญิงต้องเผชิญกับความรุนแรง
ในครอบครัว  ซ่ึงจากค าบอกเล่าจากเด็กหญิงที่เคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง 
เด็กหญิงได้กล่าวถึงรูปแบบความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนว่ามาจากผูก้ระท าความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน  
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 กรณีของแตน ก็ตอ้งถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนทั้งจากการถูกพ่อทอดทิ้งไม่
รับผิดชอบดูแล แม่ตอ้งรับภาระเล้ียงลูกเพียงล าพงั แต่เม่ือแม่ได้เร่ิมต้นอยู่กินกับสามีใหม่ ก็ส่ง
ให้แตนตอ้งมาพึ่งพาอาศยัอยู ่กบัสมาชิกคนอื่นในครอบครัว จนกระทัง่แตนถูกผลกัไสจาก
สมาชิกในครอบครัวให้ต ้องไปอาศยัอยู ่ในสถานสงเคราะห์ เพราะไม่ตอ้งการที่จะดูแล
รับผิดชอบแตน แตนจึงตอ้งถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัวให้ต้องไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืน  
 และกรณีของเพลงท่ีเธอต้องถูกน้าชายกระท าความรุนแรงต่อเธอ ทั้งการถูกบงัคบั
ให้ท างานในบา้น ดุด่าใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง และลงมือท าร้ายร่างกายต่อเพลงเพียงผูเ้ดียว  
 ดงันั้นจากการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากคนใน
ครอบครัว ผูว้ิจ ัยได้แบ่งลกัษณะของความรุนแรงซ ้ าซ้อนที่เกิดข้ึนต่อเด็กหญิงเป็น 2 ลกัษณะ
คือ ลกัษณะที่ 1 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว 
และลกัษณะที่ 2 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนจากสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด โดย
แต่ละลกัษณะของความรุนแรงซ ้ าซ้อนที่เกิดข้ึนกบัเด็กหญิงนั้น มีสาเหตุของการถูกกระท า
ความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
 4.1 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้าซ้อนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว 
  ความรุนแรงในครอบครัวที ่เด ็กหญิงถูกกระท าอย ่างซ ้ าซ ้อนหลาย รูปแบบ 
สามารถเกิดข้ึนจากการกระท าของผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเพียงคนเดียวได้ จากผล
การศึกษาที่ผูว้ ิจยัพบว่า เด็กหญิงทุกรายที่เคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวถูกกระท าความรุนแรงมากกว่า 1 รูปแบบ ส่วนหน่ึงเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ที่ซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากบุคคลเพียงคนเดียวในครอบครัว บุคคลที่กระท าความรุนแรงที่
ซ ้ าซ้อนต่อเด็กหญิงนั้นอาจมีความสัมพนัธ์กบัเด็กหญิงท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น การถูกกระท า
ความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากผูเ้ป็นพ่อ การถูกกระท าซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากแม่ 
หรือสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว 
  ซ่ึงการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวสามารถกระท าความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อน
หลายรูปแบบต่อเด็กหญิงได้นั้น มีสาเหตุดงัต่อไปน้ี  
 
  ก)เพราะผู้กระท าความรุนแรงมีอ านาจมากที่สุดในครอบครัว ไม่มี
ใครสามารถโต้แย้งได้  

การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากคนใน
ครอบครัว โดยมีผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงมีเพียงคนเดียวในครอบครัวในครอบครัว
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นั้นมีสาเหตุมาจากการที่ผู ที้ ่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้น เป็นผูที้่สมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวไม่กล้าที่จะโต้แยง้ด้วย ยอมรับการมีอ านาจที่เหนือกว่าของผูที้่กระท าความรุนแรง
ต่อเด็กหญิง ไม่มีใครที่จะสามารถปกป้อง หรือเขา้ไปให้ความช่วยเหลือเด็กหยิงได้ ทุกคนใน
ครอบครัวอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง  

“เวลาที่พ่อตี พ่อบอกว่าไม่ให้ใครช่วย ย่าก็ไม่กล้าเข้ามาช่วย เพราะ
จะโดนพ่อท าร้ายเหมือนกัน พอพ่อเลิกตีแล้วย่าถึงจะมาทายาให้” (มิน)  

ในกรณีของมิน พบว่าความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนจากการถูกดุด่า และทุบ
ตีท าร้ายร่างกายอย่างทารุณ เป็นความรุนแรงที่พ่อเป็นผูก้ระท าต่อเธอเพียงผูเ้ดียว โดยที่ไม่มี
ใครในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือมินได้ เพราะพ่อเป็นผูช้ายเพียงคนเดียวในครอบครัวที่พ่อ
สามารถใช้ก าลงัท าร้ายร่างกายทุกคนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือมิน และพ่อของมินก็เป็น
เพียงคนเดียวที่หารายได้เป็นเสาหลกัของครอบครัว ดงันั้นสมาชิกคนอื่นในครอบครัวจึง
ยอมรับในความเป็นผูน้ าของพ่อ ไม่สามารถที่จะโตแ้ยง้ต่อการกระท าที่พ่อกระท าต่อมินทั้ง
จากก าลงัที่ไม่สามารถต่อสู้ และปัจจยัของการที่ต ้องพึ่ งพาพ่อของมิน ท าให้มินจ าเป็นต ้อง
จ านนต่อการถูกกระท าความรุนแรงท่ีซ ้ าซ้อนจากผูเ้ป็นพ่อ  
 
  ข) เพราะผู้กระท าความรุนแรงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเด็กหญิง
โดยตรง  
  นอกจากการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบ
จากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงมี
อ านาจมากท่ีสุดในครอบครัวแล้ว แต่ในอีกแง่หน่ึงผูที้่กระท าซ ้ าซ้อนต่อเด็กหญิงก็อาจจะไม่ได้
เป็นผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดในครอบครัว แต่มาจากการที่ผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงนั้นจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งท าหน้าท่ีของการท่ีต้องดูแลรับผิดชอบเด็กหญิงโดยตรง อุดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่
ที่มอบหมายให้หน้าที่ในการดูแลเด็กหญิงเป็นหน้าที่ของผูห้ญิง เช่น แม่ ย่า ยาย ป้า เป็นต้น 
ความเป็นหญิงท าให้สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผูห้ญิงต้องท าหน้าที่ในการดูแลเด็กหญิง และก็
อยู่ควบคุมอยู่ภายใตอ้  านาจชายเป็นใหญ่ ดงันั้นการที่เด็กหญิงระบุว่าผูที้่กระท าความรุนแรง
ซ ้ าซ้อนต่อเด็กหญิงจากสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียวก็เป็นเพราะ บุคคลนั้นตอ้งท าหน้าที่
รับผิดชอบดูแล และควบคุมเด็กหญิงโดยตรง  
  “ยายจะเป็นคนที่ด่า บางทีก ็ตี แต่ตาจะไม่ค่อยมายุ่ ง เพราะตาจะ
ท างานอย่างเดียว” (นาย)  
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  “ย่าเลีย้งหนูมาตั้งแต่เด็ก ก็มีแต่ย่านี่แหละที่ทั้งด่า ทั้งตี พอด่าแล้วเรา
ไม่ฟังก็จะตี” (เบน)  
  จากประสบการณ์ความรุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ซ ้ าซ้อนจากคนในครอบครัว ที่ทั้งสองคนระบุว่า ย่า หรือ ยาย เป็นผูที้่กระท าความรุนแรงต่อ
เธอนั้น ก็เน่ืองมาจากย่า หรือยาย ซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีต้องดูแลเล้ียงดูเด็กหญิง ซ่ึงเป็นหน้าที่ท่ีสัมพนัธ์
กบัการที่ย่า หรือยาย ตอ้งท างานบา้น ส่วนผูช้ายมกัจะเน้นที่การท างานนอกบา้น หรือเป็นการ
ท างานเพื่อหารายได้ จึงไม่ได้เขา้มายุ่งเก่ียว หรือท าหน้าที่ในการดูแลเด็กหญิง ท าให้เด็กหญิง
ไม่ได้ถูกกระท าความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นหรือผูช้ายที่ไม่ค่อยได้ท า
หน้าที่ในการดูแลเล้ียงดูเด็กหญิง ซ่ึงพบว่าผูที้่กระท าความรุนแรงเด็กหญิงในรูปแบบน้ีส่วน
ใหญ่ก็เป็นคนที่เด็กหญิงมีความใกล้ชิดและผูกพนัด ้วยมากที่สุด แต่ก็เป็นผูที้่กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิงมากที่สุดเช่นกนั เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบของความเป็นหญิง
ภายใตอุ้ดมการณ์ชายเป็นใหญ่ มีอ  านาจชายเป็นใหญ่ที่ควบคุมให้ผูห้ญิงตอ้งท าหน้าที่ดูแล
เด็กหญิงให้ดี การที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากผูที้่ท  าหน้าที่ดูแลเด็กหญิง ก็เป็นการ
ควบคุมเด็กหญิงนั้นเอง   
 
 4.2 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้าซ้อนจากสมาชิกในครอบครัวหลายคน  
 จากประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงโดยส่วนใหญ่เป็นความ
รุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบและผูที้่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงก็มา
จากสมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพนัธ์ที่แตกต่างกนั เด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรง
ซ ้ าซ้อนในลกัษณะที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงหลายคน และ
เป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน เช่น การท่ีเด็กหญิงหน่ึงคนต้องถูกละเลย ทอดทิ้ง จาก
พ่อแม่ การถูกข่มเหงกระท าทารุณจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงเป็นลักษณะของ
การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนในครอบครัว  
 ซ่ึงการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบจากสมาชิกใน
ครอบครัวหลายคนมีสาเหตุดงัน้ี    
 

ก) เพราะเป็นความต่อเน่ืองที่ทับซ้อนกันของการถูกกระท ารุนแรง  
  ความรุนแรงในครอบครัวที่ซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบโดยเด็กหญิงถูก
กระท าจากสมาชิกในครอบครัวหลายคนนั้น พบว่าเด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรงที่หลาย
หลายรูปแบบ และผูก้ระท าความรุนแรงก็มีความสัมพนัธ์ก ับเด็กหญิงที่แตกต่างก ัน น าไปสู่
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แบบแผนความรุนแรงที่มีความแตกต่างกนั แต่อย ่างไรก็ตามจากประสบการณ์ชีว ิตของ
เด็กหญิงท าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของความรุนแรงแต่ละรูปแบบที่กระท าต่อเด็กหญิงว่า
ความรุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนจากสมาชิกในครอบครัวหลายคนนั้น 
แมว้่าจะเกิดเป็นแบบแผนความรุนแรงที่แตกต่างกัน แต่ความรุนแรงเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกนั  
  เช่นในกรณีของเม ที่เธอตอ้งถูกกระท าความรุนแรงทั้งการถูกเมิน
เฉย ละเลย ทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อที่ไม่ยอมรับการดูแลเล้ียงดูตั้งแต่เร่ิมตน้ แม่ตอ้งรับภาระเล้ียง
ลูกเพียงล าพงั จนกระทัง่แม่ของเมได้เสียชีวิตลง เมตอ้งอยู่ในความดูแลของสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัวที่แมว้่าเมจะอาศยัอยู่ในครอบครัวแต่การดูแลเล้ียงดูที่เมได้รับ ก็ไม่ต่างจากการที่เม
ถูกละเลย ทออดทิ้ง จากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเช่นกนั และในทา้ยที่สุดเมก็ตอ้งถูกพ่อ
แท้ๆ ของเธอกระท าความรุนแรงทางเพศต่อเมด้วยการบงัคบัข่มขืน จากประสบการณ์ของเม
นั้น เธอตอ้งเผชิญกับความรุนแรงที่หลากหลายรูปแบบในครอบครัวมาอย่างต่อเน่ืองเกิดเป็น
แบบแผนความรุนแรงที่มีมากกว่า 1 แบบแผนคือการที่เมถูกละเลยทอดทิ้งจากผูเ้ป็นพ่อ ถูก
ละเลยทอดทิ้งจากผู เ้ ป็นแม่ และถูกข่มเหง กระท าทารุณ และละเลยทอดทิ้งจากคนใน
ครอบครัว และยงัตอ้งถูกข่มขืนจากพ่อร่วมสายเลือด เป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดข้ึน
ซ ้ าซ ้อนหลายรูปแบบต่อเด็กหญิง เพียงคนเดียว ซ่ึงแบบแผนความรุนแรงที่เกิด ข้ึนนั้นมี
ความสัมพนัธ์และเป็นเหตุผลซ่ึงกันและกัน ที่น าไปสู่การที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ทุกๆรูปแบบในครอบครัว   
  จากรูปแบบความรุนแรงที่เกิดข้ึนกบัเมนั้น เห็นได้ชัดเจนว่าเธอเป็น
เด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนทุกรูปแบบจากสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงจุดเร่ิมตน้
ของปัญหาท่ีสามารถเรียงร้อยต่อกนัเป็นความรุนแรงที่ซ ้ าซ้อนนั้นมาจากอ านาจชายเป็นใหญ่ที่
เอ้ือประโยชน์ให้กบัผูช้าย และกดขี่ เอาเปรียบเด็กหญิงทั้งทางตรงและทางออ้ม ที่เด็กหญิงถูก
พ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงโดยตรงด้วยการข่มขืนเด็กหญิง หรือเป็นการกดขี่ เอาเปรียบ
เด็กหญิงทางออ้ม จากการที่พ่อหรือผูช้ายใช้อ านาจชายเป็นใหญ่ที่มีเหนือกว่า กดขี่ เอาเปรียบ
สมาชิกในครอบครัว กดข่ีต่อเน่ืองมาจนเกิดเป็นความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กหญิง  
 จากการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบในครอบครัว ท่ี
ผูว้ิจยัได้แบ่งลกัษณะของการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงเป็น 2 ลกัษณะจากการบอก
เล่าประสบการณ์ความรุนแรงของเด็กหญิงนั้น กลบัพบว่าการถูกกระท าความรุนแรงที่
เด็กหญิงถูกกระท าซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบทั้งจากลกัษณะที่มีผูก้ระท าเพียงบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ในครอบครัว หรือทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง ก็เป็นแบบ
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แผนความรุนแรงที่เด็กหญิงถูกกระท าจากระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ ที่มีลกัษณะที่แตกต่างกนั 
แมว้่าเด็กหญิงจะระบุว่าผูก้ระท าความรุนแรงจะเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น แม่ ยาย ย่า ท่ีเป็น
ผูห้ญิง ในความเป็นจริงแล้วบุคคลเหล่าน้ีก็ถูกกดขี่จากอ านาจชายเป็นใหญ่ที่ครอบง าให้ตอ้ง
เป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง หรือการที่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนหลาย
รูปแบบจากสมาชิกในครอบครัวหลายคนก็มาจากระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีท างานอย่างเป็น
ล าดบัชั้น ที่เอ้ือประโยชน์ให้กบัผูช้ายมากที่สุด  ส่งต่ออ านาจของการกดขี่ เอาเปรียบเด็กหญิง
อย่างเป็นล าดบัและกระท าต่อเด็กหญิงอย่างเป็นแบบแผน 
 ส าหรับเน้ือหาในส่วนที่ 2 ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ของเด็กหญิงกบัอ านาจชายเป็นใหญ่  เป็นส่วนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนความรุนแรงท่ีเกิด
ข้ึนกบัเด็กหญิง โดยในแต่ละแบบแผนมีรูปแบบของผูที้่กระท าความรุนแรงและสาเหตุที่
น าไปสู่การกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงที่แตกต่างกัน แต่ยงัไม่เห็นถึงตวัตน และมุมมอง
ของเด็กหญิงต่อการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจะได้กล่าวถึงในส่วน
ท่ี 3 ต่อไป  
 
 

ส่วนที่ 3 การจัดการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงภายใต้อ านาจชายเป็น
ใหญ่  
 ส่วนท่ี 3 น้ีผูว้ิจ ัยมุ่งหวงัท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง และตัวตนความรู้สึกของ
เด็กหญิงต่อการท่ีเด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวภายใตอ้  านาจชายเป็นใหญ่ 
เด็กหญิงตดัสินใจจดัการแกปั้ญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยั
ได้แบ่งการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) เด็กหญิง
ยอมรับการเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิง   2) เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความ
รุนแรงแต่ก็ไม่กลา้ตอบโตก้ลบั และ  3) เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงและพยายาม
ด้ินรนใหห้ลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 รูปแบบที ่1 เด็กหญงิยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิง   
 จากความรู้สึก และตวัตนของเด็กหญิงจากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงคือ เด็กหญิงยอมรับท่ีตวัเองเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง ไม่ไดรู้้สึก
โกรธ หรือไม่พอใจต่อผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเธอ แมว้า่ผลกระทบจากการถูกกระท าความรุนแรง
จะร้ายแรงมากเพียงใด แต่เด็กหญิงกลบัยอมรับวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีพวกเธอยอมรับได ้
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สาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กหญิงจดัการปัญหารการถูกกระท าความรุนแรงดว้ยการยอมรับการถูกกระท าความ
รุนแรงโดยส้ินเชิงนั้นมีดงัน้ิ   
 
  1.1 เพราะเขาเลีย้งมา เขามีสิทธ์ิ  
  เหตุท่ีท าให้เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวโดย
ส้ินเชิง เป็นเพราะเด็กหญิงมีอุดมการณ์ ความเช่ือท่ีว่า คนท่ีกระท าความรุนแรงกบัเธอก็เป็นคนใน
ครอบครัวท่ีเล้ียงดูเธอมาโดยตลอด เป็นผูมี้พระคุณท่ีเด็กหญิงตอ้งเช่ือฟังและท าตาม ซ่ึงเขาเหล่านั้น
มีสิทธ์ิท่ีจะสามารถกระท าความรุนแรงกบัเธอไดอ้ยา่งไรก็ได ้การท่ีเด็กหญิงยอมรับการถูกกระท า
ความรุนแรงนั้นเป็นการแสดงความกตญัญูและเช่ือฟังผูมี้พระคุณ  
  “เขาเป็นผู้มพีระคุณ เขากม็สิีทธ์ิท่ีจะตี” (แพรว)  
  “หนูไม่เถยีงยายหรอกค่ะ เพราะยายเลีย้งหนูมาตั้งแต่เดก็” (นาย) 
 
  1.2 เพราะทีเ่ขาท าเพราะว่าเขารัก  
  เพราะเด็กหญิงถูกปลูกฝังว่าการกระท าความรุนแรงท่ีคนในครอบครัว
กระท าต่อเด็กหญิงนั้น เป็นการแสดงออกถึงการท่ีคนในครอบครัวรักและหวงัดีต่อเด็กหญิง ท่ีท าให้
เด็กหญิงยอมรับการกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว ซ่ึงความรุนแรงท่ีเด็กหญิงยอมรับได้
นั้น คือความรุนแรงท่ีมาจากผูก้ระท าความรุนแรงท่ีเป็นคนในครอบครัว แต่เม่ือเด็กหญิงถูกกระท า
ความรุนแรงจากบุคคลภายนอกกลบัเป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงไม่ยอมรับได ้เพราะแมว้า่จะเป็นความรุนแรง
ในลกัษณะเดียวกนั แต่การถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวท าให้เด็กหญิงเช่ือว่าการ
กระท าเหล่านั้นเป็นการกระท าท่ีมาจากความรักของคนในครอบครัว  
  “หนูไม่โกรธท่ีพ่อตีหนู เพราะพ่อบอกว่าท่ีพ่อท าเพราะพ่อรัก” (มิน)  
  กรณีของมินนอกจากท่ีมินจะถูกกระท ารุนแรงจากพ่อท่ีทุบตีท าร้ายเป็น
ประจ า เป็นความรุนแรงท่ีมินยอมรับการกระท าของพ่อได ้แต่เม่ือมินถูกกลัน่แกลง้หรือถูกท าร้าย
จากเพื่อนในโรงเรียน เธอกลบัเลือกท่ีจะต่อสู้ เพราะไม่ยอมรับท่ีเธอตอ้งเป็นฝ่ายถูกกระท า  
  “เพ่ือนผู้ชายท่ีโรงเรียนจะชอบมาแกล้ง บางทีก็เข้ามาเตะ หนูก็ต่อยเขา
คืน หนูไม่ชอบท่ีเขามาท ากับหนู เพราะเขาไม่ใช่พ่อหนู” (มิน)  
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  รูปแบบที่ 2 เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวแต่ก็ไม่กล้า
ตอบโต้กลบัไป  
 ในรูปแบบท่ี 2 เด็กหญิงรับรู้วา่เด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึง
เด็กหญิงก็ไม่ยอมรับท่ีตอ้งถูกกระท ารุนแรง แมว้่าเด็กหญิงจะไม่ยอมท่ีตอ้งถูกกระท าความรุนแรง
จากคนในครอบครัว แต่ส่ิงท่ีเด็กหญิงแสดงออกมาคือความน่ิงเฉย เงียบ ไม่กลา้ท่ีจะแสดงความไม่
พอใจต่อหนา้  หรือไม่กลา้ท่ีจะตอบโต ้ตอ้นทนเป็นฝ่ายท่ีถูกกระท ารุนแรง เพราะ 
 
  2.1 ถูกข่มขู่ว่าจะท าร้าย 
  เด็กหญิงถูกข่มขู่ท  าร้ายร่างกาย ซ่ึงเด็กหญิงรู้ดีวา่เด็กหญิงไม่สามารถท่ีจะ
ต่อสู้ หรือปกป้องตวัเองจากการถูกท าร้ายได ้ การยอมโดยไม่เตม็ใจจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะท า
ใหเ้ด็กหญิงปลอดภยัหรือไดรั้บผลกระทบจากการถูกกระท าความรุนแรงน้อยท่ีสุด  
  “อยู่ๆพ่อกขึ็น้มาคร่อมหนู หนูกเ็อาเท้ายัน หนูกสู้็แรงเขาไม่ไหว แล้วพ่อ
กบ็อกว่าถ้าหนูขดัขืน พ่อจะท าร้ายหนู หนูกต้็องยอม” (เม)   
 
  2.2 อายไม่กล้าบอกใคร  
  เด็กหญิงตอ้งทนเก็บความเจ็บช ้ าจากการถูกกระท าความรุนแรง ไม่กลา้ท่ี
จะบอกหรือขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงคิดวา่มนัน่าอบั
อายเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศท่ีคนในครอบครัวเป็นผูก้ระท าดว้ยแลว้ 
ยิง่ท  าใหเ้ด็กหญิงไม่กลา้บอกใคร แมว้า่เด็กหญิงจะเป็นผูท่ี้ถูกกระท าก็ตาม แต่มนักลบัท าใหเ้ด็กหญิง
รู้สึกวา่คุณค่าในตวัของเด็กหญิงเองลดลง และก็กลวัวา่คนในสังคมจะคิดเช่นเดียวกนั    
  “หนูอายว่าโดนพ่อแท้ๆข่มขืน มันเหมือนว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปแล้วหนู
กลัวว่าคนอ่ืนจะมองหนูไม่ดี กไ็ม่อยากเล่าให้ใครฟัง” (เม)  
 
  2.3 ยิง่สู้กจ็ะยิง่โดยหนักกว่าเดิม  
  เด็กหญิงตอ้งทนต่อการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เพราะการท่ี
เด็กหญิงยิง่ตอบโตก้ลบัท าให้เด็กหญิงตอ้งถูกกระท ารุนแรงท่ีร้ายแรงมากยิ่งข้ึน เม่ือไม่สามารถตอบ
โตไ้ดก้็ตอ้งเงียบหรือน่ิงเฉย 
  “เพราะหนูเถียงแกนั้นแหละ กเ็ลยโดนตีหนักว่าเดิมอีก เลยเงียบๆแล้วก็
เดินเข้าห้องไป” (เบน)  
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  “หนูต้องยอมท าตามท่ีน้าบอก ถ้าไม่ท าเขาก็จะโมโห แล้วก็ท าร้ายหนัก
กว่าเดิม...ยายกบ็อกว่าน้าให้ท าอะไรกท็ าตามท่ีน้าบอกจะได้ไม่เจบ็ตัว” (เพลง)  
  แมว้า่เด็กหญิงเลือกท่ีจะไม่ตอบโตไ้ปซ่ึงๆหนา้เพราะจะยิ่งท าให้เด็กหญิง
ถูกกระท าความรุนแรงมากกว่าเดิม แต่เด็กหญิงก็มีวิธีการท่ีแสดงออกของการท่ีไม่ยอมรับการถูก
กระท าความรุนแรงดว้ยเช่นกนั  
  “ถ้าเวลาหนูไม่อยากล้างจาน แต่ป้าบังคับให้หนูล้าง หนูก็ต้องท าตอนท่ี
ป้าอยู่  พอป้าไปแล้วหนูกล้็างแบบลวกๆ ไม่ตั้งใจล้าง ให้มนัเสร็จๆไป” (แพรว)  
  “หนูสู้เขาไม่ได้ หนูกร้็องไห้ แล้วหนูกจ็ะแอบเอารองเท้าของพ่อเลีย้งไป
โยนทิง้น า้” (ยิม)  
 
  2.4 กลวัไม่มีใครรัก  
  ความรัก ความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงปรารถนาท่ี
จะไดรั้บจากคนในครอบครัว เด็กหญิงตอ้งทนต่อการถูกกระท าความรุนแรงเพียงเพราะเด็กหญิงกลวั
วา่ ถา้ไม่ยอมก็จะไม่มีใครรัก ความรักถูกใชเ้ป็นขอ้แลกเปล่ียนท่ีท าให้เด็กหญิงไม่กลา้ท่ีจะตอบโต้
กลบัไปหรือแสดงความไม่พอใจต่อการถูกกระท าความรุนแรง ตอ้งแสร้งวา่ยอมแมว้า่เด็กหญิงจะไม่
ยอมรับมนัเลยก็ตาม เพราะการไม่เป็นท่ีรักส าหรับเด็กหญิงแลว้ รุนแรงยิ่งกวา่การถูกท าร้ายทางกาย
เสียอีก  

 “หนูกจ็ะเช่ือฟังท่าน ถ้าหนูเป็นเดก็ดีท่านกบ็อกว่าจะรักหนูมากๆ” (บิว)  
  “ย่าจะชอบไล่ให้ไปอยู่ ท่ีอ่ืน หนูก็ร้องไห้ เพราะกลัวว่าแกจะไม่รัก” 
(เบน) 
 
 รูปแบบที่ 3 เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงและพยายามดิน้รนให้หลุด
พ้นจากความรุนแรงในครอบครัว  
 เด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีไม่ยอมรับการเป็นผูถู้กกระท าความ
รุนแรงไม่ไดน่ิ้งเฉยต่อการถูกกระท าความรุนแรง เด็กหญิงมีความเขา้ใจต่อการท่ีพวกเธอถูกกระท า
รุนแรงเพียงฝ่ายเดียว เพราะคนในครอบครัวมีอ านาจมากกว่า สามารถท่ีจะควบคุมและครอบง าให้
พวกเธอไม่มีทางสู้ เด็กหญิงเหล่าน้ีจึงคิดวา่หนทางท่ีจะท าให้พวกเธอไม่ตอ้งถูกกระท าความรุนแรง
จากคนในครอบครัวอีก คือ การออกไปอยูท่ี่อ่ืน ไม่พึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว
อีก เด็กหญิงก็จะสามารถหลุดพน้จากการท่ีถูกคนในครอบครัวกระท าความรุนแรงต่อพวกเธอ 
เด็กหญิงเร่ิมคิดไตร่ตรอง วางแผนท่ีจะไม่ตอ้งพึ่งพาครอบครัว เพราะการท่ีเด็กหญิงคิดว่าการท่ี
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สามารถช่วยเหลือตวัเองไม่ตอ้งพึ่งพาคนในครอบครัวจะท าใหไ้ม่มีใครท่ีเขา้มากระท ารุนแรงกบัเธอ
อีก   
  “เวลาไปหนูกไ็ปนั่งเล่นอยู่คนเดียว กคิ็ดฝันว่าจบมาเราต้องมาท างานท่ีนี่
นะ ต้องหาเงินให้ได้ เลีย้งตัวเองให้ได้ ตอนนีอึ้ดอัดท่ีต้องอยู่หลายคน หนูอยากอยู่คนเดียว ต้องหา
เงินมาเลีย้งตัวเองให้ได้ ไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยว แฟนกไ็ม่ให้มา จะอยู่คนเดียวก่อน” (บิว) 
   “หนูอยากช่วยเหลือตัวเองมากกว่านี ้หนูคิดว่าอนาคตของหนู หนูคิดว่า
หนูจะเรียนปวช.เพราะมันได้ 2 วุฒิ อีกอย่างคือหนูก็อยากจะเรียนป.ตรีทางไปรษณีย์หนูกเ็ลยอยาก
เรียนไปด้วยค่ะ หนูอยากได้วฒิุให้มนัเร็วท่ีสุด แล้ว ท างานให้เร็วท่ีสุด” (แตน) 

  แม้ว่าเด็กหญิงในกลุ่มน้ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว แต่ก็ยงัเป็นความคิดและแนวทางท่ีเด็กหญิงหวงัว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว เด็กหญิงก็ยงัถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว และไม่สามารถตอบโต้หรือ
ต่อรองกบัความรุนแรงในครอบครัวได ้ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  
 
 
 จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
มีความสัมพนัธ์กบัระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ โดยอ านาจดงักล่าวนั้นเขา้มากระท ากบัโครงสร้างชีวิต 
ของเด็กหญิงในทุกๆด้าน ส่งผลให้เด็กหญิงไม่มีอ านาจท่ีจะต่อรองในครอบครัว จนน าไปสู่การถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะในประเด็น
หลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
 ในส่วนน้ีผู ้วิจ ัยจะสรุปค าตอบท่ีได้จากผลการศึกษา ผู ้วิจ ัยได้สรุปผลการศึกษา 
ให้สอดคล้องกบัค าถามการวิจยัท่ีว่า ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิงเป็นอยา่งไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น และเด็กหญิงจดัการต่อการถูกกระท ารุนแรงอยา่งไร  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  
 จากประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ซ่ึงเด็กหญิงแต่
ละคนนั้นมีพื้นฐานชีวิตท่ีแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัท่ีท าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวคือ เด็กหญิงไม่มีทางเลือกในชีวิต ไม่ไดเ้ป็นตวัของตวัเอง ชีวิตของเด็กหญิงตอ้งข้ึนอยู่
กับความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีเด็กหญิงไม่สามารถก าหนดได้ ท าให้เด็กหญิงต้องถูกกระท า 
ความรุนแรงทุกๆรูปแบบ ซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงนั้นพบว่า 
ผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งลกัษณะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
กบัเด็กหญิงเป็น 4 แบบแผน ดงัน้ี  
  แบบแผนความรุนแรงที่ 1 ถูกข่มขืนจากพ่อร่วมสายเลือด เป็นแบบแผน
ความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัวผูมี้ความสัมพันธ์  
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ทางสายเลือดกบัเด็กหญิง ซ่ึงผูก้ระท าความรุนแรงก็คือพ่อร่วมสายเลือดของเด็กหญิงเอง ท่ีบงัคบั
ข่มขู่ เพื่อกระท าการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิง   
  แบบแผนความรุนแรงที่ 2 ถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว  เป็น
แบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าในลักษณะของการถูกท าร้าย ถูกใช้ก าลังบงัคบัให้
เด็กหญิงไดรั้บผลกระทบทางร่างกาย และข่มเหงกระท าความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
เด็กหญิง เช่นการ ดุด่า ตะคอก ใช้ถ้อยค าท่ีรุนแรง รวมถึงค าพูดท่ีสร้างความกระทบกระเทือน 
เจบ็ปวดต่อเด็กหญิง ซ่ึงผูท่ี้กระท าความรุนแรงดว้ยการข่มเหง กระท าทารุณต่อเด็กหญิงมี 5 กลุ่ม คือ 
1) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อ 2) ถูกข่มเหงกระท าทารุณจากแม่ 3) ถูกข่มเหงกระท าทารุณจาก
พอ่เล้ียง/แม่เล้ียง 4) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว และ 5) ถูกข่มเหง กระท า
ทารุณจากคนนอกครอบครัวท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กหญิงหรือสมาชิกในครอบครัว 
  แบบแผนความรุนแรงที ่3 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิง้จากคนในครอบครัว 
เป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย ไม่ใหก้ารดูแลเล้ียงดูท่ีดีท่ีเท่าเด็กหญิงควรจะ
ไดรั้บ และถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัว ไม่ให้ความช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อชีวิตของเด็กหญิง  
ซ่ึงผูท่ี้กระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิงมี 3 กลุ่ม คือ 1) ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากพ่อ     
2) ถูกเมินเฉยละเลยทอดทิ้งจากแม่ และ 3) ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว 
  แบบแผนความรุนแรงที่ 4 ถูกกระท าความรุนแรงซ ้าซ้อนในครอบครัว 
เป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในลกัษณะท่ีซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบ เช่น 
ถูกเฆ่ียนตี ท าร้ายร่างกาย ถูกดุด่าใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง และถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นความรุนแรง 
ท่ีเด็กหญิงแต่ละคนตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงมากกวา่ 1 รูปแบบ   ทั้งจากการถูกกระท าความรุนแรง
ซ ้ าซ้อนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัว หรือเป็นความรุนแรงท่ีซ ้ าซ้อนท่ีเด็กหญิงถูกกระท า
ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว 
    

2. สาเหตุทีท่ าให้เด็กหญงิถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
จากประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงพบว่า การท่ี

เด็กหญิงตอ้งเผชิญกบัการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเพราะชีวิตของเด็กหญิงท่ีอยู่
ภายใตโ้ครงสร้างครอบครัวแบบชายเป็นใหญ่ ท่ีท าให้เด็กหญิงมีขอ้จ ากดั ไม่มีทางเลือก เด็กหญิง
เป็นเพียงผูท่ี้อยูภ่ายใตอ้  านาจของคนในครอบครัว ท่ีไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องความเป็นธรรม
ในชีวติของตวัเองได ้ก่อใหเ้กิดความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท ารุนแรง  ซ่ึงระบบ
อ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีมีอยู่ในสังคมในมิติต่างๆนั้นเองเป็นอ านาจท่ีกระท าต่อชีวิตของเด็กหญิง 
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ให้เด็กหญิงต้องมีข้อจ ากัด และไม่มีทางเลือกในชีวิต จนน าไปสู่การถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัว ซ่ึงอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีกดข่ี เอาเปรียบเด็กหญิงในมิติต่างๆ มีดงัน้ี  

2.1 อุดมการณ์ต่างๆที่ครอบง าเด็กหญิง ท าให้ถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัว  

อุดมการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝังและขดัเกลาจากครอบครัว และ
สังคม เกิดเป็นความคิดความเช่ือและเป็นวิถีในการปฏิบติั หรือตวัตนของเด็กหญิง ท่ีท าให้เด็กหญิง
เช่ือและกระท าตามอุดมการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ท่ีถูกครอบง าจากอ านาจชายเป็นใหญ่ ท่ีกดข่ี
และเอาเปรียบเด็กหญิง การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จึงมีสาเหตุจากอุดมการณ์
ต่างๆท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ท าใหเ้ด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  

 
 อุดมการณ์การเป็นเด็กหญงิ  
 ความเป็นเด็กท่ีมีอยู่ในตวัเด็กหญิงทุกคน ท าให้เด็กหญิง

ยอมท่ีจะอยู่ภายใตอ้  านาจของคนในครอบครัว เด็กหญิงถูกปลูกฝังให้ยอมรับว่าความเป็นเด็กหญิง
ตอ้งไดรั้บการดูแลจากคนในครอบครัว เด็กหญิงไม่มีอ านาจท่ีจะตดัสิน หรือคิดอะไรไดด้ว้ยตวัเอง 
จึงตอ้งไดรั้บการควบคุม ดูแลจากคนในครอบครัว ผูใ้หญ่หรือคนในครอบครัวคือผูท่ี้สามารถคิดและ
ตดัสินใจส่ิงต่างๆให้เด็กหญิงไดดี้กวา่เสมอ ดงันั้นคนในครอบครัวจึงใชอ้  านาจท่ีเหนือกวา่เด็กหญิง
จากอุดมการณ์ความเป็นเด็กหญิง กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง โดยท่ีเด็กหญิงก็เช่ือและยอมรับ
การกระท าเหล่านั้นจากคนในครอบครัว  

 อุดมการณ์การเป็นลูกสาวทีด่ี  
 อุดมการณ์การเป็นลูกสาวท่ีดี เป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝัง

จากความแตกต่างทางเพศ ลูกสาวถูกคาดหวงั และถูกเลือกปฏิบติัให้มีความแตกต่างไปจากเด็กชาย 
ลูกสาวถูกปลูกฝัง และถ่ายทอดความเป็นหญิงจากแม่หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเพศหญิง เช่น 
การรับผิดชอบงานในบา้น ลูกสาวตอ้งรับผิดชอบดูแลและตั้งใจเรียนรู้ และเช่ือฟังแม่หรือสมาชิก 
ในครอบครัวท่ีคอยสั่งสอน บา้นกลายเป็นพื้นท่ีท่ีเด็กหญิงตอ้งใชชี้วิตอยูด่ว้ยมากท่ีสุด แตกต่างจาก
ลูกชายท่ีสามารถมีอิสระนอกบา้นไดม้ากกวา่ ดงันั้นบา้นหรือครอบครัวจึงเป็นท่ีท่ีเด็กหญิงถูกกระท า
รุนแรงจากคนในครอบครัวจากอุดมการณ์การเป็นลูกสาวท่ีดี   

 อุดมการณ์ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
 อุดมการณ์ท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝังความคิด ความเช่ือว่า

เด็กหญิงจะตอ้งตอบแทนบุญคุณของผูมี้พระคุณ ท่ีคอยดูแลเล้ียงดูเด็กหญิงมา เด็กหญิงถูกปลูกฝัง
เร่ืองความกตญัญูมาตั้งแต่แรกเกิดท่ีเด็กหญิงลืมตาดูโลก การท่ีเด็กหญิงมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นหน้ี
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บุญคุณท่ีติดตวัเด็กหญิงมาตั้งแต่เกิด ตลอดระยะเวลาท่ีเด็กหญิงไดรั้บการดูแลเล้ียงดูจนเติบใหญ่ก็ยิ่ง
เพิ่มพูนความมีบุญคุณท่ีคนในครอบครัวมีต่อเด็กหญิง ดงันั้นการท่ีเด็กหญิงยอมเป็นผูท่ี้ถูกกระท า
ความรุนแรงจึงเป็นความกตญัญูท่ีเด็กหญิงตอ้งมีให้แก่คนในครอบครัวซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณ การท่ี
เด็กหญิงไม่ยอมรับ โตแ้ยง้ต่อการกระท าของคนในครอบครัว เป็นส่ิงท่ีท าให้เด็กหญิงเช่ือว่าแด็ก
หญิงเป็นเด็กท่ีอกตญัญู  

 อุดมการณ์เชิงเพศสัมพนัธ์ พรหมจรรย์ของความเป็นหญงิ 
 เด็กหญิงถูกปลูกฝังและหล่อหลอมความเป็นหญิงผ่าน

อุดมการณ์เชิงเพศสัมพนัธ์ ท่ีตอ้งให้คุณค่ากบัพรหมจรรยข์องผูห้ญิง ตอ้งรักนวลสงวนตวั เป็น
อุดมการณ์ ความคิดความเช่ือท่ีผูห้ญิงทุกคนจะต้องให้คุณค่ามาตั้ งแต่เด็ก เด็กหญิงถูกปลูกฝัง
อุดมการณ์เหล่าน้ีจากคนในครอบครัวและสังคม การเสียพรหมจรรยต์ั้งแต่วยัเด็กยิ่งท าให้เด็กหญิง
เช่ือวา่เป็นผูห้ญิงท่ีไม่มีคุณค่า  แมว้า่การท่ีเด็กหญิงตอ้งมีความสัมพนัธ์ทางเพศจะเกิดจากความเต็ม
ใจหรือถูกบงัคบัก็ตาม เป็นอุดมการณ์ท่ีครอบง าให้เด็กหญิงยอมรับและตอกย  ้าตวัเองว่าเป็นผูห้ญิง 
ท่ีไม่มีคุณค่า  

 
  2.2 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากการที่ต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ
ในครอบครัว  
  การท่ีเด็กหญิงยงัอยู่ในวยัท่ียงัไม่สามารถเข้าสู่งานการผลิตได้ ท าให้
เด็กหญิงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาปัจจยัทางเศรษฐกิจจากคนในครอบครัว ความเป็นเด็ก และความเป็นหญิง
กีดกนัให้เด็กหญิงไม่สามารถเขา้ถึงระบบเศรษฐกิจ จ าเป็นตอ้งพึ่งพาปัจจยัทางเศรษฐกิจจากคนใน
ครอบครัว  การท่ีคนในครอบครัวสามารถเขา้ถึงงานการผลิตหรือสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว ท าให้
คนในครอบครัวมีอ านาจต่อรองท่ีสูงกว่าเด็กหญิง ผูท่ี้สามารถครอบครองหรือเขา้ถึงงานการผลิต
และสามารถท างานหารายไดไ้ดม้ากกว่าก็มกัจะไดรั้บการยอมรับจากครอบครัวว่าเป็นผูน้ า และมี
อ านาจมากท่ีสุดในครอบครัว ส่วนเด็กหญิงก็ตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจการครอบง าจากคนในครอบครัว 
ท่ีท  าให้เด็กหญิงเป็นรองทางอ านาจและต้องถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เด็กหญิงไม่มี
อ านาจในการคิดหรือตดัสินใจ ไม่มีอิสรภาพ  ไม่มีอ านาจต่อรองใดใด ในขณะท่ีงานการผลิตส าหรับ
ในครอบครัวแลว้มกัถูกผกูขาดให้เป็นหนา้ท่ีของผูช้าย ผูช้ายมีหนา้ท่ีในการท างานหาเล้ียงครอบครัว 
เป็นเสาหลกัของครอบครัว ท าให้ผูช้ายมีความส าคญัและได้รับการยกย่องว่าเป็นผูน้ าครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจก็เป็นแรงงานชั้นรองท่ีท าให้มีอ านาจรอง
จากผู ้ชาย ระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับผู ้ชาย ท าให้ผู ้ชายมีอ านาจปกครองสมาชิก 
ในครอบครัว ส่วนเด็กหญิงท่ีตอ้งถูกกดข่ีจากความเป็นหญิง และความเป็นเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งพึ่งพา
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เศรษฐกิจจากในครอบครัว จึงท าให้เด็กหญิงต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีสามารถเขา้ถึงระบบเศรษฐกิจไดม้ากกว่าเด็กหญิง เด็กหญิงจึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจต่อรองกบัสมาชิก 
ในครอบครัวไดน้อ้ยท่ีสุด เป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  
    
  2.3 เด็กหญิงต้องถูกกระท ารุนแรงทางเพศสัมพันธ์จากความเป็นหญิง 
และความเป็นลูกสาว 
  การท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัว 
โดยเฉพาะจากพ่อร่วมสายโลหิต คือการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่ 
ท่ีผูช้ายมองว่าผูห้ญิงเป็นเคร่ืองมือทางเพศท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูช้ายได ้แต่การ 
ท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัว มีความแตกต่างไปจากการถูกกดข่ี
ทางเพศท่ีผูช้ายกระท าต่อผูห้ญิงทัว่ไป  เพราะความสัมพนัธ์พอ่ลูกท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด 
เป็นส่ิงท่ีไม่ควรมีความสัมพนัธ์ทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง  เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมไม่ยอมรับ แต่กลบั
พบวา่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศโดยมีพ่อเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง ผูเ้ป็น
พ่อไดใ้ช้อ  านาจของความเป็นชายท่ีกระท าต่อเพศหญิง และอ านาจของความเป็นพ่อท่ีมีเหนือกว่า 
ลูกสาว อุดมการณ์ท่ีพ่อมีสิทธ์ิในตวัลูก รวมไปถึงเน้ือตวัร่างกายของลูก จึงท าให้เด็กหญิงตอ้งถูก
กระท าความรุนแรงทางเพศสัมพนัธ์ในครอบครัว  
 
  2.4 เด็กหญิงไม่ได้เป็นที่รักที่ต้องการของครอบครัว ไม่มีใครที่ต้องการ
ดูแลรับผดิชอบ   
  จากการท่ี เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว มาจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีเด็กไม่ไดเ้ป็นท่ีตอ้งการของครอบครัว แต่เด็กหญิงกลบัถูกมองเป็นภาระ เป็นตวัแทน
ของความโกรธแคน้ท่ีมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีมีปัญหาต่อกนั การเป็นเด็กท่ีไม่มีใคร
ตอ้งการสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีเด็กหญิงไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากความพร้อมของคนในครอบครัว
ตั้งแต่แรก เช่น ไม่ไดเ้กิดมาจากความรัก หรือความตั้งใจท่ีอยากจะดูแลเล้ียงดูลูก ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีไม่สามารถส่งเสียเล้ียงดูลูกได ้ไม่มีรายได ้ค่าใชจ่้ายส าหรับลูก  หรือในอีกแง่หน่ึงเด็กหญิงเคยเป็น
ตวัแทนของความรัก ความผูกพนัของคนในครอบครัว แต่เม่ือครอบครัวพ่อแม่เร่ิมท่ีจะมีปัญหา 
ต่อกนั ตอ้งแยกทางกนัลูกกลบักลายเป็นตวัแทนท่ีเต็มไปดว้ยความโกรธ เกลียด เขา้มาแทนท่ี จากท่ี
เคยเป็นท่ีรัก ไดรั้บการดูแลท่ีดี กลบัตอ้งถูกรังแก ท าร้าย กลายเป็นภาระท่ีไม่มีใครตอ้งการ คนใน
ครอบครัวต่างก็ผลกัภาระในการดูแลเด็กหญิงส่งต่อไปเร่ือยๆ  ปัญหาเหล่าน้ีจึงน าไปสู่การท่ีเด็กหญิง
ตอ้งถูกกระท ารุนแรงหลากหลายรูปแบบจากคนในครอบครัว 
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3. การจัดการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญงิ  
 ผูว้จิยัพบวา่เด็กหญิงมีการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวไดเ้ป็น 
3 กลุ่มดว้ยกนั คือ  
 

3.1 เด็กหญงิยอมรับการถูกกระท ารุนแรงโดยส้ินเชิง  
  เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จากอุดมการณ์
ต่างๆท่ีครอบง าเด็กหญิง เช่น อุดมการณ์ของความกตญัญูท่ีตอ้งตอบแทนผูมี้พระคุณ ท่ีเด็กหญิงตอ้ง
เช่ือฟังคนในครอบครัว เช่ือการตดัสินใจและการกระท าของคนในครอบครัว เด็กหญิงจึงยอมรับการ
ถูกกระท าความรุนแรงและเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว โดยการท่ีเด็กหญิงยอมรับ
การถูกกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิงนั้น มาจาก  

ก) เพราะเขาเป็นคนเลีย้งดู มีสิทธ์ิทีจ่ะท า  
  เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว เพราะ
อุดมการณ์ต่างๆท่ีครอบง าเด็กหญิง ทั้งการเป็นลูกสาวท่ีดีท่ีท าให้เด็กหญิงตอ้งเช่ือฟัง ท าตาม และ
อุดมการณ์ของความกตัญญูท่ีเด็กหญิงจะต้องแสดงความกตัญญูด้วยการยอมรับการกระท า  
ความรุนแรงจากคนในครอบครัว   

ข) เพราะทีเ่ขาท าเพราะเขารัก  
   เพราะอุดมการณ์ท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝังมาโดยตลอดวา่ เพราะรักจึงตอ้งตี 
เพราะรักจึงตอ้งสั่งสอน ท าใหเ้ด็กหญิงเช่ือวา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นวธีิหน่ึงท่ีคนในครอบครัว
กระท าต่อเด็กหญิงเพื่อเป็นการแสดงความรัก และความหวงัดีท่ีคนในครอบครัวมอบให ้ 
  

3.2 เด็กหญงิไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงแต่ไม่กล้าตอบโต้  
  เ ด็กหญิงก ลุ่ม น้ีไม่ยอมรับถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  
แต่เด็กหญิงไม่สามารถท่ีจะตอบโตก้ลบัไปได ้เพราะเง่ือนไขความจ าเป็นในชีวิตของเด็กหญิงท่ีไม่
สามารถต่อรองกบัอ านาจของคนในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงได ้เช่น เด็กหญิงไม่สามารถต่อสู้
กบัก าลงัท่ีคนในครอบครัวมีมากกวา่ได ้ความจ าเป็นท่ีเด็กหญิงยงัตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากคน
ในครอบครัว ท าใหเ้ด็กหญิงไม่สามารถตอบโตต่้อการถูกกระท าความรุนแรงได ้ 

ก) เพราะถูกข่มขู่ว่าจะท าร้าย  
  เด็กหญิงถูกข่มขู่ท  าร้ายร่างกาย ซ่ึงเด็กหญิงรู้ดีวา่เด็กหญิงไม่สามารถท่ีจะ
ต่อสู้ หรือปกป้องตวัเองจากการถูกท าร้ายได ้ การยอมโดยไม่เตม็ใจจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะท า
ใหเ้ด็กหญิงปลอดภยัหรือไดรั้บผลกระทบจากการถูกกระท าความรุนแรงนอ้ยท่ีสุด 
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ข) เพราะอายไม่กล้าบอกใคร  
  เด็กหญิงตอ้งทนเก็บความเจ็บช ้ าจากการถูกกระท าความรุนแรง ไม่กลา้ท่ี
จะบอกหรือขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงคิดวา่น่าอบัอาย
เกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศท่ีคนในครอบครัวเป็นผูก้ระท าดว้ยแลว้ ยิง่ท  า
ให้เด็กหญิงไม่กลา้บอกใคร แมว้า่เด็กหญิงจะเป็นผูท่ี้ถูกกระท าก็ตาม แต่มนักลบัท าให้เด็กหญิงรู้สึก
วา่คุณค่าในตวัของเด็กหญิงเองลดลง และก็กลวัวา่คนในสังคมจะคิดเช่นเดียวกนั    

ค) เพราะยิง่สู้จะยิง่โดนหนักกว่าเดิม 
  เด็กหญิงตอ้งทนต่อการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เพราะการท่ี
เด็กหญิงยิง่ตอบโตก้ลบัท าให้เด็กหญิงตอ้งถูกกระท ารุนแรงท่ีร้ายแรงมากยิ่งข้ึน เม่ือไม่สามารถตอบ
โตไ้ดก้็ตอ้งเงียบหรือน่ิงเฉย 

ง) เพราะกลวัไม่มีใครรัก  
  ความรัก ความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีเด็กหญิงปรารถนาท่ี
จะไดรั้บจากคนในครอบครัว เด็กหญิงตอ้งทนต่อการถูกกระท าความรุนแรงเพียงเพราะเด็กหญิงกลวั
วา่ ถา้ไม่ยอมก็จะไม่มีใครรัก ความรักถูกใชเ้ป็นขอ้แลกเปล่ียนท่ีท าให้เด็กหญิงไม่กลา้ท่ีจะตอบโต้
กลบัไปหรือแสดงความไม่พอใจต่อการถูกกระท าความรุนแรง ตอ้งแสร้งวา่ยอมแมว้า่เด็กหญิงจะไม่
ยอมรับมนัเลยก็ตาม เพราะการไม่เป็นท่ีรักส าหรับเด็กหญิงแลว้ รุนแรงยิ่งกวา่การถูกท าร้ายทางกาย
เสียอีก 
 
  3.3เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงและพยายามดิ้นรนให้
หลุดพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว  
  เด็กหญิงกลุ่มน้ีรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมท่ีครอบครัวกระท าความรุนแรง
ต่อเด็กหญิง ซ่ึงในมุมมองของเด็กหญิงคิดว่าการท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวมาจากการ 
ท่ีคนในครอบครัวมีอ านาจเหนือกว่าเด็กหญิง การท่ีเด็กหญิงตอ้งพึ่งพาคนในครอบครัวก็ยิ่งท าให้ 
คนในครอบครัวกระท าความรุนแรงกบัเด็กหญิงมากข้ึน ดงันั้นแนวทางท่ีเด็กหญิงคิดวา่จะสามารถ
หลุดพ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงก็คือการท่ีเด็กหญิงออกไปจากครอบครัว ไม่พึ่ งพา 
ความช่วยเหลือจากครอบครัว การไดอ้อกไปใชชี้วิตตามล าพงัในเวลาท่ีเด็กหญิงสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได ้ก็จะท าใหเ้ด็กหญิงหลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรง  
 จากการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงนั้น พบว่า 
เด็กหญิงส่วนหน่ึงไม่กลา้ตอบโตด้ว้ยการปะทะกบัความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิง เด็กหญิงเลือก 
ท่ีจะยอมรับโดยส้ินเชิง หรือแมว้า่จะไม่ยอมรับเด็กหญิงก็เลือกท่ีจะถอยมากกวา่ท่ีจะตอบโตก้ลบัไป 
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ส่วนเด็กหญิงท่ีคิดว่าจะจัดการกับความรุนแรงในครอบครัวด้วยการพยายามท่ีจะต่อต้านกับ 
ความรุนแรงนั้ น เห็นถึงหนทางท่ีเด็กหญิงคิดว่าจะสามารถท าให้หลุดพ้นจากการถูกกระท า 
ความรุนแรงแต่การจดัการของเด็กหญิงกลุ่มน้ี ก็ยงัเป็นเพียงความคิด จินตนาการท่ีเด็กหญิงหวงัวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล้ แต่ในความเป็นจริงในช่วงเวลาท่ีเด็กหญิงยงัไม่สามารถท าได้ตามท่ี
คาดหวงัเด็กหญิงก็ยงัตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัว และเด็กหญิงก็ยงัตอ้งจดัการกบัการถูก
กระท ารุนแรงดว้ยการยอมถอยไม่กลา้ตอบโตก้ลบัไปเช่นเดิม  
 
 

5.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 อภิปรายในเชิงผลการศึกษา 
 1.อ านาจชายเป็นใหญ่จากความเป็นชาย และความเป็นพ่อ ท าให้เด็กหญิงต้องตกเป็น
เหย่ือจากการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศในครอบครัว 
 การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศในครอบครัวของเด็กหญิงโดยท่ีผูก้ระท าความ
รุนแรงเป็นพ่อร่วมสายเลือดโดยตรงกับเด็กหญิง ซ่ึงความสัมพนัธ์ของพ่อกับลูกสาวควรเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีก้าวผ่านความสัมพนัธ์ทางเพศสัมพนัธ์ แต่เด็กหญิงก็ตอ้งเผชิญกบัการถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศจากผูเ้ป็นพ่อ เพราะความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กหญิงนั้นเกิดจากอ านาจ
ชายเป็นใหญ่ ท่ีผูช้ายกดข่ีกระท าทางเพศต่อผูห้ญิงมองผูห้ญิงเป็นเพียงวตัถุทางเพศท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศของผูช้าย  และอุดมการณ์ความเป็นพ่อท่ีมีสิทธ์ิในตวัเด็กหญิง  
มองว่าลูกสาวเป็นสมบัติของพ่อ ท่ีพ่อจะสามารถกระท ารุนแรงอย่างไรก็ได้ และคนในสังคม 
ต่างก็ยอมรับความเป็นพอ่ท่ีสามารถมีสิทธ์ิในตวัลูกสาว ความเป็นพอ่ท่ีคนทัว่ไปยอมรับเป็นช่องวา่ง
ท่ีเปิดโอกาสให้พ่อกระท าความรุนแรงทางเพศต่อลูกสาวหรือเด็กหญิงไดม้ากกวา่คนอ่ืน เช่น การท่ี
พ่อไม่เคยท าหน้าท่ีของความเป็นพ่อ เป็นความสัมพนัธ์พ่อลูกท่ีไม่ได้มีความผูกพนั ใกล้ชิดกนั  
พ่อไม่ไดม้องวา่เด็กหญิงเป็นลูก แต่ในขณะเดียวกนัคนรอบขา้งกลบัเช่ือวา่พ่อลูกไม่สามารถตดัขาด
จากกนัได ้ และเปิดโอกาสให้พอ่ไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเด็กหญิง พ่อจึงสามารถใชช่้วงเวลาและโอกาส
ท่ีมีอยูน่ั้นกระท าความรุนแรงกบัเด็กหญิงไดอ้ยา่งง่ายดาย   ดงันั้นอ านาจชายเป็นใหญ่ในสถานะของ
ความเป็นชาย และสถานะของความเป็นพอ่ จึงท าใหเ้ด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจาก
พอ่ร่วมสายเลือดของตวัเด็กหญิงเอง  
 ข้อเสนอแนะ:  ตอ้งขจดัอุดมการณ์ท่ีให้อ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีมีอยู่ในสังคม ท่ียอมรับ
และเอ้ือประโยชน์ให้ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่าผูห้ญิง และอ านาจชายเป็นใหญ่จากความเป็นพ่อ 
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ท่ีผูช้ายใชสิ้ทธ์ิและอ านาจของความเป็นพ่อในเน้ือตวัร่างกายของลูกสาว เม่ือขจดัอุดมการณ์ชายเป็น
ใหญ่ ก็จะไม่สามารถท าให้ผูช้ายในทุกสถานะมองวา่มีอ านาจเหนือกวา่ผูห้ญิง รวมไปถึงสถานภาพ
ของความเป็นพอ่ท่ีจะกระท าความรุนแรงทางเพศต่อลูกสาว 
 
 2.อ านาจชายเป็นใหญ่ กดข่ี เอาเปรียบให้เด็กหญิงมีข้อจ ากัดในชีวิตและต้องถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง   
 เน่ืองจากเด็กหญิงมีขอ้จ ากดัในชีวติท่ีตอ้งผกูติดกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถาบนั
ครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีอ านาจโดยชอบธรรมท่ีสามารถ ควบคุมเด็กหญิงให้อยู่
ภายใตก้ารดูแลของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว บรรทดัฐานของสถาบนัครอบครัวท่ีต้องการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
พยายามท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการผลักดันให้เด็กหญิงต้องอยู่กับครอบครัว แม้แต่ในครอบครัว 
ท่ีไม่ยอมรับสิทธ์ิของเด็กหญิง กดข่ี สร้างความไม่เป็นธรรมต่อเด็กหญิง ก็มีแนวทางในการแกปั้ญหา
และผลักดันให้เด็กหญิงกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัว เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
ไว ้เป็นขอ้จ ากดัในชีวิตท่ีเด็กหญิงไม่มีทางเลือก ซ่ึงอาจเป็นการซ ้ าเติมและท าให้เด็กตอ้งกลบัไป
เผชิญกบัความรุนแรงซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า     
 เช่นจากการศึกษาท่ีพบในกรณีของ มินท่ีถูกพอ่กระท าทารุณ ท าร้ายร่างกายเป็นประจ า
อย่างสาหัส มินจึงไดรั้บการช่วยเหลือให้เขา้ไปอยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัว่คราว ในขณะท่ี 
ผู ้เป็นพ่อเข้าไปรับการบ าบัดอาการติดสุราเร้ือรังท่ีคิดว่าเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดการกระท า 
ความรุนแรงต่อเด็กหญิง เม่ือพ่อผ่านกระบวนการบ าบดัจนกลบัมาใช้ชีวิตไดป้กติแล้ว ก็สามารถ
กลบัมาอยู่ท่ีบา้น และมินก็จะไดรั้บการพิจารณาให้สามารถกลบัไปอยู่ร่วมกบัพ่อได้เช่นเดิม เป็น
ความพยายามท่ีตอ้งการใหเ้ด็กหญิงกลบัเขา้ไปอยูใ่นครอบครัวเช่นเดิม  
 ข้อเสนอแนะ : สร้างบรรทดัฐานของสถาบนัครอบครัวข้ึนมาใหม่ ให้ตระหนักถึง 
ความเป็นธรรมแก่เด็กหญิง เปิดโอกาสให้เด็กหญิงไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเอง และสร้างทางเลือกให้กบั
เด็กหญิงมากกวา่ท่ีจะผลกัดนัใหเ้ด็กหญิงกลบัไปอยูก่บัครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง  
 
 3.เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นความรุนแรงของล าดับช้ันอ านาจ
ชายเป็นใหญ่ 
 เน่ืองจากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นสังคม เอ้ือประโยชน์ให้กบัผูช้ายในทุกๆ
ด้าน ยิ่งส่งเสริมให้ผู ้ชายสามารถมีอ านาจท่ีเหนือกว่าสามารถกดข่ี และเอาเปรียบสมาชิก 
ในครอบครัว จากการศึกษาพบวา่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีกระท า
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ต่อเด็กหญิงในหลายรูปแบบ ทั้งการถูกกระท าความรุนแรงทางตรง เช่น การถูกทุบตี ท าร้ายร่างกาย 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อ เป็นตน้ หรือเป็นการถูกกระท าความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่
ทางอ้อมท่ีผู ้กระท าต่อเด็กหญิงไม่ใช่ผู ้ชายหรือผู ้มีอ  านาจมากท่ีสุด แต่เป็นสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในครอบครัวท่ีเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง เป็นล าดบัชั้นของอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีกระท า
ต่อเด็กหญิง เช่น ประสบการณ์ชีวิตของแตนท่ีเด็กหญิงต้องถูกแม่ทอดทิ้ง ไม่ดูแล เพราะแม่ไม่
สามารถท าหนา้ท่ีดูแลลูกเพียงล าพงัจากการท่ีสามีไม่รับผดิชอบเล้ียงดูครอบครัว ท าใหแ้ม่ตอ้งทิ้งลูก
เพื่อไปท างานต่างถ่ิน หรือแม่ต้องมีสามีใหม่ให้เป็นท่ีพึ่ งพา แม่จึงต้องทอดทิ้งลูก หรือในกรณี 
ของเบนท่ีถูกย่าข่มเหง กระท าทารุณดว้ยการดุด่า เฆ่ียนตี ก็มาจากการท่ีแม่ของเบนไม่สามารถท า
หนา้ท่ีในการดูแลลูกดว้ยตวัเองได ้ในอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เป็นอุดมการณ์ท่ีท าให้หนา้ท่ีดูแลลูก
เป็นหน้าท่ีของผูห้ญิงท่ีตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้นการท่ีแม่ไม่สามารถท าหน้าท่ีดูแลลูกได ้แม่จึงมอบ
อ านาจให้กบัยา่ในการควบคุมดูแลเด็กหญิง ซ่ึงยา่ก็ใชอ้  านาจท่ีมีนั้นกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง
เป็นอ านาจโดยชอบธรรมท่ียา่กระท าต่อเด็กหญิง เป็นการส่งต่อล าดบัชั้นทางอ านาจท่ีอ้ือประโยชน์
ใหก้บัผูช้ายมากท่ีสุด  
 ข้อเสนอแนะ: ตอ้งร้ือถอนอุดมการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์และสร้างความชอบธรรมส าหรับ
ผูช้ายในการกดข่ี เอาเปรียบคนในครอบครัว ส่งเสริมความเท่าเทียมในครอบครัวท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวตอ้งมีสิทธ์ิและความรับผิดชอบในครอบครัวร่วมกนั ไม่เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท่ี
น าไปสู่ปัญหาความรุนแรงท่ีกระทบไปถึงเด็กหญิงในทา้ยท่ีสุด  
 
 4.เด็กหญงิไม่สามารถหลุดพ้นจากอ านาจชายเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง 
 เด็กหญิงไม่สามารถหลุดพ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  เพราะ
ครอบครัวและคนในสังคมลดคุณค่าเด็กหญิงเป็นเพียงเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาและผูกติดอยูก่บัความเป็นครอบครัว จ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้คอยดูแล ท าให้คนในสังคม 
ครอบครัว แมแ้ต่เด็กหญิงก็ยอมรับให้อ านาจกบัคนในครอบครัวท่ีมีเหนือกวา่เด็กหญิง แต่อย่างไร 
ก็ตามแมว้า่เด็กหญิงพยายามท่ีจะหลุดพน้จากความรุนแรงในครอบครัว ดว้ยการออกไปอยูใ่นสังคม
อ่ืน แต่เด็กหญิงก็ไม่สามารถหลุดพน้จากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นสังคมทุกๆส่วน  อ านาจ
ชายเป็นใหญ่ไม่ไดมี้อยูเ่พียงในครอบครัว ท่ีผูช้ายกระท าต่อผูห้ญิง สามีกระท าต่อภรรยา พ่อกระท า
ต่อลูกเท่านั้น อ านาจชายเป็นใหญ่ยงัคงอยู่ใน ชุมชน สังคม รัฐ และอ่ืนๆ การท่ีเด็กหญิงพยายาม
หาทางท่ีจะหลุดพน้จากอ านาจชายเป็นใหญ่ในครอบครัว แต่เม่ือเด็กหญิงตอ้งไปใชชี้วติอยูใ่นสังคม
อ่ืน เด็กหญิงก็ยงัตอ้งถูกอ านาจชายเป็นใหญ่ในรูปแบบอ่ืนกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเช่นเดิม  
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 เช่นจากประสบการณ์ของบิวท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกข่มเหง 
กระท าทารุณ ถูกละเลย ทอดทิ้งไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว และอยากท่ีจะออกไป
อยู่ท่ีอ่ืนเพราะหวงัว่าจะหลุดพน้ ไม่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ส่ิงท่ีบิวตั้งใจคือ เม่ือบิวโตข้ึน  
ในเวลาท่ีเธอสามารถท างานหารายไดด้ว้ยตวัเอง เธอจะออกไปใชชี้วิตเพียงล าพงั มีชีวิตท่ีเป็นอิสระ 
ซ่ึงก็เป็นความคิดความตั้งใจท่ีบิวคิดว่าจะสามารถท าให้บิวไม่ถูกกระท ารุนแรงจากครอบครัวอีก  
แต่บิวก็ยงัไม่สามารถกา้วขา้มความเป็นเด็กท่ีจะท าให้บิวสามารถท าตามในส่ิงท่ีตั้งใจได ้บิวจึงยงั
จ าเป็นตอ้งยอมทนอยูใ่นครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่อเธออยูต่่อไป  
 ข้อเสนอแนะ:  ควรส่งเสริมให้คนในสังคม มองเห็นถึงคุณค่าและตวัตนของเด็กหญิง
ให้มากข้ึน  ยอมรับและเปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้คิดหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง เพื่อเสริมสร้าง  
ความเป็นธรรมใหก้บัเด็กหญิง  
 
 5. ความรุนแรงในครอบครัวทีเ่ด็กหญงิเป็นผู้ถูกกระท า เป็นปัญหาทีซั่บซ้อน 
 เน่ืองจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงเป็นปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อน หลายคร้ังท่ีมีความพยายามแก้ไขปัญหาแต่กลบัพบว่าได้สร้างปัญหาใหม่ข้ึนมาอย่างไม่
ส้ินสุด ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงเป็นปัญหาท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสุด เพราะ
เด็กหญิงตอ้งถูกกดข่ีจากทั้งความเป็นหญิง และความเป็นเด็ก ท่ียิง่กดทบัและสร้างความไม่เป็นธรรม
ให้กบัเด็กหญิงมากกวา่คนกลุ่มอ่ืน หลายคร้ังท่ีการแกปั้ญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง
นั้น เด็กหญิงถูกจดักลุ่มให้ไดรั้บการดูแลรวมอยู่กบัผูห้ญิง หรือถูกจดักลุ่มว่าเป็นเด็ก แนวทางการ
ปฏิบติัหรือการให้ความช่วยเหลือก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปท่ีเด็กหญิง ซ่ึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบั
เด็กหญิงมีความซบัซอ้นมากกวา่ความรุนแรงในรูปแบบอ่ืน 
 เช่นประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเม ท่ีตอ้งถูกข่มขืนจาก
พอ่ร่วมสายเลือดท าใหเ้มตอ้งเขา้มาอยูใ่นความดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เมตอ้งไปอาศยัอยูใ่น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีอาศยัอยู่รวมกนัของเด็กท่ีมีความแตกต่างกนั มีทั้งเด็กหญิง
เด็กชาย ต่างปัญหาและต่างท่ีมา ซ่ึงปัญหาท่ีเมถูกกระท าความรุนแรงจากการถูกข่มขืนโดยพ่อร่วม
สายเลือด เป็นปัญหาท่ีเมรู้สึกอบัอายไม่กล้าท่ีจะบอกเล่าให้ใครฟัง หวาดระแวงว่าจะมีใครรับรู้
เร่ืองราวของเม เพราะคิดวา่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากกวา่เด็กคนอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั ท าให้เมถูกตี
ตราและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น การได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่
สามารถท าใหเ้ด็กหญิงรู้สึกปลอดภยั แต่กลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาในดา้นอ่ืนๆอีกคร้ัง   
 ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตอ้งตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท า เป็นความรุนแรงท่ีมีความเปราะบาง เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนกับ
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เด็กหญิง ควรมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลเฉพาะปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิงโดยตรง  
  
 อภิปรายในเชิงการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและการได้มาซ่ึงข้อมูล 
 1. ข้อจ ากดัในการเกบ็ข้อมูลในกลุ่มเด็กหญงิทีม่ีประสบการณ์ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว   
 ในการศึกษาประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ไดเ้ปิด
โอกาสให้เด็กหญิงได้บอกเล่าเร่ืองราว เปิดเผยความรู้สึก ตวัตน ของเด็กหญิงจากการถูกกระท า 
ความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเปราะบางต่อตวัเด็กหญิงเองแลว้ เร่ืองบางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ี 
น่าอบัอายท่ีเด็กหญิงไม่ตอ้งการให้ใครรับรู้ และขอ้จ ากดัอีกในการเก็บขอ้มูลอีกประเด็นหน่ึงคือ  
การท่ีเด็กหญิงทราบถึงข้อมูลเร่ืองราวเชิงลึกในครอบครัวค่อนข้างน้อย รายละเอียดต่างๆ 
ในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีเด็กหญิงไม่รับรู้ หรือบางคร้ังเด็กหญิงก็ถูกปกปิดขอ้มูลบางอย่างจากคน 
ในครอบครัว ดงันั้นในการเก็บขอ้มูลจากตวัเด็กหญิง ขอ้มูลท่ีเด็กหญิงให้การให้เหตุผลในบางคร้ัง 
จึงไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไรนัก เพราะเป็นความเขา้ใจจากตวัเด็กหญิงเองหรือคนในครอบครัว 
ก็เลือกท่ีจะเบ่ียงเบนขอ้มูลให้เด็กหญิงเขา้ใจไปในทิศทางอ่ืน จึงเป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในการเก็บ
ขอ้มูลเพื่อศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง เช่นกรณีของแพรว ท่ีแม่ของ
แพรวตอ้งไปอยู่กินกบัสามีใหม่ของแม่ท่ีต่างประเทศ ซ่ึงแพรวมีความตอ้งการท่ีจะไปหาแม่และ
อาศยัอยูก่บัแม่ท่ีต่างประเทศ แต่แพรวก็ไม่สามารถท าได ้โดยเหตุผลท่ีแพรวให้คือ ยายยงัไม่ให้เธอ
ไปโดยอา้งว่าจะให้ไปก็ต่อเม่ือแพรวเรียนจบระดบัชั้นม.6 เสียก่อน และหลงัจากผูว้ิจยัไดส้อบถาม
เพิ่มเติมจากยายของแพรวแลว้จึงทราบวา่แพรวยงัไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได ้เพราะไม่มี
พอ่ซ่ึงเป็นผูป้กครองของแพรวรับรองเพื่ออนุญาตใหแ้พรวออกนอกประเทศได ้สมาชิกในครอบครัว
ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อกบัพอ่ของแพรวได ้แพรวจึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดจ้นกวา่
จะบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีตวัเด็กหญิงเองก็ยงัไม่เขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากเด็กหญิงเพียงอยา่งเดียวก็อาจจะยงัไม่ครบถว้น 
 ข้อเสนอแนะ:  เน่ืองจากความรุนแรงในครอบครัวเป็นประสบการณ์ ท่ีเปราะบาง
ส าหรับเด็กหญิง ดงันั้นในการเขา้ถึงตวัเด็กหญิงตอ้งไดรั้บการแนะน าจากคนรู้จกัท่ีรู้จกั และเขา้ใจ
ปัญหาของเด็กหญิง เช่นติดต่อไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ช่วยประสานงานในเบ้ืองตน้ให้ และ
ผูว้ิจยัตอ้งท าความรู้จกัและสร้างไวใ้จกบัเด็กหญิงเพื่อท่ีเด็กหญิงจะกลา้เปิดเผยขอ้มูลให้ทราบ และ
ผู ้วิจ ัยต้องพยายามเก็บข้อมูลจากการสอบถามคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเด็กหญิง  
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ในประเด็นค าถามท่ียงัไม่ชดัเจน มีความคลุมเครือ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อสนบัสนุนการบอก
เล่าประสบการณ์ของเด็กหญิงใหมี้ความชดัเจน และมีเหตุผลน่าเช่ือถือมากข้ึน  
 
 อภิปรายในเชิงทฤษฎ ี 
 1. ความแตกต่างของการศึกษาวิจัยนี้ กับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญงิ  
 ผลการศึกษาเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวคร้ังน้ี แตกต่างไปจาก
แนวคิดอ่ืนๆท่ีผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมในแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวทั้ง 6 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดการแพทยแ์ละชีววิทยาท่ีมองวา่เด็กหญิงถูกกระท ารุนแรง
ในครอบครัวเป็นเพราะผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเป็นผูท่ี้มีความเจ็บป่วย หรือมีความ
ผดิปกติของระบบต่างๆในร่างกายท่ีไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้จึงมีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวจนน าไปสู่
การกระท าความรุนแรง แนวคิดสาธารณสุขและระบาดวิทยาท่ีมองว่าการถูกกระท าความรุนแรง 
ของเด็กหญิง เป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการกระท าความรุนแรง 
เจา้บา้นคือผูก้ระท าความรุนแรง และพาหะท่ีน าไปสู่ความรุนแรง แนวคิดจิตวิทยาท่ีมองว่าเป็น
ความผดิปกติทางจิตใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม แนวคิดทางมานุษยวิทยาท่ีมองวา่ความรุนแรงท่ีกระท า
ต่อเด็กหญิงเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดต่อกนัมา แนวคิดโครงสร้างหน้าท่ีท่ีมองว่าการท่ีเด็กหญิงถูก
กระท ารุนแรงนั้นมาจากความเปล่ียนแปลงของสถาบนัครอบครัว และแนวคิดสตรีนิยมท่ีมองว่า
สาเหตุของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงมาจากอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคม  
 ทุกแนวคิดผูว้ิจยัพยายามเช่ือมโยงให้เห็นถึงวา่แต่ละแนวคิดมีการตอบค าถามงานวิจยั
ท่ีว่า ท าไมเด็กหญิงจึงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว และประสบการณ์ความรุนแรงของ
เด็กหญิงเป็นอย่างไร ซ่ึงแต่ละแนวคิดก็ตอบค าถามวิจยัท่ีกล่าวถึงสาเหตุท่ีน าไปสู่การถูกกระท า
ความรุนแรง แต่มีเพียงแนวคิดสตรีนิยมเท่านั้นท่ีตอบค าถามการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง 
และเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การถูกกระท า 
ความรุนแรงในครอบครัว ว่าเด็กหญิงถูกกดข่ี เอาเปรียบ จากระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ในสังคม 
ท่ีกระท าต่อเด็กหญิงในทุกๆโครงสร้างชีวิต ท าให้เด็กหญิงมีข้อจ ากัดในชีวิต ท่ีต้องผูกติดกับ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและน าไปสู่การท่ีเด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  
 ข้อเสนอแนะ: เน่ืองจากปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  
มีความละเอียดอ่อน เด็กหญิงตอ้งเผชิญกบัปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงท่ีแตกต่างกนั มีรูปแบบ
ของการถูกกระท ารุนแรงท่ีมีความหลายหลาก ดงันั้นในการศึกษาวิจยั การเผยแพร่ต ารา และผลงาน
ทางวิชาการ จึงต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองราวประสบการณ์ของเด็กหญิงท่ีมีความแตกต่าง
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หลากหลาย เพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่การจะน าไปปฏิบติัใชใ้นเชิงนโยบาย ตอ้งเป็นการแกปั้ญหาความ
รุนแรงในครอบครัวส าหรับเด็กหญิงไดอ้ยา่งตรงจุด  
  
 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. เพิ่มกลุ่มตวัอยา่งให้มากข้ึนเพื่อให้เห็นแบบแผนของการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความ
รุนแรงท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 2. ศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มผูห้ญิงในช่วงวยัต่างๆ เช่น ผูห้ญิงในช่วงวยัรุ่น ผูห้ญิงช่วงวยั
ท างาน เพื่อให้เห็นถึงความต่อเน่ืองว่าการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในวยัเด็กนั้น ส่งผล
กระทบต่อไปในช่วงวยัต่างๆอยา่งไรบา้ง  
 3. ศึกษาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กชายเป็นผูถู้กกระท า เปรียบเทียบให้เห็นถึง
รูปแบบและสาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงและเด็กชายมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั 
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บทสรุปแบบสมบูรณ์ 
 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบนัจ านวนเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในสัดส่วนท่ีสูงกว่า
เด็กชายอยากเห็นไดช้ดัเจน ขอ้มูลจากกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
ได้กล่าวถึงสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนทุกปี ในปี 2558 ได้เก็บสถิติความ
รุนแรงกวา่ 30,000  ราย โดย 19,000 รายเป็นเด็ก และในกลุ่มเด็กน้ีพบวา่ร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิงอายุ
ระหว่าง 10-15 ปี  (มติชนออนไลน์, 17 พ.ย. 2558)  โดยเฉพาะการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ 
ท่ีเด็กหญิงมีความเปราะบางมากมากกว่าเด็กชาย ท าให้สัดส่วนความรุนแรงของเด็กหญิงมีสัดส่วน 
ท่ีสูงกว่าเด็กชาย  ดงันั้นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงจึงมีลกัษณะของความรุนแรงท่ีแตกต่าง 
กับเด็กชาย ท่ีเด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงสูงกว่า โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
ในครอบครัว ซ่ึงผู ้กระท าเป็นบุคคล ท่ีเด็กหญิงมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด ทั้ งความสัมพันธ์ 
ทางสายเลือด หรือเป็นบุคคลท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กหญิงในครอบครัว แต่บุคคลเหล่าน้ีกลบัเป็นผูท่ี้
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้นก็มีแนวโน้มท่ีเด็กหญิงจะถูกกระท า
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากครอบครัวเป็นพื้นท่ีท่ีเด็กหญิงตอ้งใช้ชีวิตอยู่ร่วมดว้ยมากท่ีสุด และยงัตอ้ง
พึ่งพาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว โดยท่ีเด็กหญิงไม่มีอ านาจท่ีจะต่อรอง ท าให้เด็กหญิง
ไม่สามารถท่ีจะหลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรงได ้ 
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 ในสังคมไทยนั้น รับรู้ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก
การถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงในครอบครัวนั้น มกัไม่ได้มีการเปิดเผยเร่ืองราวการถูก
กระท าของเด็กหญิงสู่สังคมภายนอก เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว และผูท่ี้กระท า
ความรุนแรงของเด็กหญิงก็เป็นบุคคลในครอบครัว ท่ีเด็กหญิงให้ความไวใ้จหรือยงัตอ้งพึ่งพาความ
ช่วยเหลืออยู่ และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ปัญหาในครอบครัวเป็นเร่ืองท่ีคนภายนอกหรือคน 
ในสังคมรับรู้ แต่ไม่ตอ้งการเขา้ไปยุง่เก่ียว เน่ืองมาจากเป็นความรุนแรงในครอบครัว ควรให้คนใน
ครอบครัวจดัการแกปั้ญหากนัเอง และตวัเด็กหญิงเองก็ไม่กลา้ท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวการถูกกระท า
ความรุนแรงให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงเป็นผูท่ี้ถูก
กระท ามกัถูกละเลยจากคนในสังคม หรือถา้ไดรั้บการช่วยเหลือก็เป็นความรุนแรงท่ีอยูใ่นขั้นวิกฤติ
ไปแลว้ เช่น ถูกท าร้ายอยา่งรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง โดยผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกใชแ้นวคิดสตรีนิยม ท่ีเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้เด็กหญิง ไดบ้อกเล่าเร่ืองราว การถูกกดข่ี 
เอาเปรียบในชีวิตท่ีมีทั้งความเป็นเด็ก และความเป็นผูห้ญิง ท าให้ความรุนแรงต่อเด็กหญิงมีลกัษณะ
ท่ีเฉพาะเจาะจงแตกต่างไปจากความเป็นเด็ก และความเป็นหญิงโดยทัว่ไป   ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
ตอ้งการศึกษา ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ท่ีตอ้งการเผยให้เห็นถึงการถูกกดข่ี  
เอาเปรียบ จากอ านาจของชายเป็นใหญ่ท่ีกระท าต่อเด็กหญิง ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ถึงประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้แนวคิด
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจแบบชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าเด็กหญิง เพื่อให้เขา้ใจชีวิตของเด็กหญิงว่า  
เหตุใดเด็กหญิงจึงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว การกระท าความรุนแรงนั้นเกิดข้ึนอย่างไร 
และเด็กหญิงจดัการต่อการถูกกระท ารุนแรงนั้นอยา่งไร  
 
 

ค าถามการวจิัย 
 ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงเป็นอย่างไร  ท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น และการจดัการต่อการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงเป็นอยา่งไร  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาและอธิบายถึงระสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของ
เด็กหญิง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงชาย และความเป็นเด็กหญิง ภายใตอ้ านาจชาย
เป็นใหญ่ กบัประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ผ่านมิติชีวิตของ
เด็กหญิง ไดแ้ก่ มิติเชิงระบบเศรษฐกิจ มิติเชิงอุดมการณ์ มิติเชิงระบบเพศสัมพนัธ์ และมิติเชิงความ
รัก 

3. เพื่อศึกษาการจดัการต่อปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง 
 
 

กรอบแนวคดิ  
 ผูว้ิจยัเลือกใช้แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีตระหนกัถึงความไม่เป็น
ธรรมในชีวิตของเด็กหญิงท่ีอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์แบบชายเป็นใหญ่เป็นกรอบวิจยัในการตอบค าถาม
การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง โดยอธิบายการถูกกระท าความรุนแรง  
ในครอบครัวของเด็กหญิง ผ่านมิติเชิง “อ านาจ” ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีผูค้นในครอบครัวใช้เพื่อ กดข่ี   
เอาเปรียบเด็กหญิง ซ่ึงจากแนวคิดสตรีนิยมท่ีมีความหลากหลายในการวิเคราะห์ท่ีมาและสาเหตุ  
ของการกดข่ีผูห้ญิง  การอธิบายถึงท่ีมาและสาเหตุของ “อ านาจ” ก็มีความแตกต่างและหลากหลาย
ดว้ยเช่นกนั จากงานของเอม่ี แอเลน (Amy Allen) ไดแ้บ่งอ านาจในแนวคิดสตรีนิยมไวเ้ป็น 3 แบบ 
(Amy Allen, 1999)  ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้เ ลือกอธิบายอ านาจว่า  “อ านาจเป็นการครอบง า(Power as 
Domination)”  เพื่อใช้ในการอธิบายว่าเด็กหญิงไม่สามารถเข้าถึงอ านาจนั้นได้ เพราะอ านาจนั้น
ผกูขาดกบัระบบชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าในโครงสร้างสังคมท่ีคนในครอบครัวสามารถใชเ้พื่อกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กหญิง กดข่ีครอบง าเด็กหญิงจากอ านาจชายเป็นใหญ่   ผูว้ิจยัเห็นวา่แนวคิดอ านาจ
ชายเป็นใหญ่น้ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ตอบค าถามประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวของเด็กหญิงไดช้ดัเจนท่ีสุด 
  
 

วธิีการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยท าการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ศึกษาในกลุ่มเด็กหญิงอายรุะหวา่ง 10-15 ปีท่ีเคยมีประสบการณ์
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การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีท่ีผา่นมา เป็นเด็กหญิงท่ีในปัจจุบนั
อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือในสถานสงเคราะห์ก็ได้  ทั้ งน้ีกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นเด็กหญิงท่ีมี
ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวและมีความสมคัรใจทั้งหมด 10 ราย และมี
เวลาเขา้ร่วมสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษามากท่ีสุด  
 ผูว้ิจยัจะเข้าหากลุ่มตวัอย่างเด็กหญิงท่ีมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัวทั้งจากการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีหรือชุมชนและจาก
การติดต่อโดยตรงของผูว้ิจยัไปยงัสถานสงเคราะห์  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล และตวัผูว้ิจยั ซ่ึงอุปกรณ์
บนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียงและบนัทึกงานภาคสนาม (Field Note)  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) จะท าการวิเคราะห์และสรุปตรงประเด็นให้อยู่
ภายใต้ค  าถามการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา เพื่ออธิบายประสบการณ์การถูกกระท า 
ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลไปใน
คราวเดียวกนั ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังของการสัมภาษณ์ 
สังเกต บนัทึกยอ่ บนัทึกเทป และบนัทึกงานภาคสนาม (Field Note) มาท าการจดัระเบียบขอ้มูล โดย
เขียนขยายความ เรียบเรียง จดัประเภท แยกหมวดหมู่ แยกออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ โดยให้รหสัและ
ช่ือก ากับเอาไว้ (Coding) เพื่อให้ง่ายต่อการน าข้อมูลในหัวข้อย่อยเหล่านั้ นมารวมกันใหม่  
(Reassembling data) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเป็นกลุ่ม (Clustering) ซ่ึงจะให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
จะน าเสนอในลกัษณะเชิงพรรณนา (Descriptive) 
 
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบวา่เด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงทั้ง 10 
ราย มีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวท่ีแตกต่างกนั โดยในส่วนน้ีผูว้จิยัจะแบ่ง
การน าเสนอประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงเป็น 3 ส่วน คือ        
1) แบบแผนความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กหญิงถูกกระท า 2) สาเหตุท่ีเด็กหญิงถูกกระท า 
ความรุนแรงในครอบครัว และ 3) การจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิง ดงัน้ี  
 

1. แบบแผนความรุนแรงในครอบครัวทีเ่ด็กหญงิถูกกระท า  
 จากผลการศึกษาผู ้วิจ ัยได้แบ่งลักษณะการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
ของเด็กหญิงไวไ้ด ้4 รูปแบบ คือ  
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  แบบแผนความรุนแรงที่ 1 ถูกข่มขืนจากพ่อร่วมสายเลือด  เป็นแบบแผน
ความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัวผูมี้ความสัมพันธ์  
ทางสายเลือดกบัเด็กหญิง ซ่ึงผูก้ระท าความรุนแรงก็คือพ่อร่วมสายเลือดของเด็กหญิงเอง ท่ีบงัคบั
ข่มขู่ เพื่อกระท าการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิง  
  แบบแผนความรุนแรงที่ 2 ถูกข่มเหง กระท าทารุณในครอบครัว  เป็น
แบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าในลักษณะของการถูกท าร้าย ถูกใช้ก าลังบังคับ 
ให้เด็กหญิงได้รับผลกระทบทางร่างกาย และข่มเหงกระท าความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ 
ของเด็กหญิง เช่นการ ดุด่า ตะคอก ใช้ถอ้ยค าท่ีรุนแรง รวมถึงค าพูดท่ีสร้างความกระทบกระเทือน 
เจบ็ปวดต่อเด็กหญิง ซ่ึงผูท่ี้กระท าความรุนแรงดว้ยการข่มเหง กระท าทารุณต่อเด็กหญิงมี 5 กลุ่ม คือ 
1) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากพ่อ 2) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากแม่ 3) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจาก
พอ่เล้ียง/แม่เล้ียง 4) ถูกข่มเหง กระท าทารุณจากสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว และ 5) ถูกข่มเหง กระท า
ทารุณจากคนนอกครอบครัวท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กหญิงหรือสมาชิกในครอบครัว 
  แบบแผนความรุนแรงที ่3 ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิง้จากคนในครอบครัว 
เป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย ไม่ให้การดูแลเล้ียงดูท่ีดีท่ีเด็กหญิงควรจะ
ไดรั้บ และถูกทอดทิ้งจากคนในครอบครัวไม่ใหค้วามช่วยเหลือ รับผดิชอบต่อชีวติของเด็กหญิง ซ่ึงผู ้
ท่ีกระท าความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กหญิงมี 3 กลุ่ม คือ 1) ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากพ่อ     
2) ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากแม่ และ 3) ถูกเมินเฉย ละเลย ทอดทิ้งจากสมาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัว  
  แบบแผนความรุนแรงที่ 4 ถูกกระท าความรุนแรงซ ้าซ้อนในครอบครัว 
เป็นแบบแผนความรุนแรงท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในลกัษณะท่ีซ ้ าซ้อนหลายรูปแบบ เช่น 
ถูกเฆ่ียนตี ท าร้ายร่างกาย ถูกดุด่าใช้ค  าพูดท่ีรุนแรง และถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นความรุนแรง 
ท่ีเด็กหญิงแต่ละคนตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงมากกว่า 1 รูปแบบ โดยไดแ้บ่งการถูกกระท าซ ้ าซ้อน
ในครอบครัวเป็น 2 ลักษณะคือ  1) ถูกกระท าความรุนแรงซ ้ าซ้อนจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน
ครอบครัว 2) ถูกกระท าความรุนแรงท่ีซ ้ าซอ้นท่ีเด็กหญิงถูกกระท าร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว  
 

2. สาเหตุทีเ่ด็กหญงิถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 การท่ีเด็กหญิงถูกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากการท่ีเด็กหญิงไม่มี
ทางเลือกในชีวิต ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตของเด็กหญิงต้องผูกติดอยู่กับความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวท่ีเด็กหญิงไม่สามารถก าหนดได ้โดยสาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว
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ของเด็กหญิงมาจากการกดข่ี เอาเปรียบจากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีกระท าต่อเด็กหญิงใน 4 มิติ ท าให้
เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ดงัน้ี  
  
  2.1 เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจากอุดมการณ์ต่างๆที่
ครอบง าเด็กหญงิ   
  เด็กหญิงถูกกดข่ีจากอุดมการณ์ต่างๆท่ีถูกปลูกฝังและขัดเกลาจาก
ครอบครัว ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ท่ีท าให้เด็กหญิงยอมรับต่อการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เช่น 
อุดมการณ์การเป็นเด็กหญิง ท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝังใหย้อมรับวา่เด็กหญิงตอ้งไดรั้บการดูแลจากคนใน
ครอบครัว เด็กหญิงยอมให้คนในครอบครัวมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ ท่ีสามารถคิดและตดัสินใจส่ิงต่างๆ
ไดดี้กวา่เด็กหญิง    
  อุดมการณ์ความกตัญญูต่อผู ้มีพระคุณ เป็นอุดมการณ์ท่ีครอบง าให้
เด็กหญิงตอ้งยอมรับการเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครัว  เพราะเป็นการแสดงถึงความ
กตญัญู การโตแ้ยง้ โตต้อบต่อการถูกกระท าความรุนแรงท าให้เด็กหญิงรู้สึกว่าเป็นเด็กท่ีอกตญัญู 
เป็นตน้   
  “เขาเป็นผู้มพีระคุณ เขากม็สิีทธ์ิท่ีจะตี” (แพรว)  
   อุดมการณ์ของการเป็นลูกสาวท่ีดี ท าให้เด็กหญิงตอ้งอยูใ่นกรอบ เช่ือฟัง
และท าตามค าสั่งของพอ่แม่  
  “เพราะพ่อบอกว่าท่ีพ่อตี เพราะหนูไม่ท าตามท่ีพ่อบอก” (มิน) 
  อุดมการณ์เชิงความรัก ท่ีเด็กหญิงยอมรับการมีอ านาจท่ีเหนือกวา่ของคน
ในครอบครัว เพราะเช่ือว่าการกระท าความรุนแรงนั้นเป็นการแสดงความรัก ความหวงัดีท่ีคนใน
ครอบครัวมีต่อเด็กหญิง  
  “หนูไม่โกรธท่ีพ่อตีหนู เพราะพ่อบอกว่าท่ีพ่อท าเพราะพ่อรัก” (มิน) 
  อุดมการณ์ต่างๆท่ีเด็กหญิงถูกปลูกฝังจากครอบครัว ท าให้เด็กหญิงตกอยู่
ภายใตอ้  านาจชายเป็นใหญ่ท่ีแฝงอยู่ในความสัมพนัธ์ครอบครัว เด็กหญิงตอ้งถูกดข่ี เอาเปรียบจาก
อุดมการณ์ต่างๆท่ีครอบง าใหเ้ด็กหญิงเช่ือและยอมรับการเป็นผูถู้กกระท าความรุนแรง  
 
  2.2เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจากการที่ต้องพึ่งพา
ระบบเศรษฐกจิในครอบครัว  
  ความเป็นเด็ก และความเป็นหญิงกีดกันให้เด็กหญิงไม่สามารถเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ เด็กหญิงไม่สามารถท างานมีรายไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งพึ่งพาปัจจยัทางเศรษฐกิจจากคน
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ในครอบครัว ท าให้เด็กหญิงตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจจากการครอบง าของคนในครอบครัวเด็กหญิงไม่มี
อ านาจในการต่อรอง และตอ้งถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว  
  “แม่ไม่ เคยซื้ออะไรให้ แค่ให้เงินไปซื้อเอง หนังสือ ไม้บรรทัด 
ยางลบ แม่เบ่ือไป เลยให้หนูไปซื้อเอง พอแม่ให้เงินเขาก็ไม่ชอบ บอกแม่ว่าไม่ต้องให้เงินหนู
เยอะ” (ยิม)    
   “ยายบอกว่าไม่มเีงินจะให้ เอาเงินตัวเองท่ีเกบ็ไว้ไปใช้ก่อน” (เพลง)  
  “หนูอยากได้เงินไปซ้ือครีมทาผิว ซ้ือแป้ง แต่ปู่บอกว่ามันฟุ่มเฟือย เขาก็
ไม่ให้เงิน” (บิว)  
  “น้าจะชอบมาด่า บอกว่าแม่หนูทิ้งให้มาอยู่ ท่ีนี่ แต่แม่ก็ไม่ส่งเงินมาให้ 
เขากไ็ล่ให้หนูไปอยู่ ท่ีอ่ืน” (เพลง)  
  “ยายบอกว่า ตั้งแต่หนูมาอยู่ กม็แีต่จะท าให้ครอบครัวล าบาก” (แตน)  
  เด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงหลายรูปแบบจาการท่ีเด็กหญิงไม่
สามารถท างานมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง จ าเป็นตอ้งพึ่งพารายไดแ้ละปัจจยัทางเศรษฐกิจจากครอบครัว 
ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีเหนือกว่าท่ีคนในครอบครัวสามารถกดข่ี เอาเปรียบต่อเด็กหญิง โดยท่ีเด็กหญิงไม่
สามารถต่อรองได ้ตอ้งถูกกระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว  
  
  2.3เด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากความเป็นหญิง และ
ความเป็นลูกสาว  
  เด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัว เป็นความ
รุนแรงทางเพศท่ีแตกต่างจากการท่ีผูช้ายกดข่ีทางเพศต่อผูห้ญิง หรือความรุนแรงท่ีสามีกระท าต่อ
ภรรยา การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศท่ีเด็กหญิงถูกกระท าจากผูเ้ป็นพ่อร่วมสายเลือด ท่ีไม่ไดอ้ยู่
บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีพ่อควรกระท าต่อลูก ความรุนแรงทางเพศท่ีเด็กหญิงถูก
กระท าจึงเป็นอ านาจของชายเป็นใหญ่ท่ีผูช้ายกดข่ี เอาเปรียบทางเพศต่อผูห้ญิง และอ านาจชายเป็น
ใหญ่จากความเป็นพ่อท่ีใชอ้  านาจท่ีเหนือกวา่ในสิทธ์ิเน้ือตวัร่างกายของเด็กหญิง เพื่อกระท ารุนแรง
ทางเพศต่อเด็กหญิง  
  “พ่อท าหนูแรงมาก หนูเจบ็มาก เขาท าเหมือนหนูไม่ใช่ลูกเขา” (เม) 
  “ตอนท่ีพ่อท าเสร็จแล้ว ปู่กับย่าก็เดินผ่านหน้าห้อง เขาก็เห็นพ่ออยู่ใน
ห้องกับหนู แต่เขากด็ูเฉยๆ หนูไม่รู้ว่าเขารู้รึเปล่า” (เม) 
  ความรุนแรงทางเพศท่ีเด็กหญิงถูกกระท าจากคนในครอบครัว แตกต่าง
จากการกดข่ีทางเพศท่ีผูช้ายกระท าต่อผูห้ญิงเท่านั้น แต่เป็นการกระท าจากอ านาจของชายเป็นใหญ่ 
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จากความเป็นชาย และความเป็นพ่อ ท่ีกระท าร่วมกนัในการกดข่ีให้เด็กหญิงตอ้งตกเป็นเหยื่อจาก
ความรุนแรงทางเพศ  
  2.4เด็กหญิงถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวจากการไม่ได้เป็นที่ รัก 
ทีต้่องการของครอบครัว ไม่มีใครต้องการรับผดิชอบดูแล  
  การเล้ียงดูจากคนในครอบครัวท่ีไม่ไดมี้พื้นฐานจากความรัก ความห่วงใย
ท่ีคนในครอบครัวมีต่อเด็กหญิง ก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  
ซ่ึงความรักท่ีคนในครอบครัวมอบให้กับเด็กหญิงนั้น ก็มีเง่ือนไขท่ีสัมพนัธ์กับปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 
เด็กหญิงเกิดมาจากความไม่พร้อม ไม่ตอ้งการของคนในครอบครัว ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถ
เล้ียงดูเด็กหญิงได้ และยงัมีความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีเป็นปัญหาส่งผลต่อความสัมพันธ์ 
ต่อเด็กหญิง เป็นตน้  

“ป้าซ้ือขนมมา ก็จะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกัน ป้าชอบซ้ือปลาเส้นทาโร่มา
ให้ เพราะส้มโอชอบกิน หนูไม่ค่อยชอบแต่หนูกกิ็นได้...เพราะป้ารักลูกของป้ามากกว่า” (แพรว) 

“หนูโชคร้าย เพราะไม่มีใครรักหนูเลย เวลาแม่ตี แม่จะตีแรงมาก 
เหมือนว่าแม่ไม่ได้รักหนู” (ยิม)  
   
 3. การจัดการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญงิ  
  ผูว้ิจยัพบว่าเด็กหญิงมีการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ 
 
  3.1 เด็กหญงิยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงโดยส้ินเชิง  
  เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว จากอุดมการณ์
ต่างๆท่ีครอบง าเด็กหญิง เช่น อุดมการณ์ของความกตญัญูท่ีตอ้งตอบแทนผูมี้พระคุณ ท่ีเด็กหญิงตอ้ง
เช่ือฟังคนในครอบครัว เช่ือการตดัสินใจและการกระท าของคนในครอบครัว เด็กหญิงจึงยอมรับการ
ถูกกระท าความรุนแรงและเป็นผูท่ี้ถูกกระท าความรุนแรงเพียงฝ่ายเดียว 
  “หนูไม่เถยีงยายหรอกค่ะ เพราะยายเลีย้งหนูมาตั้งแต่เดก็” (นาย) 
 
  3.2 เด็กหญงิไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงแต่ไม่กล้าตอบโต้  
  เด็กหญิงกลุ่มน้ีไม่ยอมรับการเป็นเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว แต่เด็กหญิงไม่สามารถท่ีจะตอบโตก้ลบัไปได้ เพราะเง่ือนไขความจ าเป็นในชีวิตของ
เด็กหญิงท่ีไม่สามารถต่อรองกบัอ านาจของคนในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงได ้เช่น เด็กหญิงไม่
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สามารถต่อสู้กบัก าลงัท่ีคนในครอบครัวมีมากกว่าได้ ความจ าเป็นท่ีเด็กหญิงยงัต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากคนในครอบครัว ท าใหเ้ด็กหญิงไม่สามารถตอบโตต่้อการถูกกระท าความรุนแรงได ้
   “หนูต้องยอมท าตามท่ีน้าบอก ถ้าไม่ท าเขาก็จะโมโห แล้วก็ท าร้ายหนัก
กว่าเดิม...ยายกบ็อกว่าน้าให้ท าอะไรกท็ าตามท่ีน้าบอกจะได้ไม่เจบ็ตัว” (เพลง)  

  “ย่าจะชอบไล่ให้ไปอยู่ ท่ีอ่ืน หนูก็ร้องไห้ เพราะกลัวว่าแกจะไม่รัก” 
(เบน) 
 
  3.3 เด็กหญิงไม่ยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงและพยายามดิ้นรน 
ให้หลุดพ้นจากความรุนแรงในครอบครัว  
  เด็กหญิงกลุ่มน้ีรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมท่ีครอบครัวกระท าความรุนแรง
ต่อเด็กหญิง ซ่ึงในมุมมองของเด็กหญิงคิดว่าการท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวมาจากการ 
ท่ีคนในครอบครัวมีอ านาจเหนือกวา่เด็กหญิง การท่ีเด็กหญิงตอ้งพึ่งพาคนในครอบครัวก็ยิ่งท าให้คน
ในครอบครัวกระท าความรุนแรงกบัเด็กหญิงมากข้ึน ดงันั้นแนวทางท่ีเด็กหญิงคิดวา่จะสามารถหลุด
พน้จากการถูกกระท าความรุนแรงก็คือการท่ีเด็กหญิงออกไปจากครอบครัว ไม่พึ่งพาความช่วยเหลือ
จากครอบครัว การไดอ้อกไปใชชี้วิตตามล าพงัในเวลาท่ีเด็กหญิงสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ก็จะท า
ใหเ้ด็กหญิงหลุดพน้จากการถูกกระท าความรุนแรง 
  “เวลาไปหนูกไ็ปนั่งเล่นอยู่คนเดียว กคิ็ดฝันว่าจบมาเราต้องมาท างานท่ีนี่
นะ ต้องหาเงินให้ได้ เลีย้งตัวเองให้ได้ ตอนนีอึ้ดอัดท่ีต้องอยู่หลายคน หนูอยากอยู่คนเดียว ต้องหา
เงินมาเลีย้งตัวเองให้ได้ ไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยว แฟนกไ็ม่ให้มา จะอยู่คนเดียวก่อน” (บิว) 
 
 จากการจดัการปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงนั้น พบว่า 
เด็กหญิงส่วนหน่ึงไม่กลา้ตอบโตด้ว้ยการปะทะกบัความรุนแรงท่ีกระท าต่อเด็กหญิง เด็กหญิงเลือก 
ท่ีจะยอมรับโดยส้ินเชิง หรือแมว้า่จะไม่ยอมรับเด็กหญิงก็เลือกท่ีจะถอยมากว่าท่ีจะตอบโตก้ลบัไป 
ส่วนเด็กหญิงท่ีคิดว่าจะจัดการกับความรุนแรงในครอบครัวด้วยการพยายามท่ีจะต่อต้านกับ 
ความรุนแรงนั้ น เห็นถึงหนทางท่ีเด็กหญิงคิดว่าจะสามารถท าให้หลุดพ้นจากการถูกกระท า 
ความรุนแรงแต่การจดัการของเด็กหญิงกลุ่มน้ี ก็ยงัเป็นเพียงความคิด จินตนาการท่ีเด็กหญิงหวงัว่า 
จะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้แต่ในความเป็นจริงในช่วงเวลาท่ีเด็กหญิงยงัไม่สามารถท าได้ตามท่ี
คาดหวงัเด็กหญิงก็ยงัตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัว และเด็กหญิงก็ยงัตอ้งจดัการกบัการถูก
กระท ารุนแรงดว้ยการยอมถอยไม่กลา้ตอบโตก้ลบัไปเช่นเดิม 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 1.อ านาจชายเป็นใหญ่จากความเป็นชาย และความเป็นพ่อ ท าให้เด็กหญิงต้องตกเป็น
เหย่ือจากการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศในครอบครัว 
 การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศในครอบครัวของเด็กหญิงโดยท่ีผู ้กระท า  
ความรุนแรงเป็นพ่อร่วมสายเลือดโดยตรงกบัเด็กหญิง ซ่ึงความสัมพนัธ์ของพ่อกบัลูกสาวควรเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีก้าวผ่านความสัมพนัธ์ทางเพศสัมพนัธ์ แต่เด็กหญิงก็ตอ้งเผชิญกบัการถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศจากผูเ้ป็นพ่อ เพราะความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนต่อเด็กหญิงนั้นเกิดจากอ านาจ
ชายเป็นใหญ่ ท่ีผูช้ายกดข่ีกระท าทางเพศต่อผูห้ญิง มองผูห้ญิงเป็นเพียงวตัถุทางเพศท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศของผูช้าย  และอุดมการณ์ความเป็นพ่อท่ีมีสิทธ์ิในตวัเด็กหญิง  
มองวา่ลูกสาวเป็นสมบติัของพ่อ ท่ีพ่อจะสามารถกระท ารุนแรงอยา่งไรก็ได ้และคนในสังคมต่างก็
ยอมรับความเป็นพอ่ท่ีสามารถมีสิทธ์ิในตวัลูกสาว ความเป็นพอ่ท่ีคนทัว่ไปยอมรับเป็นช่องวา่งท่ีเปิด
โอกาสให้พ่อกระท าความรุนแรงทางเพศต่อลูกสาวหรือเด็กหญิงไดม้ากกว่าคนอ่ืน เช่นการท่ีพ่อ 
ไม่เคยท าหนา้ท่ีของความเป็นพอ่ เป็นความสัมพนัธ์พอ่ลูกท่ีไม่ไดมี้ความผกูพนั ใกลชิ้ดกนั พอ่ไม่ได้
มองวา่เด็กหญิงเป็นลูก แต่ในขณะเดียวกนัคนรอบขา้งกลบัเช่ือวา่พอ่ลูกไม่สามารถตดัขาดจากกนัได ้ 
และเปิดโอกาสให้พ่อไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเด็กหญิง พ่อจึงสามารถใชช่้วงเวลาและโอกาสท่ีมีอยู่นั้น
กระท าความรุนแรงกบัเด็กหญิงไดอ้ยา่งง่ายดาย   ดงันั้นอ านาจชายเป็นใหญ่ในสถานะของความเป็น
ชาย และสถานะของความเป็นพ่อ จึงท าให้เด็กหญิงตอ้งถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากพ่อร่วม
สายเลือดของตวัเด็กหญิงเอง  
 ข้อเสนอแนะ:  ตอ้งขจดัอุดมการณ์ท่ีให้อ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีมีอยู่ในสังคม ท่ียอมรับ
และเอ้ือประโยชน์ให้ผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่าผูห้ญิง และอ านาจชายเป็นใหญ่จากความเป็นพ่อ 
ท่ีผูช้ายใชสิ้ทธ์ิและอ านาจของความเป็นพ่อในเน้ือตวัร่างกายของลูกสาว เม่ือขจดัอุดมการณ์ชายเป็น
ใหญ่ ก็จะไม่สามารถท าให้ผูช้ายในทุกสถานะมองวา่มีอ านาจเหนือกวา่ผูห้ญิง รวมไปถึงสถานภาพ
ของความเป็นพอ่ท่ีจะกระท าความรุนแรงทางเพศต่อลูกสาว 
 
 2.อ านาจชายเป็นใหญ่ กดขี่ เอาเปรียบให้เด็กหญิงมีข้อจ ากัดในชีวิตและต้องถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง   
 เน่ืองจากเด็กหญิงมีขอ้จ ากดัในชีวติท่ีตอ้งผกูติดกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว สถาบนั
ครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีอ านาจโดยชอบธรรมท่ีสามารถ ควบคุมเด็กหญิงให้อยู่
ภายใตก้ารดูแลของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรง
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ในครอบครัว บรรทดัฐานของสถาบนัครอบครัวท่ีต้องการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในครอบครัว 
พยายามท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการผลกัดนัให้เด็กหญิงตอ้งอยู่กบัครอบครัว แมแ้ต่ในครอบครัวท่ีไม่
ยอมรับสิทธ์ิของเด็กหญิง กดข่ี สร้างความไม่เป็นธรรมต่อเด็กหญิง ก็มีแนวทางในการแกปั้ญหาและ
ผลักดันให้เด็กหญิงกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัว เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อันดีในครอบครัวไว้  
เป็นขอ้จ ากดัในชีวิตท่ีเด็กหญิงไม่มีทางเลือก ท่ีอาจเป็นการซ ้ าเติมและท าให้เด็กตอ้งกลบัไปเผชิญ 
กบัความรุนแรงซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า     
 เช่นจากการศึกษาท่ีพบในกรณีของ มินท่ีถูกพอ่กระท าทารุณ ท าร้ายร่างกายเป็นประจ า
อย่างสาหัส มินจึงไดรั้บการช่วยเหลือให้เขา้ไปอยู่ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัว่คราว ในขณะท่ี 
ผูเ้ป็นพ่อเขา้ไปรับการบ าบดัอาการติดสุราเร้ือรังท่ีคิดว่าเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กหญิง เม่ือพ่อผา่นกระบวนการบ าบดัจนกลบัมาใชชี้วิตไดป้กติแลว้ ก็สามารถกลบัมา
อยู่ท่ีบา้น และมินก็จะได้รับการพิจารณาให้สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับพ่อได้เช่นเดิม เป็นความ
พยายามท่ีตอ้งการใหเ้ด็กหญิงกลบัเขา้ไปอยูใ่นครอบครัวเช่นเดิม 
 ข้อเสนอแนะ : สร้างบรรทดัฐานของสถาบนัครอบครัวข้ึนมาใหม่ ตระหนกัถึงความ
เป็นธรรมแก่เด็กหญิง เปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้ตดัสินใจด้วยตวัเอง และสร้างทางเลือกให้กบั
เด็กหญิงมากกวา่ท่ีจะผลกัดนัใหเ้ด็กหญิงกลบัไปอยูก่บัครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง  
 
 3.เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เป็นความรุนแรงของล าดับช้ันอ านาจ
ชายเป็นใหญ่ 
 เน่ืองจากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นสังคม เอ้ือประโยชน์ให้กบัผูช้ายในทุกๆ
ด้าน ยิ่งส่งเสริมให้ผู ้ชายสามารถมีอ านาจท่ีเหนือกว่าสามารถกดข่ี และเอาเปรียบสมาชิก 
ในครอบครัว จากการศึกษาพบวา่เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีกระท า
ต่อเด็กหญิงในหลายรูปแบบ ทั้งการถูกกระท าความรุนแรงทางตรง เช่น การถูกทุบตี ท าร้ายร่างกาย 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อ เป็นตน้ หรือเป็นการถูกกระท าความรุนแรงจากอ านาจชายเป็นใหญ่
ทางอ้อมท่ีผู ้กระท า ต่อเด็กหญิงไม่ใช่ผู ้ชายหรือผู ้มีอ  านาจมากท่ีสุด แต่เป็นสมาชิกคนอ่ืน 
ๆในครอบครัวท่ีเป็นผูก้ระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง เป็นล าดับชั้ นของอ านาจชายเป็นใหญ่ 
ท่ีกระท าต่อเด็กหญิง เช่น ประสบการณ์ชีวิตของแตนท่ีเด็กหญิงตอ้งถูกแม่ทอดทิ้ง ไม่ดูแล เพราะแม่
ไม่สามารถท าหนา้ท่ีดูแลลูกเพียงล าพงัจากการท่ีสามีไม่รับผิดชอบเล้ียงดูครอบครัว ท าใหแ้ม่ตอ้งทิ้ง
ลูกเพื่อไปท างานต่างถ่ิน หรือแม่ตอ้งมีสามีใหม่ให้เป็นท่ีพึ่งพา แม่จึงตอ้งทอดทิ้งลูก หรือในกรณี
ของเบนท่ีถูกย่าข่มเหง กระท าทารุณดว้ยการดุด่า เฆ่ียนตี ก็มาจากการท่ีแม่ของเบนไม่สามารถท า
หนา้ท่ีในการดูแลลูกดว้ยตวัเองได ้ในอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เป็นอุดมการณ์ท่ีท าให้หนา้ท่ีดูแลลูก
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เป็นหน้าท่ีของผูห้ญิงท่ีตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้นการท่ีแม่ไม่สามารถท าหน้าท่ีดูแลลูกได ้แม่จึงมอบ
อ านาจให้กบัยา่ในการควบคุมดูแลเด็กหญิง ซ่ึงยา่ก็ใชอ้  านาจท่ีมีนั้นกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง
เป็นอ านาจโดยชอบธรรมท่ียา่กระท าต่อเด็กหญิง เป็นการส่งต่อล าดบัชั้นทางอ านาจท่ีอ้ือประโยชน์
ใหก้บัผูช้ายมากท่ีสุด  
 ข้อเสนอแนะ: ตอ้งร้ือถอนอุดมการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์และสร้างความชอบธรรมส าหรับ
ผู ้ชายในการกดข่ี เอาเปรียบคนในครอบครัว ส่งเสริมความเท่าเทียมในครอบครัวท่ีสมาชิก 
ในครอบครัวตอ้งมีสิทธ์ิและความรับผิดชอบในครอบครัวร่วมกนั ไม่เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ท่ีน าไปสู่ปัญหาความรุนแรงท่ีกระทบไปถึงเด็กหญิงในทา้ยท่ีสุด  
 
 4.เด็กหญงิไม่สามารถหลุดพ้นจากอ านาจชายเป็นใหญ่ได้อย่างแท้จริง 
 เด็กหญิงไม่สามารถหลุดพ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว  เพราะ
ครอบครัวและคนในสังคมลดคุณค่าเด็กหญิงเป็นเพียงเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาและผูกติดอยูก่บัความเป็นครอบครัว จ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้คอยดูแล ท าให้คนในสังคม 
ครอบครัว แมแ้ต่เด็กหญิงก็ยอมรับให้อ านาจกบัคนในครอบครัวท่ีมีเหนือกวา่เด็กหญิง แต่อย่างไร 
ก็ตามแมว้า่เด็กหญิงพยายามท่ีจะหลุดพน้จากความรุนแรงในครอบครัว ดว้ยการออกไปอยูใ่นสังคม
อ่ืน แต่เด็กหญิงก็ไม่สามารถหลุดพน้จากอ านาจชายเป็นใหญ่ท่ีครอบง าอยูใ่นสังคมทุกๆส่วน  อ านาจ
ชายเป็นใหญ่ไม่ไดมี้อยูเ่พียงในครอบครัว ท่ีผูช้ายกระท าต่อผูห้ญิง สามีกระท าต่อภรรยา พ่อกระท า
ต่อลูกเท่านั้น อ านาจชายเป็นใหญ่ยงัคงอยู่ใน ชุมชน สังคม รัฐ และอ่ืนๆ การท่ีเด็กหญิงพยายาม
หาทางท่ีจะหลุดพน้จากอ านาจชายเป็นใหญ่ในครอบครัว แต่เม่ือเด็กหญิงตอ้งไปใชชี้วติอยูใ่นสังคม
อ่ืน เด็กหญิงก็ยงัตอ้งถูกอ านาจชายเป็นใหญ่ในรูปแบบอ่ืนกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเช่นเดิม  
 เช่นจากประสบการณ์ของบิวท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกข่มเหง 
กระท าทารุณ ถูกละเลย ทอดทิ้งไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว และอยากท่ีจะออกไป
อยู่ท่ีอ่ืนเพราะหลงัว่าจะหลุดพน้ไม่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ส่ิงท่ีบิวตั้งใจคือ เม่ือบิวโตข้ึน  
ในเวลาท่ีเธอสามารถท างานหารายไดด้ว้ยตวัเอง เธอจะออกไปใชชี้วิตเพียงล าพงั มีชีวิตท่ีเป็นอิสระ 
ซ่ึงก็เป็นความคิดความตั้งใจท่ีบิวคิดว่าจะสามารถท าให้บิวไม่ถูกกระท ารุนแรงจากครอบครัวอีก  
แต่บิวก็ยงัไม่สามารถกา้วขา้มความเป็นเด็กท่ีจะท าให้บิวสามารถท าตามในส่ิงท่ีตั้งใจได ้บิวจึงยงั
จ าเป็นตอ้งยอมทนอยูใ่นครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรงต่อเธออยูต่่อไป  
 ข้อเสนอแนะ:  ควรส่งเสริมให้คนในสังคม มองเห็นถึงคุณค่าและตวัตนของเด็กหญิง
ให้มากข้ึน  ยอมรับและเปิดโอกาสให้เด็กหญิงไดคิ้ดหรือตดัสินใจดว้ยตวัเอง เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นธรรมใหก้บัเด็กหญิง  
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 5. ความรุนแรงในครอบครัวทีเ่ด็กหญงิเป็นผู้ถูกกระท า เป็นปัญหาทีซั่บซ้อน 
 เ น่ืองจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีกระท าต่อเด็กหญิงเป็นปัญหาท่ีมี 
ความซบัซ้อน หลายคร้ังท่ีมีความพยายามแกไ้ขปัญหาแต่กลบัพบว่าไดส้ร้างปัญหาใหม่ข้ึนมาอย่าง
ไม่ส้ินสุด ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงเป็นปัญหาท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสุด 
เพราะเด็กหญิงตอ้งถูกกดข่ีจากทั้งความเป็นหญิง และความเป็นเด็ก ท่ียิ่งกดทบัและสร้างความไม่
เป็นธรรมให้กบัเด็กหญิงมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน หลายคร้ังท่ีการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ของเด็กหญิงนั้น เด็กหญิงถูกจดักลุ่มให้ไดรั้บการดูแลรวมอยู่กบัผูห้ญิง หรือถูกจดักลุ่มว่าเป็นเด็ก 
แนวทางการปฏิบติัหรือการให้ความช่วยเหลือก็ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงไปท่ีเด็กหญิง ซ่ึงความรุนแรง 
ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงมีความซบัซอ้นมากกวา่ความรุนแรงในรูปแบบอ่ืน  
 เช่นประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเม ท่ีตอ้งถูกข่มขืนจาก
พ่อร่วมสายเลือดท าให้เมตอ้งเขา้มาอยู่ในความดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เมตอ้งไปอาศยัอยู ่
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีอาศยัอยู่รวมกนัของเด็กท่ีมีความแตกต่างกนั มีทั้งเด็กหญิง
เด็กชาย ต่างปัญหาและต่างท่ีมา ซ่ึงปัญหาท่ีเมถูกกระท าความรุนแรงจากการถูกข่มขืนโดยพ่อร่วม
สายเลือด เป็นปัญหาท่ีเมรู้สึกอบัอายไม่กล้าท่ีจะบอกเล่าให้ใครฟัง หวาดระแวงว่าจะมีใครรับรู้
เร่ืองราวของเม เพราะคิดว่าเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมากกว่าเด็กคนอ่ืนๆท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั ท าให้เมถูก 
ตีตราและมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น การได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ไม่สามารถท าใหเ้ด็กหญิงรู้สึกปลอดภยั แต่กลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาในดา้นอ่ืนๆอีกคร้ัง   
 ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตอ้งตระหนกัถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ท่ีเด็กหญิงเป็นผูถู้กกระท า เป็นความรุนแรงท่ีมีความเปราะบาง  เป็นลักษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึน 
กบัเด็กหญิง ควรมีหน่วยงานท่ีเขา้มารับผิดชอบดูแลปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว
ของเด็กหญิงโดยตรง  
 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. เพิ่มกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึนเพื่อให้เห็นแบบแผนของการท่ีเด็กหญิงถูกกระท าความ
รุนแรงท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 2. ศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มผูห้ญิงในช่วงวยัต่างๆ เช่น ผูห้ญิงในช่วงวยัรุ่น ผูห้ญิงช่วงวยัท างาน 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความต่อเน่ืองวา่การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในวยัเด็กนั้น ส่งผลกระทบต่อไป
ในช่วงวยัต่างๆอยา่งไรบา้ง  
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 3.ศึกษาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเด็กชายเป็นผูถู้กกระท า เปรียบเทียบให้เห็นถึง
รูปแบบและสาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนกบัเด็กหญิงและเด็กชายมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั 
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EXTENDED SUMMARY 

 

 

Background and significance of the problem  

 In the present, there were several young girls became victims of violence in 

a much higher ratio to young boys. The Board of Children, Women, Elders, Handicaps 

and Disadvantaged People Affairs has provided statistic data showing that the ratios of 

violence towards children and women had been increasing every year. In 2015, there 

were 30,000 cases of violence reported and 19,000 of them were children. Among these 

children, 90% of them were young girls aged between 10-15 years old. (Matichon 

Online, 17 Nov 2015). Young girls were more vulnerable than young boys especially 

towards sexual violence, so there were more young girls being subjected to violence 

than young boys. The violence in young girls was different from that inflicted on young 

boys as they tended to receive more violent treatment especially at home. The violence 

assaulters were persons who shared close relationship with these young girls. Some of 

them were their blood relatives and some of them were their family acquaintances. Yet, 

their close people were the ones that inflicted violence on them and the violence tended 

to inflicted on them repeatedly for a long period of time as their family was a space 

where the girls had to spend most time of their life with. The young girls also had to 
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depend on their family members without any negotiation power. So, it was impossible 

for them to escape from the violence. 

 In Thai society, the awareness towards violence problems inflicted on young 

girls was quite low due to the fact that domestic violence that happened to young girls 

was usually not mentioned publicly in the outside society. It was treated as a private 

matter within one’s family and some perpetrators of violence were the young girls’ 

family members that they still trusted or had to rely on. More importantly, domestic 

violence was a problem that outside people might acknowledge but did not want to 

associate with as they saw it as a private matter and should only be dealt within one’s 

family. The young girls did not dare to expose their problems to outsiders. So, domestic 

violence with young girls as victims was usually neglected by the society. Even when 

they eventually received help, it was usually when the violence was already in critical 

level such as being severely assaulted or being raped, etc. 

 Therefore, it was intriguing to study domestic violence on young girls. 

Feminism Theory was selected to be used with the study as it is a perspective that would 

allow young girls to express their stories of being bullied and oppressed in their life as 

both female and underage which made forms of violence inflicted on them different 

from those in children or women in general.  The domestic violence towards young girls 

was selected as the topic of the study to show oppression from patriarchy which inflicted 

on young girls. The researcher was interested to study life experiences of young girls 

who became victims of domestic violence using theory of power relation of patriarchy 

as domination over young girls to understand causes of the domestic violence inflicted 

on these young girls and how it took place. 

 

 

Research Questions 

 What were the domestic violence experiences of young girls? How did they 

happen? How did the young girls manage their domestic violence experiences? 
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Research objectives 

 1. To study and explain experiences of domestic violence of young girls. 

 2. To study the relationship of female, male and female adolescence under 

patriarchy with domestic violence experiences of young girls through young girls’ 

dimensions of life such as economic, idealism, sexual relationship and romance. 

 3. To study young girls’ management to the violence problems.  

 

 

Framework of the research 

 Feminism Theory was used as the framework of this study. As it is a 

perspective that gives awareness to injustice that young girls have to face in their life 

under patriarchy, it was used to explain domestic violence inflicted on these young girls. 

The explanation was done through the dimension of “power” which was used as a tool 

that men used to oppressed and exploited women.  However, even Feminism Theory 

had a variety of explanations to the causes and background of female oppression. The 

explanations about the background and causes of “power” were also different and 

diverse. According to one of Amy Allen’s work, through Feminism, power was 

explained in 3 different ways (Amy Allen, 1999). The explanation of “power as 

domination” was chosen to explain how the young girls were not able to reach the power 

as it was something exclusive in patriarchal system that dominated social structures 

which allowed family members to oppress and treat the young girls violently. Patriarchy 

was viewed as what could be used in explaining of domestic violence experiences in 

young girls most explicitly. 

 

 

Methodology 

 This study was a qualitative research which purposive sampling was used to 

select young girls aged between 10-15 years old who had had experienced violence in 

their family within the past 2 years as the subjects of the study. The subjects were young 

girls lived either with their family or in a foster home 10-15 subjects who had domestic 

violence experiences and participated the study voluntarily were required or until data 



พรพิรินทร์ อินโส  บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาองักฤษ / 170 

would be sufficient. The subjects must also have time for interviews in order to achieve 

in-depth information and respond to the study’s purposes as much as possible. 

 The subjects were contacted either directly by the researcher or through 

arrangement with local authorities. The data collection tools used were in-depth 

interviews, data recording devices and the researcher as an interviewer. The data 

recording gears included a voice recorder and a Field Note. 

 The data analysis was analyzing of data which would then be concluded 

under the framework of the research questions. The data was analyzed to explain 

domestic violence experiences of the young girls. Data collection and analysis were 

done altogether throughout the study period. Each time after an interview, the data 

collected from interviewing, observing, short note taking, voice recording and field note 

taking would be arranged, added with explanation, separated and categorized into 

several sub-topics which were attached with a system of coding. The coding was then 

used for the reassembling of data in order to achieve data clustering which would be 

easy for data analysis and descriptive statistics.  

 

 

Results 

 The results found that among the 10 young girls who had domestic violence 

experiences, they had different experiences of violence in the family. The domestic 

violence experiences were presented under 3 topics; 1) the forms of domestic violence 

the young girls received, 2) the causes of domestic violence inflicted on the young girls, 

and 3) the management towards violence problems of the young girls. 

 

 1. The forms of domestic violence the young girls received. 

 It was found that domestic violence inflicted on the young girls could be 

categorized into 4 forms; 

  Form 1: Being raped by their biological father. It was a form 

of violence which the young girls were sexually assaulted by a family member who was 

blood-related or their own biological father. The assaulter forced and intimidated to 

sexually assault them. 
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  Form 2: Being bullied or assaulted in their family. It was a 

form of violence which the young girls were either physically assaulted with forceful 

treatment or were mentally assaulted from being scolded or shouted at with vulgar 

language or wording which hurt their feelings. The violence in the young girls could be 

separated into 5 groups based on its assaulters; 1) being bullied or assaulted by their 

father, 2) being bullied or assaulted by their mother, 3) being bullied or assaulted by 

their step-father/mother, 4) being bullied or assaulted by their other family members, 

and 5) being bullied or assaulted by their or their family member’s close acquaintance. 

  Form 3: being neglected or abandoned by their family. It was 

a form of violence which the young girl were neglected from their family, did not receive 

proper upbringing and were left by their family without providing of assistance or 

responsibility in their life. The violence could be divided into 3 groups according to its 

assaulters; 1) being neglected or abandoned by their father, 2) being neglected or 

abandoned by their mother, and 3) being neglected or abandoned by other family 

members.   

  Form 4: being treated with various forms of violence in their 

family. This was a form of violence which the young girls were treated with more than 

one kind of violence at the same time, such as being beaten, being physically assaulted, 

being  scolded with vulgar language and being sexually  assaulted.    The violence the 

young girls received could be divided into 2 groups; 1) being treated with various forms 

of violence from an individual in their family and 2) being treated with various forms 

of violence from more one individuals in their family. 

 

 2. The causes of domestic violence inflicted on the young girls. 

 The young girls were treated with violence in their family as they did not 

have many choices in their life, were unable to be themselves and had to rely on the 

relationship with their family that they could not control. The cause of domestic violence 

inflicted on these young girls was the oppression and exploitation from patriarchy which 

affected them their 4 dimensions of life; 
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  2.1 The young girls were treated violently in their family due 

to the influence of several ideals that overwhelmed them. 

  The young girls were oppressed from several ideals which were 

instilled and taught to them by their family. These ideals made them more submissive 

to domestic violence. For example, the ideal of being a young girl which they were 

taught that a young girl needed to be taken care of by their family and that they should 

let their family members having more power over them as they could think or make 

decisions better than the young girls themselves. 

  The ideal of repaying gratitude towards those they were 

indebted to was another ideal that overwhelmed some young girls to accept domestic 

violence as they were expected to repay their gratitude.  By arguing or fighting back the 

violence would make them feel as if they were ungrateful.  

  “They are who I’m indebted to, they have the right to hit me.” 

(Phraeo) 

  The ideal of being a good daughter that they had to obey their 

parents and be with their lines. 

  “Because dad told me that he hit me because I didn’t do what 

he told me to do.” (Min) 

  The ideal of love which the young girls believed that the violent 

act was a way of expressing love or good intention of their family members. 

   “I wasn’t angry that dad hit me, because dad said that he hit 

me out of his love for me.” (Min) 

  The ideals that these young girls were instilled with from their 

family made them fall under the power of patriarchy which was concealed within the 

family relationship and became oppressed or exploited from these ideals which 

overwhelmed them to be submissive to the violence assaulters. 

 

  2.2 The young girls were treated with violence from their 

family as they were dependent to their family financially.   

  Being both female and underage were obstacles for the young 

girls in entering the economic system. They could not work and had to depend on their 

family’s economic factors. Thus, they had to live under the influence of other family 
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members. These young girls had no negotiation power and had to give in to violent 

treatment in their family. 

  “Mom never bought anything for me. All she did was giving me 

money to go buy books, rulers and erasers. She was too bored to go buy them, so she let 

me go by myself. They didn’t like it that mom gave me money and told her that she 

shouldn’t give me too much money.” (Yim)    

  “My grandma said that she didn’t have money to give me and I 

should use my own saving first.” (Phleng) 

  “I wanted the money to buy skin cream and power, but grandpa 

said that it was extravagant, so he didn’t give me money.” (Biw ) 

  “My aunt often came and told me that my mum left me here but 

didn’t send us any money. She kept telling me to go way.” (Phleng) 

  “Grandma told me that even since I started living with them I 

have been hindrance to the family.” (Taen) 

  These young girls were treated with various kinds of violence 

due to the fact that they could not work and had no earning for themselves. They had to 

depend on the earning and other economic factors of their family. Therefore, their family 

had the advantage to oppress and exploit these young girls without them being able to 

negotiate and just had to accept the violence. 

 

  2.3 The young girls were sexually assaulted as they were 

both a female and a daughter. 

  Sexual assaults the young girls received from their family 

member were different from how women are sexually oppressed by men or how a 

husband assaults his wife. The sexual violence they received from their own biological 

father was not based on proper sexual relationship between father and daughter. The 

violence used on the young girls took place as under patriarchy men oppressed and 

exploited those who were female. Those fathers also used their patriarchal power as a 

father to achieve the right over the young girls’ body in order to sexually assault them. 

  “Dad did me very harshly. It was really hurt. He did me as if I 

wasn’t his daughter.” (May ) 
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  “After dad had done me, grandpa and grandma walked past the 

door. They saw that dad was in the room with me, but they looked unaffected. I didn’t 

know if they knew what happened.” (May) 

  The sexual violence that these young girls received from their 

family member was different from how women are sexually oppressed from men. It was 

a doing of patriarchy of those who were both a man and a father that sexually oppressed 

the young girls and made them victim of sexual violence. 

 

  2.4 The young girls receive violence from their family as they 

were neither loved nor wanted by their family and nobody wanted to take care of 

them.  

  Being raised from family members who did not feel love or care 

towards the young girl was another cause of violent treatment that the young girls 

received from their family. The love from their family towards the young girls was 

related conditionally with other factors, for example, they were born from an unwanted 

pregnancy, the families had financial issues that made them unable to raise the girl, there 

was problematic relationship between those in the family and inevitably affected the 

relationship with the girls as well, etc. 

  “When my aunt bought some snacks, she would divide them for 

everyone equally. She liked to buy Taro fish snack because Som-O liked it. But I didn’t 

like it though I could eat some... It’s because aunt loves her daughter more.” 

  “I’m unlucky because nobody loves me. When mom hit me, she 

hit me so hard as if she didn’t love me.” (Yim) 

 

 3. The management towards violence problems of the young girls. 

 It was found that the young girl managed their experiences of domestic 

violence in 3 ways; 

  3.1 The young girls submitted themselves to violence 

completely.  

  The young girls accepted the domestic violence inflicted on 

themselves as they were overwhelmed by several ideals such as the ideal of repaying 

gratitude that they had to obey other family members and they had to trust their decisions 
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and behaviors. Therefore, the young girls ended up accepting of being the receiving end 

of violence. 

  “I didn’t not argue with my grandma because she has raised me 

since I was little.” (Nai) 

  3.2 The young girls did not accept the violence but dared not 

to fight back. 

  The young girls in this group were treated with violence from in 

their family but they could respond to it due to their life conditions made them unable 

to negotiate with the members of their family. For example, the girls could not fight 

back those who were physically stronger and   they still needed the support from their 

family, so they were unable to respond to the violent treatment. 

  “I had to do whatever my aunt told me to do. If I didn’t do it, 

she would get angry and would hit me even harder…My grandma said I should do 

whatever my aunt told me to do, so I wouldn’t get hurt.” (Phleng) 

  “Grandma often told me to get lost. I would cry because I was 

afraid that she wouldn’t love me anymore.” (Ben) 

  3.3 The young girls did not accept violence and tried 

struggling to escape from the violence in their family. 

  The young girls in this group could sense injustice in the violent 

treatment they received in their family. In their point of view, the domestic violence 

they got was from how the members of their family had more power over them and that 

they had to depend on them. Therefore, in order to escape from the violent treatment in 

their family, the young girls chose to leave their family. By not being dependent to their 

family and living alone by themselves when they could stood by their own legs, they 

could free themselves from the domestic violence. 

  “When I was alone playing by myself, I usually dreamt that I 

will be working here after graduation. I will earn some money. I will support myself. 

Now I feel really uneasy living with many people. I want to live by myself. I need to make 

a living without having anything to do with anyone. I will not let my boyfriend living 

together. I want to love alone first.” (Biw) 

  According to the information of the management towards 

domestic violence problems in the young girls, it was found that some of the girls dared 
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not to fight the violence. Some of them accepted it completely, while some other, even 

though they did not accept it, they chose not to fight back. 

 

Discussion and suggestions 

 1. Patriarchy of being a man and a father made the young girls victims 

to sexual violence in their family.  

 The young girls were sexually assaulted by their own biological father 

although their relationship should not be sexual-related, because through patriarchal 

system, men sexually oppressed women and viewed them as sexual material that they 

could use to satisfy their sexual desires. Moreover, there was an ideal that a father had 

a right over his own daughter and she was a property of his that could be treated however 

roughly he wanted. The people in the society also agreed that a father has his right over 

his daughter. This general belief towards fatherhood caused a loophole which the fathers 

used to treat their daughters with more sexual violence. Although a man might have 

never done his duty as a father, even if he was not close to his child, or the father might 

not even think of the young girls as his own child, yet the people around them would 

still believe that the father-child relationship could never be broken and would let these 

fathers get close to the young girls and they would easily use this chance to sexually 

assault them. Thus, it was apparent that patriarchy found in the statuses of being a man 

and a father led the young girls to sexual violence from their own father. 

 Suggestion: The ideals of patriarchy instilled in the society that accept and 

assist men to have power over women should be eliminated. The patriarchy within 

fatherhood that let men use their right and power as a father in sexual assaulting their 

daughters should also be eradicated. Without patriarchy, men in all statuses including 

those who are fathers will neither be viewed superior to women nor have the right of a 

father to sexually assault their daughters. 

 

 2. Patriarchy oppressed and exploited the young girls to have limits in 

their life and being continuously treated with violence in their family. 

 As the young girls had limits in their life, they were tied to the relationship 

with their family. The family constitution also let family members having the righteous 

power to keep the young girls under their supervision was another factor that exposed 
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them to domestic violence. In order to conserve good relationships within a family 

which was a standard of the family constitution, the young girls were pushed to live with 

their family even though the family might violate, oppress and exploit rights of these 

young girls. They were pressured to go back to their family just to maintain the standard 

of the family constitution. This was another limit in their life that left them no choice. It 

might have worsened the problem and repeatedly led the young girls to the domestic 

violence.  

 In a study case, Min had been tormented and severely assaulted by her own 

father, so she got taken out of the family and was moved to take shelter at a special aid 

school temporarily. In the meantime, her father was administered to receive a 

rehabilitation for his chronic alcoholism which was perceived as the cause of his violent 

actions towards the young girl. When his rehabilitation is complete, he will return home 

and it will be considered that Min will go back to live with her father. 

 Suggestion: The standards of the family constitution should be reconsidered 

as there should be justice for young girls. They deserve the right to make their own 

decision and there should be more choices for them apart from pushing them back to the 

family that treated them with violence. 

 

 3. The young girls were treated with domestic violence as a result of the 

sequence in patriarchy. 

 Patriarchy that overwhelmed the society and gave advantage to men in every 

side gave them higher hand to oppress and exploit other family members. This study 

showed that the young girls were affected with violence resulted from patriarchy in 

many forms. There were direct violent treatments such as beating, physical assaulting, 

sexual violence from their father, etc. There were also indirect violent treatments from 

those who were not men but other family members which showed the sequence of 

patriarchy.  For example, a young girl Taen was abandoned by her mother as she could 

not do her duties as a single mother after her husband left her. So, she had to leave her 

daughter to work in a different town and had to remarry to a new husband in order to 

have someone to rely on. In Ben’s case, she was assaulted with violence from her 

grandmother because her mother could not do her duties of a mother, although in a 

patriarchal system, raising a child is perceived as a woman’s responsibility. So, when 
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she could not take care of her child, the mother gave the right over her daughter to the 

girl’s grandmother who then abused it in treating her with violence which showed how 

patriarchy was passed down through the sequence that gave most advantage to men. 

 Suggestion: The ideals that allow men to take advantage and oppress other 

people in the family should be eradicated. The equality of every member should be 

promoted so that they have mutual right and responsibility towards their family.  

Nothing should be viewed as a certain person’s responsibility which might lead to 

violence on young girls consequently.    

 

 4. The young girls could not truly break free from patriarchy.  

 The young girls could not escape from violence in their family because 

family members and people in the society devalued them as powerless children, who 

could not take care of themselves; that they needed to depend on and be tied to their 

family to get taken care of. Thus, the family members and even the young girls 

themselves became accepted that people in the family had superior power to the girls. 

However, even though the young girls might try to escape from violence in their family 

to other societies, but they will not be free from patriarchy which overwhelms every part 

of the societies. Patriarchy does not exist only in a household where a husband violates 

his wife or a father assaults his child, it is also embedded in communities, societies, 

states and many other parts. Although the young girls might try to escape from the 

patriarchy in their family to other societies, they will still be under other forms of 

patriarchy that could lead them to violence. 

 For example, Biw had been assaulted, neglected and abandoned from her 

family, so she wanted to leave them in hope of being free from the violence in her 

family. Biw was determined that when she grows up and can support herself financially, 

she will live alone and live a free life. She believed that in doing so, she will be free 

from the violence in her family, but she could not overcome youth and achieve what she 

wanted just yet. Thus, she had to tolerate being with the family that treated her with 

violence. 

 Suggestion: There should be advocacy for more realization of young girls’ 

values and individuality in the societies. People should also accept and give them 

chances to think or make decisions by themselves in order to give them justice. 
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 5. Domestic violence in young girls was a complicated problem. 

 The family violence inflicted on the young girls was a complicated issue. 

There were many attempts to solve the problems but ended up increased them even 

more. The domestic violence happened on the young girls who were the most vulnerable 

from being oppressed. By be both a female and a minor, they were more pressured and 

treated with more injustice comparing with other groups. In many attempts to solve 

domestic violence problems in young girls, they were taken care of as either women or 

children by approaches which were not specific for them being both a woman and a 

child, although the violence inflicted to them was more complicated than the violence 

in other forms. 

 For example, there was a domestic violence experience case of May who 

was raped by her own biological father and had to be under the care of a responsible 

corporation. May was brought to live at a special aid school where she lived together 

with many other children, both boys and girls, from different backgrounds.  The young 

girl felt that her problem of being sexually violated by her own father was an 

embarrassing issue. She would also be cautious that someone might learn of her 

background. May thought that her problem was much more serious than that of other 

children, so she felt flawed and had problems with living with other people. Being 

rescued from did not make her feel safe as she would still face other problems. 

 Suggestion: The responsible corporations must understand that the 

domestic violence inflicted on young girl is violence that coexists with vulnerability 

which is a specific character of young girls. Hence, there should be a special corporation 

that takes care domestic violence problems in young girls specifically. 

 

 

 

 

Suggestions for further studies 

 1. The size of the studied population should be larger in order to explore 

more patterns of domestic violence in young girls. 
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 2. There should be studies on women of different ages such as teenage and 

working age to explore whether the domestic violence during childhood will 

continuously affect other ages. 

 3. There should be a comparative study of domestic violence inflicted on 

young boys and girls to compare forms and causes of the violence, which should reveal 

the different conditions towards domestic violence in the two groups. 
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ภาคผนวก ก 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 
 
 ในการสัมภาษณ์เพื่อให้เด็กหญิงเล่าถึงประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัว ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัไดใ้นค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ค าถามออกเป็น 4 ส่วน  คือ   
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ ระดบัการศึกษา  สมาชิกในครอบครัว ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คนในครอบครัว สุขภาพการเจบ็ป่วย การเรียน  ผลการเรียน  ความสัมพนัธ์กบับุคลลอ่ืนๆเช่น เพื่อน 
เพื่อนบ้าน รวมไปถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ีชอบท า บุคลิกลักษณะนิสัยจากคนบอกเล่าของ
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัและบุคลิกลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัจากการสังเกตของผูว้จิยั    

- อาย ุ 
- ความสัมพนัธ์ในครอบครัว (เช่น พอ่แม่อยูด่ว้ยกนัแยกทางกนั หรืออาศยัอยูก่บัญาติ ) 
- สุขภาพความเจบ็ป่วย  
- การเรียน (เช่น เรียนถึงระดบัชั้นไหน ผลการเรียนนอ้งเป็นยงัไง  เรียนพิเศษไหม  วชิา

ท่ีชอบและไม่ชอบฯลฯ)  
- เพื่อน / บุคคลอ่ืน  ท่ีไวว้างใจ 
- กิจกรรม/งานอดิเรกท่ีชอบท า  (เช่น ชอบเล่นเกมส์  เล่นเฟสบุค๊ ไปเท่ียว ฯลฯ)  
- บุคลิกลกัษณะนิสัย (สังเกตจากการพูดคุย )  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านอ านาจในครอบครัวเด็กหญงิ ในมิติต่างๆในชีวติของเด็กหญงิ  
    เป็นข้อมูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างเด็กหญิงผูซ่ึ้งถูกกระท าความ
รุนแรงกบับุคคลในครอบครัวของเด็กหญิงผูท่ี้กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง โดยตอ้งการส่ือให้
เห็นถึงอ านาจท่ีครอบคลุมในทุกมิติชีวติของเด็กหญิง ไดแ้ก่  
 2.1 เศรษฐกิจ  เป็นการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ การประกอบอาชีพของบุคคลใน
ครอบครัว ลกัษณะงาน ช่วงเวลาในการท างาน ค่าตอบแทนในการท างาน สวสัดิการการท างาน 
ความก้าวหน้าหรือการเติบโตในหน้าท่ีการงาน ของแต่ละบุคคลในครอบครัว และอ านาจทาง
เศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัการถูกกระท าความรุนแรง  
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 - สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนท างานอะไร มีรายไดป้ระมาณเท่าไร และใครเป็นคน
หารายไดห้ลกั  
 - เวลาตอ้งการเงิน นอ้งมกัจะขอจากใคร อะไรท าใหน้อ้งขอเงินจากบุคคลนั้น  
 - เวลาท่ีเงินเดือนออก นอ้งไดอ้ะไรเป็นพิเศษไหม  
 - นอ้งไดเ้งินไปโรงเรียนเท่าไหร่ ใครเป็นคนให ้ แลว้นอ้งเอาเงินไปซ้ืออะไรบา้ง  
 2.2 งานบ้าน เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั การดูแลงานภายในบา้น ค่าใชจ่้ายต่างๆ
ภายในบา้น การเล้ียงดูลูก ภาระหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ การตดัสินใจเร่ืองต่างๆภายในบา้น ใครมี
อ านาจตดัสินใจ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ และอ านาจในการดูแลรับผิดชอบเร่ืองภายในบา้นสัมพนัธ์กบั
การถูกกระท าความรุนแรง 
 - ใครเป็นคนท างานบา้น คิดวา่ท าไมเขาตองท า  
 - นอ้งไดช่้วยเหลืองานบา้นอะไรบา้ง  
 - เวลาคุยกนัในครอบครัวส่วนใหญ่จะตอ้งเช่ือฟังใคร คิดวา่อะไรกระตุน้ใหคิ้ดเช่นนั้น  
 2.3 อุดมการณ์ต่างๆ เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั อุดมการณ์ความคิดความเช่ือมายา
คติต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่อุดมการณ์การเป็นพ่อแม่ท่ีดี อุดมการณ์การเป็นลูกสาวท่ีดี อุดมการณ์
พรหมจรรยข์องผูห้ญิง เช่ือมโยงกบัการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  
 - ส่วนใหญ่คนในครอบครัวสอนนอ้งเร่ืองอะไรบา้ง แลว้คิดวา่อะไรท าใหส้อนเร่ืองนั้น  
 - น้องเช่ือฟังท่ีคนในครอบครัวสอนไหม หรือน้องคิดว่าท่ีเขาสอนกบัท่ีน้องคิดมนั
ต่างกนั 
 2.4 เพศสัมพันธ์ เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์กบัคู่รัก การตดัสินใน
เร่ืองคู่รัก การถูกบงัคบั กีดกนัเร่ืองคู่รัก ประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ มีเพศสัมพนัธ์ดว้ยความเตม็
ใจ มีเพศสัมพนัธ์โดยการถูกบงัคบั อุดมคติเร่ืองเพศสัมพนัธ์ ความรักความโรแมนติก เพศสัมพนัธ์ท่ี
สัมพนัธ์กบัการถูกกระท ารุนแรง   
 2.5 ความรัก เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั ความรักในอุดมคติของเด็กหญิง การ
ไดรั้บความรักจากบุคคลในครอบครัวเป็นอยา่งไร การแสดงออกนั้นมีเง่ือนไขแลกเปล่ียนอยา่งไร 
การแสดงความรักของเด็กหญิงท่ีแสดงออกต่อบุคคลในครอบครัว ความสัมพนัธ์ของการแสดงความ
รักและความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว    
 - คนในครอบครัวแสดงความรักกบัน้องยงัไงบา้ง (เช่น กอด  หอม  ให้รางวลัเป็น
ส่ิงของ ฯลฯ)  
 - นอ้งอยากใหเ้ขาแสดงความรักกบันอ้งยงัไงบา้ง  
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 - น้องแสดงความรักกบัคนในครอบครัวยงัไงบา้ง  คิดว่าอะไรกระตุน้ให้น้องแสดง
ออกแบบนั้น  
 - นอ้งสนิทกบัใครมากท่ีสุดในครอบครัว  อะไรท าใหน้อ้งสนิทกบับุคคลนั้น  
 
ส่วนที ่3 ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว  
 เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรง โดยครอบคลุมการถูก
กระท าความรุนแรง ผูก้ระท าความรุนแรง ลกัษณะความรุนแรงในครอบครัว ความถ่ีของการถูกกระ
ท าความรุนแรง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการถูกกระท าความรุนแรง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กหญิง
กบับุคคลในครอบครัวท่ีกระท าความรุนแรง  สาเหตุของการถูกกระท าความรุนแรง  ในระยะเวลา 2 
ปีท่ีผา่นมา  

- น้องเคยถูกคนในครอบครัวท าให้น้องบาดเจ็บ อึดอดั เสียใจหรือท ารุนแรง อย่างไร
บา้ง (เช่น ตี ดุด่า  ทิ้งใหอ้ยูค่นเดียว ฯลฯ)  

- ผูก้ระท าความรุนแรงกับน้องเป็นใคร  ในแต่ละรูปแบบของการถูกกระท าความ
รุนแรง  

- การถูกกระท าความรุนแรงในแต่ละรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกบัน้อง มีความบ่อย ความถ่ี 
ความต่อเน่ืองขนาดไหน  

- ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีนอ้งถูกกระท ารุนแรง (เช่น มีบาดแผล รอยฟกช ้ า  ขาด
สารอาหาร ฯลฯ)  

- ผูก้ระท าความรุนแรงมีความสัมพนัธ์กบัน้องอย่างไร  ความรู้สึก/ท่าทางท่ีแสดงต่อ
นอ้ง 

- ปัจจยัใดกระตุน้เป็นตวัน าท าใหน้อ้งถูกกระท ารุนแรงเช่นนั้น 
- ในการถูกกระท าความรุนแรง มีผูเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือหรือไม่  คือใคร ให้ความ

ช่วยเหลืออยา่งไร   มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  ปัจจยัใดกระตุน้ใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือ  
  
ส่วนที ่4 การจัดการแก้ไขปัญหาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญงิ 

 เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาของเด็กหญิง เม่ือถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว การแกปั้ญหานั้นกระท าต่อบุคคลในครอบครัวแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่างกนั 
สาเหตุต่อการแก้ปัญหาท่ีต่างกนั การตดัสินใจแก้ปัญหานั้นเป็นการตดัสินใจของตวัเองหรือมีผู ้
แนะน าใหค้วามช่วยเหลือ  และผลจากการแกปั้ญหาการถูกกระท าความรุนแรงเป็นอยา่งไร   
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- เม่ือถูกกระท าความรุนแรง มีการจดัการแก้ปัญหาอย่างไร   ปัจจยัใดกระตุ้นให้
แกปั้ญหาเช่นนั้น (เช่น เงียบ  หนีออกจากบา้น  ร้องไห ้ฯลฯ)  

- การแกปั้ญหานั้น มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ ต่อผูก้ระท าความรุนแรงท่ี
ต่างกนั  คิดวา่อะไรจึงเป็นเช่นนั้น   

- การแกปั้ญหานั้น มาจากการตดัสินใจของตวัเองหรือไดรั้บค าแนะน าจากผูอ่ื้น  
- การแกปั้ญหานั้นมีการไตร่ตรองไวก่้อนหรือเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  
- ผลจากการแกปั้ญหานั้นเป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 
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เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวจิัย 
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