บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษา เรื่อง “ การลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากร
ทางการพยาบาลในที่ทํางาน” ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่มีประเด็นนัยสําคัญ
และคําสําคัญในเรื่อง พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิ สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวซึ่งแตละ
เรื่องที่นํามาเสนอนี้ไดใหกรอบแนวคิด และองคความรูแกผูศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางและ
สนับสนุนการทําการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิ
2. แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ําระหวางเพศและแนวคิดสตรีนิยม
3. อิทธิพลของสื่อที่มีผลทําใหเกิดการกดขี่ระหวางผูหญิงกับผูหญิงดวยกัน
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราว
5. พฤติกรรมมนุษย
6. ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล
7. แนวคิดดานสิทธิสวนบุคคลและดานจริยธรรม
8. เหตุปจจัยแหงความรุนแรง
9. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิ
แนวคิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิ (Harassment)
การลวงละเมิดสิทธิ หมายถึง
1. พฤติกรรมที่คุกคาม กอกวนอีกฝายทําใหเกิดความรําคาญ ทางจิตใจ หรือเกิด
การทํารายรางกาย
2. พฤติก รรมใด ๆ ที่คุก คามสรา งความทุก ข ท รมานใหกั บผูอื่น โดยมีพ ฤติก รรม
เกิดขึ้นซ้ํา ๆ และบอยครั้ง โดยไมเลือกเพศไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย
การลวงละเมิดสิทธิของบุคลากรทางการพยาบาลจากผูรวมงาน หมายถึง การละเมิด
อํานาจหรือประโยชนของพยาบาลและผูชวยพยาบาล ทั้งทางกาย วาจาและ/หรือ จิตใจ ซึ่งเปน
5
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พฤติกรรมการที่ไมเหมาะสมและ/หรืออาจทําใหเกิดความรุนแรงในที่ทํางาน อันประกอบดวยการ
ทํารายรางกาย การทํารายดานจิตใจ เปนผลใหเกิดความทุกขทรมานทั้งทางรางกาย และ/หรือจิตใจ
แกผูถูกกระทําซึ่งสามารถวัดไดจากความรุนแรงเพราะความรุนแรงมีผลเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิ
สวนบุคคล ที่กฎหมายใหความคุมครองหรือไมก็ตาม (Ld. Lytton, 2009)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา New Jersey’s law Against Discrimination “LAD” ให
นิยามของการลวงละเมิดสิทธิ คือ การละเมิดอํานาจหรือประโยชนของบุคคลที่กฎหมายคุมครอง
โดยไมเลือกเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา และ เพศ
ในประเทศสหราชอาณาจักร Employment discrimination law in the United
Kingdom ใหนิยามของการลวงละเมิดสิทธิ คือ การลวงละเมิดที่เกิดขึ้นโดยไมเลือกเชื้อชาติ เพศ
ศาสนา โดยจะพบในกลุมที่ไมมีสิทธิไวตอรอง มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจนเกิดผลกระทบทําให
เกิดความรุนแรงตามมาได
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคประกอบดวย
1. พฤติกรรมทางวาจา (verbal conduct)
2. พฤติกรรมทางกาย (physical conduct)
3. พฤติกรรมทางภาษาทาทางและการใชสายตา (non-verbal conduct)
มีกฎหมายคุมครองประชาชนจากการถูกลวงละเมิดสิทธิเชนกัน (The Protection
from Harassment Act 1997, and the Criminal Justice and Public order Act 1994, United
Kingdom) และการลวงละเมิดสิทธิในแตละประเทศอาจมีความหมายคลุมเครือ ขึ้นกับวัฒนธรรม
และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ที่จะบัญญัติขึ้นมาใหเหมาะสมกับทองถิ่นและวิถีการดําเนินชีวิต
กลาวโดยสรุป สําหรับนิยามคําจํากัดความ การลวงละเมิดสิทธิ คือ การลวงละเมิด
สิทธิอํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลตามที่กฎหมายคุมครอง มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไม
เหมาะสม (Adverse Impact) ในที่ทํางานซึ่งสงผลตอสุขภาวะและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
และบุคคลอื่น พฤติกรรมลวงละเมิดยังแสดงถึงพฤติกรรมที่กาวราวอยางชัดเจน
การลวงละเมิดสิทธิ มีหลายชนิดไดแก
1. การละเมิดสิทธิจากพวกคนพาล อันธพาล เชน อาจพบเห็นในโรงเรียนหรือสนาม
เด็กเลน
2. การละเมิดสิทธิที่กระทบตอสภาวะจิตใจ ทําใหเกิดการบันทอนความเปนตัวของ
ตัวเอง โดยใชพฤติกรรมทางคําพูด กิริยาทาทาง การใชสายตา เชน กระแทกของ, โยนขาวของทิ้ง
เปนตน (การลวงละเมิดสิทธิของบุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญจะพบในประเภทนี้)
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3. การละเมิดสิทธิทางเชื้อชาติ
4. การละเมิดสิทธิทางศาสนา
5. การละเมิดสิทธิทางเพศ ทําใหรูสึกไมปลอดภัยทางรางกาย อาจพบในสถานที่
ทํางาน ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา (เชนเพื่อนหรือครู อาจารย) หรือในครอบครัวของตนเอง
(เชน พอเลี้ยง)
6. การละเมิดสิทธิจากพวกมอบ เปนความรุนแรงของกลุมเดินขบวนที่ละเมิดสิทธิ
ทางความคิด
7. การละเมิดสิทธิทางเกียรติและศักดิ์ศรี เชน ในกองทัพ
8. การละเมิดสิทธิของตํารวจ เปนความไมยุติธรรมทางสังคม ที่มีการเลือกปฏิบัติใน
ชนชั้นที่มีอํานาจตอรองนอยกวา
สถานการณการลวงละเมิดเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่หลากหลายสวนใหญผูลวง
ละเมิดมักจะอยูในตําแหนงที่มีพลังอํานาจเหนือผูถูกกระทํา ผูลวงละเมิดไมจําเปนตองเปนเพศตรง
ขามและการลวงละเมิดอาจจะเปนความเขาใจผิดกันระหวางการสื่อสารในการทํางาน ประเภท
ของผูลวงละเมิดมีหลากหลายเชน
1. ผูลวงละเมิดเปนผูที่มีอํานาจมากกวามีตําแหนงหนาที่บังคับบัญชาใชอํานาจและ
ยื่นขอเสนอตาง ๆ เพื่อโนมนาว หรือแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการ
2. ผูลวงละเมิดกระทําลักษณะคลายเปนพอแม พยายามสรางความรูสึกวาเปนคน
อบอุนคอยใหคําปรึกษาและใหความไววางใจโดยที่มีความตองการทางเพศความตองการที่จะ
ครอบงําใหทําตามแฝงอยูเปนนัยยะ
3. ผู ล ว งละเมิ ด ที่ ส ร า งภาพทํ า ให ผู ถู ก กระทํ า ไว ใ จ ผู ล ะเมิ ด ประเภทนี้ จ ะสร า ง
ภาพพจนอยางรอบคอบ ทําตัวใกลชิด แลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ
ไววางใจทําใหผูคนทั่วไปเชื่อวาเขาไมเปนอันตรายตอใคร แตเขาจะวางแผนอยางรอบคอบเพื่อ
ไมใหผูถูกกระทํากลาวหาได
4. ผูลวงละเมิดที่แฝงตัวชอบฉวยโอกาส คอยหาโอกาสที่จะละเมิดทางเพศเหยื่อผูถูก
ลวงละเมิดทําใหรูสึกไมปลอดภัยโดยเฉพาะผูหญิง
5. ผู ล ว งละเมิ ด ที่ ช อบพู ด เอาใจ ชอบชมเชยเกิ น จริ ง บางครั้ ง เรี ย กว า ”ตอแหล”
สวนมากจะเปนพวกที่ชอบลวงละเมิดทางวาจาและพวกนี้จะชอบวิจารณตัวบุคคลในแงมุมลบ
มุงเนนเรื่องภาพลักษณ และเพศ พรอมกับใชสายตามองอยางไมใหเกียรติ
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6. ผู ล ว งละเมิ ด ผู ห ญิ ง แบบชั้ น ป ญ ญาชน ส ว นมากจะพบในกลุ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษา
ผูลวงละเมิดจะใชความรูและความชํานาญในเรื่องที่ตนถนัด เปนหนทางตีสนิทเกิดความคุนเคย
ไวใจสุดทายเพื่อจุดประสงคทางเพศ
7. ผูละเมิดที่มีความสามารถที่นอยกวา พยายามที่จะทําใหเปาหมาย (ผูถูกล วง
ละเมิด)สนใจและตอบสนองสิ่งที่ไดทําใหแตเมื่อผูถูกลวงละเมิดปฏิเสธและไมสนใจทําตามก็จะใช
วิธีแกตามรังแกหรือรังควาณทําใหผูถูกลวงละเมิดเกิดความรําคาญ
ประเภทของผูลวงละเมิดยังมีหลายลักษณะที่ยกตัวอยางในที่นี้พอเปนสังเขป และใน
การลวงละเมิดนั้นก็จะมีผลกระทบตาง ๆ ตามมาตอผูถูกลวงละเมิดไมวาจะเปนทางดานรางกาย
และจิตใจ เชนมีความวิตกกังวล เกิดความเครียด ตื่นตระหนก นอนไมหลับเกิดความออนลา
ทางดานรางกาย ขาดความมั่นใจหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองบางครั้งรูสึกอับอายเพราะถูก
ตํ า หนิ ตอ หนา ผู อื่น หมดกํา ลั ง ใจ ทํา งานไม มีประสิท ธิ ภ าพจนมีผ ลกระทบต อ งานและองคก ร
ตามมา ซึ่งผลกระทบตอองคกรอยางเชน ผลงานลดลง มีความขัดแยงในทีมงานหรือในหนวยงาน
หนวยงานสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ ถามีปญหาและปลอยใหมีพฤติกรรมการลวง
ละเมิดเกิดขึ้นโดยไมมีการแกไขทําเปนไมรูไมเห็นเกิดเหตุการณซ้ําแลวซ้ําอีก จนอาจเกิดความไม
เคารพนับถือหรือทําใหความเชื่อมั่นลดลงอาจจะทําลายมาตรฐานทางดานจริยธรรมและระเบียบวินัย
ในองคกรจนทําใหมีผลกระทบตอภาพพจนขององคกรได (Rowe, 1996)
พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิที่สามารถพบไดคือ
1. การใชวาจาละเมิด เชน
- การวากลาวดวยน้ําเสียงที่รุนแรงไมสมเหตุสมผล ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กนอย
- การเตือน หรือ ตําหนิดวยคําพูดที่เสียดสีจนเกิดความอับอาย,
- การพูดวิจารณ หรือหมิ่นประมาท,
- การพูดใสรายปายสี หรือ นินทา พูดบิดเบือนไมตรงกับขอเท็จจริง
- การใชเสียงดัง หรือตะโกน หรือ ตะคอก
2. การใชกิริยาละเมิด เชน
- การแสดงพฤติกรรมเทาสะเอว หรือ กระแทกเทา หรือ กระแทกของบนโตะ,
- การ ชี้หนา หรือ ชี้นิ้วสั่ง,
- การทุบ หรือตี หรือหยิก หรือกัด,
- การขวางของดวยอารมณที่ไมพอใจ ควบคุมตนเองไมได
- การใชแรงหรือกําลังหรืออุปกรณกระแทกถึงตัว
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3. การใชภาษาทาทางและสายตาละเมิด เชน
- การแสดงพฤติกรรมใชสายตามองดวยความดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรี ไมให
เกียรติ
- การใชสายตามองดวยความไมเปนมิตร ไมยอมรับการตัดสินใจ,
- การแสดงอาการที่นิ่งเฉยไมสนใจ หรือไมพูดดวย ไมใสใจ
(Queen-land Government, 2008)
แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ําระหวางเพศและแนวคิดสตรีนิยม
แนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ําระหวางเพศจะเห็นวาสถานภาพทางสังคมของสตรีนั้น
ได ม าด ว ยการต อ สู ที่รุ น แรงและยาวนาน การเปลี่ ย นปลงเป น ไปอยา งเชื่ องช า เพราะเป น การ
เผชิญหนาทางวัฒนธรรมไมเหมือนการปฏิวัติทางเศรษฐกิจหรือการเมืองซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดภายในวันรุงขึ้น สตรีถูกกดไวถึงสองชั้น นั่นคือการตอสูเรียกรองของชนชั้นแรงงานสตรีเขารวม
ดวยเสมอเปนการตอสูกับรัฐแตการตอสูเพื่อความเปนธรรมแกสตรีนั้นนอกจากตอสูกับชนชั้น
ปกครองแล ว ยั ง ต อ งต อ สู ใ นชนชั้ น เดี ย วกั น ในขบวนการสตรี นั้ น มี แ กนความคิ ด ที่ สํ า คั ญ คื อ
ความคิดสตรีนิยม (Feminism) ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปคือ ความคิดปฏิเสธการกระทํา กฎหมาย
วัฒนธรรมหรือความเชื่อที่กดขี่สตรีในทุกรูปแบบ จึงถือไดวา สตรีนิยมมิไดหมายถึงกลุมผูหญิง
กลุมใดกลุมหนึ่งแตเปนอุดมการณประเภทหนึ่งซึ่งผูที่มีความเชื่อในอุดมการณนี้ทุกคนถือวาเปน
นักสตรีนิยมไดแมวาจะเปนผูชายก็ตาม อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติปรากฏวากลุมที่ออกมาเคลื่อนไหว
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นกําลังหลักคือสตรี สวนผูชายที่เห็นดวยจะยังคงทําหนาที่ผูที่ใหกําลังใจ
เปนสวนใหญ ไมเหมือนการตอสูของผูชายดานอื่นซึ่งสตรีจะเขารวมดวยทุกครั้งและในระหวาง
กลุมสตรีดวยกันเองก็มีความแตกแยกในแนวทางซึ่งพอจะแยกออกเปนกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. แนวคิดเสรีนิยม (Liberal Feminism) ลักษณะทั่วไปของกลุมนี้คือ การเรียกรอง
ใหมีการแกไขปญหาเปนเรื่อง ๆ เชน สวัสดิภาพ สุขภาพ โอกาสทางการศึกษาการจางงานเปน
แนวทางปฏิรูป ไมมุงหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เปนการเรียกรองนโยบายและ
บริการจากรัฐ โดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือคานิยมในการเปนแมและเมียในมาตรฐาน
ของสังคมเดิม ไมตองการขจัดระบบชายเปนใหญมีการรวมตัวกันเปนองคกรที่มั่นคงและไดรับการ
ยอมรับ เชน สภาสตรีแหงชาติหรือองคกรสตรีของรัฐบาลตาง ๆ เปนตน
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2. แนวสังคมนิยม (Socialist Feminism) มองความสัมพันธชายหญิงในฐานะที่เปน
ความสัมพันธระหวางชนชั้น หญิงเปนชนชั้นที่เสียเปรียบอันดับลางสุด จะเห็นวากรรรมกรแรงงาน
แรงงานที่อยูระดับลางสุดนั้นแมจะถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่จากภายนอก เมื่อกลับถึงบานก็ยังมี
อํานาจเหนือลูกเมีย มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานภายในบานใชอํานาจทุบตี โดยที่กลุมนี้เชื่อวา
การแกปญหากดขี่ทางเพศไมสามารถทําได โดยไมเปลี่ยนโครงสรางสังคมและโครงสรางที่สําคัญ
คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจ หากสามารถเปลี่ยนแปลงใหสตรีมีสถานภาพทางอาชีพการงาน
วัฒนธรรมการกดขี่ในครอบครัวก็จะจางหายไปในที่สุดแตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไมไดในระบบทุนนิยม
ดังนั้นการตอสูจึงมุงไปที่การลมลางระบบทุนนิยมเปนอันดับแรก สวนปญหาสตรี ถูกจัดเปนปญหา
เฉพาะซึ่งมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาดูแลใหการศึกษาเพื่อยกระดับจิตสํานึกใหเทาเทียมกับชาย
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามทฤษฎีความเทาเทียมกัน ตาม
แนวคิดสตรีนิยมสายมารกซิสต-สังคมนิยม กลาววา ความแข็งแกรงในความเปนผูนําทําใหมนุษย
แตละคนเริ่มมีความแตกตาง ไมวาจะเปนความแข็งแกรงของอํานาจ ทรัพยสิน หรือกําลังกาย
ดังนั้นขึ้นอยูกับสภาพสังคมและจารีตประเพณีของแตละทองถิ่นที่จะชวยสั่งสอน หรือทําใหเกิดการ
เรียนรูและยอมรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันของการอยูรวมกันของสังคม (ภาณุวัฒน ศรีคร่ํา, 2550,
น. 11)
3. แนวคิดแบบสุดขั้ว (Radical Feminism) กลุมนี้เนนการตอสูระหวางเพศในขณะที่
พวกสังคมนิยมเนนการตอสูระหวางชนชั้น กลุมนี้เห็นวาขบวนการปฏิวัติของผูหญิงจะตองแยกเปน
อิสระจากการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและการศึกษา ผูหญิงจะตองแสวงหาวิธีการปลดปลอยตนเอง
จากพันธนาการทุกดานโดยเฉพาะพันธนาการทางวัฒนธรรม กลุมตาง ๆ จัดตั้งแนวคิดนี้ประกอบดวย
บุคลากรที่เปนผูหญิงทั้งหมด เพราะเชื่อวาผูหญิงสามารถเคลื่อนไหวทุกระดับไดดวยตนเอง
4. ขบวนการสตรีแนวใหม (Post Feminism) กลุมนี้ไดผสมผสานแนวคิดและ
ขบวนการจากประสบการณจากขบวนการตาง ๆ ในอดีตกลาวคือ กลุมนี้เห็นดวยกับนักสตรีนิยม
พวกหัวรุนแรง หรือพวกสุดขั้ว ในแงที่เห็นวารากเหงาของการกดขี่สตรีเพศ คือระบบชายเปนใหญ
และระบบนี้ไมจางหายไปดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหเปนระบบสังคมนิยม แตจะตองใช
มาตรการตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ ไมวาจะเปนมาตรการทางการเมืองหรือทางวัฒนธรรม
แต ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ พวกสุ ด ขั้ ว ในแง ที่ ว า การเคลื่ อ นไหวต อ สู เ พื่ อ สตรี นี้ ควรทํ า เป น เอกเทศ ไม
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในดานอื่น ๆ กลุมนี้เห็นวาการสราง
จิตสํานึกรวมกันของผูหญิงนั้นจะตองตระหนักวาผูหญิงแตละชนชั้นมีประสบการณการรับรูที่
แตกตาง มีคานิยมที่แตกตางกันและประสบปญหาในเรื่องอคติทางเพศที่แตกตางกัน
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5. แนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชาย (Gender) เปนการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางเพศ
ดวยทาทีประนีประนอมที่สุด และเห็นวาขบวนการสตรีที่ผานมานั้นมีความโนมเอียงไปในลักษณะ
การตอสูระหวางเพศ ซึ่งไมนาจะเกิดประโยชนในการอยูรวมกัน แนวคิดนี้เห็นวาทั้งหญิงและชาย
ตา งก็ ประสบป ญ หาทางเศรษฐกิ จและสั ง คม ภัยธรรมชาติแ ละความไมปลอดภั ย ในชีวิต และ
ทรัพยสิน ซึ่งเปนปญหารวมทั้งสองฝายตองประสบปญหาเทา ๆ กัน แตสตรีมีปญหาเพิ่มมาอีกคือ
ตกเปนเปาของการกดขี่ทางเพศ เชนภัยการถูกขมขืน หรือการเลือกปฏิบัติในการจางงาน และ
ขอเสียเปรียบในทางกฎหมาย เปนตน อยางไรก็ตามในการแกปญหาของสตรีนั้นไมสามารถทําได
โดยมุงเปาที่สตรีดานเดียว เชนการสรางโอกาสทางอาชีพใหสตรีนั้น ถาไมเปลี่ยนแปลงคานิยมของ
ผูชายใหเขามาแบกรับภาระภายในครัวเรือนแลว บทบาทสตรีในสังคมก็จะกลายเปนสิ่งที่คุกคาม
สัมพันธภาพในครอบครัวและความมั่นคงของลูกไดในขณะเดียวกันคานิยมที่เนนใหผูชายเปนผูนํา
ในครอบครัวนั้นก็สรางแรงกดดันใหเพศชายไมนอย เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยนั้นตางก็มีความ
เขมแข็งและออนแอในบางดานเสมอ ผูชายที่ไมเกงในงานอาชีพแตมีความสุขกับงานละเอียดออน
ในบาน มักจะถูกมองวาเปนคนไรคุณภาพเปนคนลมเหลว ดังนั้นคานิยมที่เปนคุณประโยชนนาจะ
มีลักษณะที่ไมเดียดฉันทงานบางชนิดวาต่ําตอยไรคาและยกยองงานบางชนิดวามีเกียรติ ไมมีการ
จําแนกงานผูหญิงหรืองานผูชายเพื่อใหทุกคนทําในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถไดอยางภาคภูมิใจ
ไมมีความรูสึกวาใครเปนผูนํา แตเปนสัมพันธภาพที่อบอุนพึ่งพากัน ทุกคนทําในสวนที่ดีที่สุดของ
ตนเอง ดังนั้นขบวนการเคลื่อนไหวในแนวนี้จึงมุงเนนที่การแกปญหาทางวัฒนธรรม ทั้งชายและ
หญิงตางก็เปนเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง (พงษพิพัฒน มัลลิกะมาลย, 2552, น. 286 -289)
อิทธิพลของสื่อที่มีผลทําใหเกิดการกดขี่ระหวาง
ผูหญิงกับผูหญิงดวยกัน
สังคมไทยในปจจุบัน การขัดเกลาทางเพศมีความสําคัญไมนอยกวาการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว เชนโรงเรียน กลุมเพื่อน สื่อตาง ๆ นวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร ลวนสรางและเสริม
ความเปนหญิงความเปนชายตามประเพณีนิยม ไมวาจะเปนเรื่องคุณคาของสาวบริสุทธิ์ ความเปน
แมบานแมเรือน ผูหญิงกับความสวย ความสาว ในขณะที่ผูชายถูกสะทอนควบคูกับการทํางาน
การเปนผูนํา ความเปนผูกลาความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายทางสรีระไดนําไปสูค วาม
เชื่อที่วา ผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันในทางอื่น ๆ ดวย ไมวาจะเปนในเรื่องสติปญญา
ความสามารถ ความถนัด จิตใจ และอารมณ ความเชื่อเชนวานี้ไดมีมาเปนเวลานานนับพันป
ความแตกตางดังกลาวมักถูกมองวาเปนความแตกตางที่มีมา "ตามธรรมชาติ" ซึ่งหมายความวา ไม
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สามารถเปลี่ยนแปลงได การเชื่อที่วาผูหญิงมีความแตกตางจากผูชายไดนําไปสูสถานะของผูหญิง
ที่ดอยกวาผูชาย เชน ความเชื่อแบบคูขั้วตรงขามที่วาผูหญิงเปนเพศที่ไมมีเหตุผล ชอบใชอารมณ
ในการตัดสินใจ ผูหญิงชอบพูดนินทาในกลุมนําไปสูการที่สังคมไมยอมรับผูหญิงใหเปนผูนํา เพราะ
มีคุณสมบัติทางเพศที่ไมเหมาะสม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 42) ซึ่งสื่อในสังคมไทยเองก็มีการ
ตีความและสอดแทรกความคิดเกี่ยวกับลักษณะผูหญิงและผูชายตามแบบสังคมไทยที่ถายทอดกัน
มาตามความเชื่อผานบทละคร โดยที่คนทั่วไปไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญไดดูไดฟงกันจนคุนเคย
เกิดการซึมซับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตาง ๆ เชน ผูหญิงจับกลุมนินทาพูดจาเสียดสีกันวาเจานาย
ลับหลัง มีการแบงพรรคแบงพวกทําใหเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคี และผูหญิงกับผูหญิง
ก็ยังไมมีการใหเกียรติกัน แสดงอํานาจกดขี่ทางดานชนชั้นตอกันเอง ไมมีการเคารพสิทธิของแตละ
บุคคล จนคิดวาพฤติกรรมเหลานั้นวิถีทางเพศเปนเรื่องที่ดีเหมาะสม เปนพฤติกรรมตัวอยางที่ดีที่
สามารถทําไดในสังคม จนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ เหลานั้น โดยไมมีการโตแยงหรือ
แกไขจนสงผลกระทบตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นในสังคม ไมวาจะเปนเรื่องการทํางานหรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ในสังคมไทย การนําเรื่องเพศมาพูดคุยในที่สาธารณะไมคอยจะเกิดขึ้นในบานเรานัก
ยิ่ ง พู ด กั น ในเชิง วิช าการและแลกเปลี่ย นประสบการณ ทํา งานเรื่ อ งเพศแบบไมมี กั๊ ก ไม ปด กั น
กี ด กั น หรื อ ตํ า หนิ ติ เ ตี ย นคนที่ ส นใจเรี ย นรู เ รื่ อ งเพศด ว ยแล ว ยิ่ ง หาแทบไม ไ ด แ ต เ มื่ อ วั น ที่
25-27 พฤศจิกายน 2552 เอ็นจีโอจํานวนมาก และสถาบันวิชาการ ไดรวมกันจัดประชุมวิชาการ
เพศวิถีศึกษา ครั้ง ที่ 2 เพื่อให มีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณจากการทํา งาน โดย
มีขอแมวาตองเปนความรูที่ปราศจากอคติ ใหความสําคัญกับความรูสึก และเคารพสิทธิของคน
ทุกเพศ
ในการประชุม ครั้งนี้ มีบทความที่นาสนใจและมีคุณภาพที่ สามารถกระตุกเตือน
คนทํางานเรื่องเพศและชี้แนะยุทธศาสตรการทํางานใหม ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะบทความที่จัด
อยูในประเด็นเพศวิถีกับอํานาจและความรุนแรงในชีวิตประจําวัน ของ วีรี เกวกุล ทีว่ เิ คราะหละคร
เรื่องสาปภูษา ที่ทําใหคนดูมีอารมณรวมไปกับความทุกขระทมของผูหญิง ตัวละครที่สะทอนวา
ผูหญิงกดทับผูหญิงดวยกันเอง เปนผูหญิงที่พบเห็นไดทั่วไปในสังคม คือ แมสรีระจะเปน
ผูหญิง แตก็ยังถูกครอบงําดวยความคิดแบบผูชาย และกดขี่ผูหญิงดวยกันเอง การจะบอก
วาใครเปนเฟมินิสตและรักความเปนธรรมจึงตัดสินไมไดจากอวัยวะเพศ และถึงแมวาละคร
จะนําเสนอเรื่องราวทุกขระทมของผูหญิง แตในทายที่สุดละครไดสะทอนใหเห็นวาคนที่มีอํานาจ
นอยไมสามารถที่จะเรียกรองหรือตอรอง ตอตานกับคนกลุมใหญที่มีอาํ นาจมากกวาได คือ ไมไดมี
อํานาจเหนือพื้นที่นั้น และไมไดเปนคนกําหนดกฎกติกาของการดําเนินชีวิต ก็ไมมีวันชนะ ละครนี้
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ไดยนยอชีวิตของผูคนที่หลากหลายมาไวรวมกัน ชวยใหคนทํางานเพื่อความเปนธรรมในสังคมได
มองเห็นวา เราตองตระหนักถึงความซับซอนของปญหา ไมใชมองวาแงมุมเรื่องเพศเปน
แงมุมที่ยิ่งใหญเพียงดานเดียว ยังมีมิติอื่น ๆ ที่ทําใหปญหาสาหัสมากขึ้น เพราะผูหญิง
ตองเผชิญกับความรุนแรงหลายแงมุม ทั้งจากความเปนผูหญิงที่ถูกระบบชายเปนใหญกด
ขี่ ทั้งจากระบบชนชั้น และอํานาจ ที่ความยากจนกลายเปนความผิด ความนารังเกียจ
หรือความชั่วราย ที่ตองถูกกดทับและลงโทษ
ขอดีของบทความนี้ คือ การเสนอทางออกใหคนที่มีอํานาจนอย หรือคนชายขอบใน
สังคมไทยวา อยาไปเรียกรองความเปนธรรมในพื้นที่ที่ตัวเองแพแน ๆ คือ ไมไดเปนคนกําหนด
กติกาแขงขัน ทางที่ดีเลือกพื้นที่ใหม หรือสรางพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเลย เชน รวมกลุมกันใหมาก
เขาไว สรางเครือขายใหเขมแข็งเพื่อขยายพื้นที่ของคนที่มีอํานาจนอยใหคอย ๆ กวางขึ้น สวนพื้นที่
ที่หลงลืมไมได และจะเปนฐานที่มั่นสุดทายในการตอสูกับอํานาจครอบงําหลายรูปแบบคือ พื้นที่
ภายในใจที่ตองเสริมใหมั่นคง โดยเริ่มจากการมองเห็นคุณคาของตัวเองกอน จนอํานาจ
ภายนอกไมสามารถมาทําใหเรารูสึกดอยคา คนทํางานนาจะไดนําไปขบคิดตอวาจะสรางพื้นที่
ทางเลือกใหตัวเองไดยังไงบาง (ธัญญา ใจดี, 2552, น. 20)
ทฤษฎีที่เกีย่ วกับพฤติกรรมกาวราว
ความกาวราว เปนการกระทําที่นักจิตวิทยา และบุคคลทั่วไปสนใจกันมากจึงทําใหมี
ทฤษฎีที่นักจิตวิทยาไดศึกษาความกาวราว โดยอธิบายถึงการพัฒนาของความกาวราวและแนวคิด
ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีสัญชาตญาณที่เกี่ยวกับความกาวราว (Instinct Theories of
Aggression) เปนทฤษฎีที่ ฟรอยด (Freud, 1937) มีความเห็นวา ความกาวราวเปนสัญชาตญาณ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษยไมไดเกี่ยวกับเหตุการณภายนอก คือ มนุษยเปนผูที่กาวราวเสมอโดยไม
เลือกสถานการณ ฟรอยด กลาววา สัญชาตญาณมี 2 ประเภท สัญชาตญาณแหงการดํารงชีวิต
(Life Instinct) และสัญชาตญาณแหงความตาย (Death Instinct) นอกจากนั้นเขายังกลาวถึงเรื่อง
ความพึงพอใจทางเพศจากการถูกคูรวมเพศทํารายซึ่งจะทําใหเจ็บปวดทางรางกายหรือจิตใจ
(Masochism) วาเปนแนวโนมที่บุคคลจะเพิ่มความรูสึกพึงพอใจจากการทํารายตนเอง ซึ่งเปนผล
มาจากความตองการทํารายหรือกาวราวผูอื่น ทั้งนี้เพราะการกาวราวตอผูอื่นไมสามารถแสดง
ออกมาไดงาย จึงหันมาทํารายตัวเอง ฟรอยดไดใหความเห็นวา การที่บุคคลมีความรูสึกเชนนี้
เพราะมีความรูสึกผิด (Guilt Feeling) ติดอยูในจิตไรสํานึก เปนตนวา เมื่อวัยเด็กเคยถูกทําราย
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กระทําโตตอบเพื่อเปนการแกแคน แตเด็กแสดงออกไมได ความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ
(Sadism) นั้น เปนแนวโนมของพวกที่มีสัญชาตญาณในการทําลายหรือมีความกาวราวที่ชอบ
แสดงออกตอคนอื่น ดังนั้น ฟรอยดจึงมีความเห็นวาบุคคลไมควรเก็บความเครียด ความเก็บกด
และความกาวราวไวควรจะหาทางระบายออกไปในทางที่สังคมยอมรับและเปนสิ่งที่ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน เชน การวาดเขียนงานศิลปะ หรือการเลนกีฬา
2. ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับความกาวราว (Personality Theories of
Aggression)
เมการกี้ (Megargee,1966, p. 80, quoted in Gudjonsson, Petursson,
Sigurdardottir, & Skulason, 1966, pp. 17-20) ไดศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของอาชญากรและ
แบงออกเปน 2 ลักษณะ ลักษณะประการแรกก็คือ การที่บุคคลไมสามารถจะควบคุมความกาวราว
ของตนเองได หรือมีการยับยั้งการแสดงออกของความกาวราวไดนอยมีความพรอมที่จะตอบสนอง
ความคับของใจดวยความกาวราว และลักษณะที่สองคือ การที่บุคคลควบคุมความกาวราวของ
ตนเองมากเกินไป โดยการควบคุมอยางเขมแข็งตอการแสดงออกของความกาวราวอยางเรื้อรัง จาก
การศึกษาดังกลาว เมการกี้ สรุปวา อาชญากรที่รายแรงมาจากพวกที่ควบคุมความกาวราวมากเกินไป
3. ทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ไดแกทฤษฎีที่เชื่อวา ความ
กาวราวมาจากความคับของใจ และทฤษฎีสัญญาณความกาวราว ดังนี้
3.1 สมมติฐานความกาวราวที่มาจากความคับของใจ (Frustration Aggression
Hypothesis) ทฤษฎีนี้มาจากความเชื่อของ ดอลลารด และ มิลเลอร (Dallard & Miller, 1939) ที่
เชื่อวา ความกาวราวของบุคคลมีสาเหตุมาจากความคับของใจสะสมอยูตลอดเวลาก็จะทําให
บุคคลนั้นเกิดความกาวราวในที่สุด
3.2 ทฤษฎีสัญญาณความกาวราว (Aggression Cues Theory) มาจากแนวคิด
ของ เบอรโควิทซ (Berkowitz,1964, pp. 137-142) ที่กลาววา ความคับของใจเปนตัวกอใหเกิด
ความก าวรา ว แต การแสดงออกความกาวราวจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณที่ม า
กระตุนใหเกิดพฤติกรรม กลาวคือ แรงขับภายในจะตองสัมพันธกับสถานการณที่มากระตุนนั้น คือ
ถาเกิดความคับของใจนอย แตมีสถานการณมากระตุนมากก็เกิดความกาวราวขึ้นได หรือถาเกิด
ความคับของใจมาก แตสถานการณกระตุนนอย ก็ไมเกิดความกาวราว
4. ทฤษฎีความกาวราวที่เกี่ยวกับการเรียนรูทางสังคม (Social Learning
Theory of Aggression) ทฤษฎีนี้เนนความสําคัญของการเรียนรู โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา ความ
กาวราวนั้นเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคล และเชื่อวาองคประกอบที่สําคัญของพฤติกรรม
กาวราวมี 2 ประการ คือ แมแบบ และการเสริมแรง ตามความเห็นของ แบนดูรา ที่เชื่อวาเด็กไมได
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เรียนรูความกาวราวโดยตรงจากการใหรางวัลหรือการลงโทษจากผูปกครองเพียงอยางเดียว แต
เด็กจะเลียบแบบผูที่มีอิทธิพลตอตนเอง ถาเด็กไดเห็นตัวอยางความกาวราวและพฤติกรรมนั้นบาง
แลวไดรับรางวัล เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก ทฤษฎีนี้เนนการเสริมแรง คือถาบุคคลนั้นไดรับ
การเสริมแรง ก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นตอไป แตถาไดรับการลงโทษบุคคลก็เลิกแสดงพฤติกรรมนั้น
แบนดูรา (Bandura, 1976, pp. 203-227) ไดอธิบายความกาวราวในทฤษฎี
ความกาวราวที่เกี่ยวกับการเรียนรูทาง สังคม 3 ลักษณะ คือ
1. การเกิดความกาวราว (Origin of Aggression)
2. ตัวกระตุนใหเกิดความกาวราว (Instigator of Aggression)
3. การเสริมแรงที่ทําใหความกาวราวคงอยู (Reinforcement of Aggression)
1. การเกิดความกาวราว หมายถึง พฤติกรรมกาวราวไดมาอยางไร ไดมาในรูปแบบ
ใด ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชื่อวา พฤติกรรมกาวราวเกิดจากการเรียนรู 2 ลักษณะคือ
1.1 การสังเกต เปนการเรียนรูจากตัวอยาง โดยสังเกตพฤติกรรมของผูอื่น หรือ
เรียกวาการสังเกตตัวแบบ การสังเกตตัวแบบนั้นผูสังเกตจะเรียนรูกลวิธีในการแสดงพฤติกรรมใน
เวลาตอมาได นอกเหนือจากพฤติกรรมของตัวแบบ แบบดูรา เชื่อวา การเรียนรูจากการสังเกตตอง
รวมตัวแปรกระบวนการทางปญญาดวย การสังเกตจึงสอนใหบุคคลคํานึงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้น เชน
การสังเกตตัวแบบที่ไดรับการเสริมแรงทางออม (Vicarious reinforcement) กระบวนการทาง
ปญญาทําใหบุคคลคาดหวังผลกรรมที่จะไดรับ ถาตนแสดงพฤติกรรมเชนนั้นบาง ความคาดหวัง
จึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่สําคัญ การสังเกตประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1.1.1 การสังเกตลักษณะที่สําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงบุคคลจะ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพถาเขาสนใจลักษณะสําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงการสนใจ
หรือใสใจยอมเกิดจากความเดนของตัวแบบ ความแจมชัดของพฤติกรรม รวมทั้งลักษณะเฉพาะตัว
ของผูสังเกตดวย เชน ความสามารถในการรับสัมผัส และการรับรูตลอดจนประสบการณไดรับ
แรงเสริม
1.1.2 การจดจํา การจดจําที่ไดจากการสังเกตตัวแบบจะทําใหตัวแบบนั้นมี
อิทธิพลตอผูสังเกต การจดจําจะเกิดขึ้นในลักษณะของสัญลักษณ เชน จินตภาพ คําพูด หรื อ
สัญลักษณอยางอื่น วิธกี ารหนึ่งที่จะชวยในการจดจํา คือ การฝก หรือการทบทวนทางปญญา
1.2 การเรียนรูจากประสบการณตรง (รวมกระบวนการกระทําและกระบวนการ
จูงใจ) ไดแก การแสดงพฤติกรรมกาวราวแลวไดรับรางวัล แรงเสริมหรือการลงโทษพฤติกรรม
กาวราวนั้นจะเกิดขึ้นอีกในโอกาสตอไป โดยนัยนี้พฤติกรรมกาวราวจะเกิดในลักษณะพฤติกรรมที่
ตองกระทําเอง จึงไดรับแรงเสริมและแรงจูงใจ
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2. ตัวกระตุนใหเกิดความกาวราว ไดแก ประสบการณการเรียนรู ซึ่งมีดังตอไปนี้
2.1 อิทธิพลของตัวแบบ ตัวแบบมีอิทธิที่ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวไดไมวาจะ
เปนสถานการณจริงหรือทดลอง จากการทดลองของแบนดูรา ในป ค.ศ. 1973 ที่พบวา กลุม
ตัวอยางที่สังเกตตัวแบบกาวราว โดยเฉพาะตัวแบบที่ไดรับการเสริมแรงจะมีพฤติกรรมกาวราวสูง
กวากลุมตัวอยางที่สังเกตตัวแบบกาวราว
2.2 สิ่งเราที่ไมพึงประสงค ไดแก การตอสู การทํารายรางกาย การดูถูกเหยียด
หยาม หรือการถอดถอนแรงเสริม สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความคับของใจ หรือความโกรธ ซึ่งจะทําให
เกิดพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรมกาวราวดวย
2.3 สิ่งจูงใจ สวนใหญพฤติกรรมกาวราวของบุคคลเกิดจากความคาดหวังผล
ทางบวก ฉะนั้นตัวกระตุนคือ แรงเสริมที่บุคคลคาดหวังมากกวาการกระทําใหคนอื่นเจ็บปวด
2.4 การควบคุมดวยการสอนในกระบวนการสังคมประกิต หรือการอบรมเลี้ยงดู
นั้น บุคคลจะถูกใหเชื่อฟงกฎและระเบียบตาง ๆ ผูฝกจะใหรางวัลแกการเชื่อฟง และลงโทษแกการ
ไมเชื่อฟง วิธีการลงโทษที่รุนแรงยอมทําใหบุคคลเกิดความกาวราวได เพราะทําใหบุคคลเกิดความ
คับของใจ และเห็นตัวแบบที่กาวราวดวย
2.5 การควบคุมดวยสิ่งที่เปนมายา มายาเปนสิ่งเราภายนอกที่เกิดจากความ
เชื่อถือที่ผิด บางครั้งความเชื่อที่ผิดทําใหบุคคลกาวราวได
3. การเสริมแรงที่ทําใหความกาวราวคงอยู ไดแก แรงเสริมแบบแบนดูรา ไดแบงแรง
เสริมออกเปน 3 ชนิด คือ
3.1 แรงเสริ ม ภายนอก เมื่ อ บุ ค คลแสดงความก า วร า วและได รั บ แรงเสริ ม
พฤติกรรมกาวราวนั้นจะคงอยู
3.2 แรงเสริ ม ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต บุ ค คลจะสั ง เกตและเรี ย นแบบพฤติ ก รรม
กาวราวของตัวแบบที่ไดรับรางวัลมากกวาตัวแบบที่ไมไดรับรางวัล ฉะนั้นตัวแบบที่กาวราวที่ไดรับ
รางวัล จะเปนตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ แรงเสริมที่ไดจากการสังเกตจะทําหนาที่ใหขอมูล และ
แรงจูงใจใหบุคคลแสดงความกาวราว
3.3 แรงเสริมที่เกิดจากตนเอง ไดแก การลดคาหรือศักดิ์ศรีของผูอื่น เชน การ
นินทา ตําหนิ จะทําใหตนเองรูสึกมีคามากขึ้น รูสึกพึงพอใจ และไดระบายความคับของใจ
สวนเซียร (Sears,1969, pp. 159-197) เชื่อวาพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูทาง
สังคมโดยเฉพาะเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมของพอแม เซียรกลาววา พอแมมีอิทธิพลในการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กเปนอยางยิ่ง เพราะพอแมมีหนาที่ในการฝกวินัยและใหแรงเสริมแกพฤติกรรม
ของเด็ก โดยปกติเซียรเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากแรงขับภายใน ไดแกความตองการ
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พื้นฐาน และสิ่งเราภายนอก เชน การใหความรัก การลงโทษ เปนตน การเกิดพฤติกรรมจึงเปน
เหตุการณที่ตอเนื่องในลักษณะเหตุผล คือ พฤติกรรมหนึ่งจะเปนสาเหตุของอีกพฤติกรรมหนึ่งใน
เวลาตอมา
จากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวจะเห็นไดวา ความกาวราวมีสาเหตุตาง ๆ
กัน เชน ทฤษฎีสัญชาตญาณใหแนวคิดวา ความกาวราวเปนสัญชาตญาณของมนุษย ทฤษฎี
ความกาวราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมีแนวคิดวา พฤติกรรมกาวราวเกิดจากความคับของใจ หรือ
สถานการณที่มากระตุนใหแสดงพฤติกรรมกาวราว และการเรียนรูก็ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวได
ฉะนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ทฤษฎี
ตา ง ๆ ไดอธิบายลั กษณะของพฤติกรรมที่เ นนลงไปที่บุคคลและสถานการณเฉพาะอยาง แต
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็ยังคงเปนผลที่เกิดจากบุคคล และสถานการณที่แวดลอมเขาอยูเสมอ การที่จะ
เขาใจเกี่ยวกับลักษณะที่ซับซอนของพฤติกรรมมนุษย จําเปนตองอาศัยทฤษฎีตาง ๆ เขาชวย
ประกอบกัน
พฤติกรรมมนุษย (Human Behaviour)
พฤติกรรมตาง ๆ ที่กลาวมาแลว อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. พฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมได เรียกวา เปนปฏิกิริยาสะทอน เชน การสะดุง
เมื่อถูกเข็มแทง การกระพริบตา เมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา ฯลฯ
2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบไดเนื่องจากมนุษยมีสติ
ปญญาและอารมณ (Emotion) เมื่อมีสิ่งเรามากระทบ สติปญญาหรืออารมณ จะ
เปนตัวตัดสินวา ควรจะปลอยกิริยาใดออกไป ถาสติปญญาควบคุมการปลอยกิริยา เราเรียกวาเปน
การกระทําตามความคิด หรือทําดวยสมอง แตถาอารมณควบคุม เรียกวา เปนการทําตามอารมณ
หรือปลอยตามใจ นักจิตวิทยาสวนใหญเชื่อวา อารมณมีอิทธิพลหรือพลังมากกวาสติปญญา ทั้งนี้
เพราะมนุษยทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําใหพฤติกรรมสวนใหญเปนไปตาม
ความรูสึกและอารมณเปนพื้นฐาน
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ประเภทของพฤติกรรมมนุษย
นักจิตวิทยาแบงพฤติกรรมมนุษยออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไมมีการเรียนรูมากอน ไดแก ปฏิกิริยา
สะทอนกลับ (Reflect Action) เชน การกระพริบตาและ สัญชาตญาณ (Instinct) เชน ความกลัว
การเอาตัวรอเปนตน
2. พฤติกรรมที่เกิดจากอิ ท ธิพลของกลุ ม ไดแก พฤติก รรมที่เ กิดจากการที่บุคคล
ติดตอสังสรรค และมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม
พฤติกรรมมนุษยตามแนวจิตวิทยา
นักจิตวิทยาเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยสวนใหญจะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของ
กฎระเบียบหรือวิธีการ ที่มีอยูในสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีอยูในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมนุษยยอมเขาใจ
ในสถานภาพ และบทบาทตามที่กลุมสังคมคาดหวัง ดังนั้น พฤติกรรมมนุษย อาจจะเกิดขึ้นไดใน
รูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1. การติดตอสื่อสาร (Communication)
2. การขัดแยง (Conflict)
3. การแขงขัน (Competition)
4. การประนีประนอมผลประโยชนที่ขัดแยงกัน (Accommodation)
5. การผสมผสานกลมกลืนเขาหากัน (Assimilation)
6. การรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Cooperation)
พฤติกรรมมนุษยตามแนวสังคมวิทยา
นักสังคมวิทยา เชื่อวา พฤติกรรมมนุษยขึ้นอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม หรือสภาวะ
ภายนอกทั้งปวง (External Condition) ที่อยูรอบตัวของมนุษย ทั้งสิ่งที่มีรูปรางและไมมีรูปราง
ตลอดจนพลังงานตาง ๆ ที่จับตองไมได รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ไดแก อากาศ แสงแดด ความรอน ความเย็นแรธาตุ กระแสไฟฟา เครื่องมือสื่อสาร เปนตน สิ่งตาง ๆ
เหลานี้ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่มี อิทธิพลเหนือมนุษยทั้งในแงที่อํานวยใหเกิดผลดี และผลราย โดย
ที่มนุษยไมมีทางหลีกหนี เราอาจจะแบงประเภทของสิ่งแวดลอม ออกเปน 3 ประการใหญ คือ
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1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2. สิ่งแวดลอมทางสังคม
3. สิ่งแวดลอมทางครอบครัว
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมตาง ๆ เหลานี้ ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมที่จะหาทางตอสูและ
เอาชนะ ทําใหเกิดวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ ขึ้น เชน การคิดประดิษฐสิ่งตาง ๆ การเพาะปลูก
การสรางถนนหนทาง การสรางเครื่องมือสื่อสาร เปนตน
การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย
พฤติ กรรมในความหมายทางจิตวิท ยาสัง คมยอมหมายรวมทั้ง พฤติกรรมภายใน
(Covert Behaviour) และพฤติกรรมภายนอก (Overt Behaviour) ดังที่ไดกลาวมาแลว สิ่งที่เปน
ตัวกระตุนใหมนุษยกระทําพฤติกรรมตาง ๆ หรือแมแตตัวมนุษยเอง ก็เปนตัวกระตุนทางสังคมได
ทั้งสิ้น
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย นักจิตวิทยาสังคมมองสังคมมนุษยทั่วไปประกอบขึ้น
ดวยตัวบุคคล จึงใชตัวบุคคลเปนหนวยวิเคราะหหลักในการศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของบุคคล
ในรูปของกลุม ฉะนั้นจึงสรุปไดวา หัวใจสําคัญของการศึกษาทางจิตวิทยาสังคมมี 2 ประการคือ
1. ตัวบุคคลและภาวะจิตของเขาที่นําเขามาในสถานการณที่จะเกิดมีพฤติกรรมขึ้น
2. “กระบวนการอิทธิพลทางสังคม” ซึ่งมาจากสิ่งแวดลอมที่จะมีอิทธิพลต อ
พฤติกรรมสังคมของบุคคล
พฤติกรรมของบุคคล
พฤติกรรมของคนเราแสดงออกมามากมายหลายลักษณะ ในการศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลจะตองนําพฤติกรรมมาจัดหมวดหมู เพื่อใหเปนการงายตอการแยกแยะ และสะดวกตอ
การศึ ก ษาหมวดหมู ข องพฤติ ก รรม เช น พฤติ ก รรมก า วร า ว พฤติ ก รรมการเรี ย นรู พฤติ ก รรม
แรงจูงใจ ฯลฯ ในการศึกษาพฤติกรรมกลุมคน ก็จําเปนตองจัดหมวดหมูของพฤติกรรมกลุมคน
เชนเดียวกัน พฤติกรรมของบุคคลอยูภายใตอิทธิพลของสังคม อิทธิพลของสังคมอาจจัดอยูในรูป
ตอไปนี้
1. Sanction หรือการบังคับใชเพื่อใหคนทําหนาที่ หรือแสดงพฤติกรรม ตามที่สังคม
กําหนดการบังคับใชใหมีทั้งการลงโทษ การใหรางวัล
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2. Norms หรือ บรรทัดฐาน เชน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎหมาย
3. Value Orientation หรือการปลูกฝงคานิยม
(“ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราว,” 2552)
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล (Theory of Interpersonal Relations)
จากการศึกษาของ Heider พบวา สัมพันธภาพระหวางบุคคลอันมีผลตอความรูสึก
นึกคิด และการกระทําของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้
1. ความเขาใจตอบุคคลอื่น
2. ความเขาใจของบุคคลอื่น
3. การวิเคราะหพฤติกรรมหรือการกระทําในขณะมีสัมพันธภาพ
4. การมีผลตอบแทนในขณะมีสัมพันธภาพกับผูอื่น คือ มีความปรารถนาและความพอใจ
5. สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล
6. อารมณ ความรูสึก หรือเจตคติ
7. ความคาดหวัง และคานิยม
8. การขอรอง และการบังคับที่มีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล
9. การคํานึงถึงประโยชนและโทษ หมายถึง ผลที่ไดรับ
10. การเกิดผลตอคนสวนใหญ ซึ่งมีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลเชนเดียวกัน
แนวคิดดานสิทธิสวนบุคคล และแนวคิดดานจริยธรรม
แนวคิดดานสิทธิสวนบุคคล
ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บุคคลจะใชสิทธิตามอําเภอใจ
ไมไดจะตองอยูภายใตขอบเขต และหลักที่กฎหมายกําหนด โดยใชดวยความสุจริตและไมขัดตอ
หลักศีลธรรม จริยธรรม และความสงบเรียบรอยของบานเมือง ไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
ซึ่งสิทธิเสรีภาพ และหนาที่จะอยูคูกัน กลาวโดยสรุปคือ
สิทธิ คือ อํานาจหรือประโยชนของบุคคลที่มีกฎหมายใหความคุมครองโดยผูอื่นจะ
ละเมิดไมได
เสรีภาพ คือ อิสระในการกระทําของบุคคลภายในขอบเขตกฎหมาย
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หนาที่ คือ ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิเสรีภาพเปนรากฐานสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีหนาที่
คอยกํากับมิใหการใชสิทธิ เสรีภาพจนเกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด สิทธิเสรีภาพของคนไทยมี
บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยตองปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้สังคมใหความสําคัญกับศักดิ์ศรี อิสรภาพ และความสามารถของมนุษย โดย
เชื่อวาคนจะตองมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสิทธิขั้นพื้นฐาน เชน สิทธิในชีวิตทรัพยสิน
และการแสวงหาความสุข มิไดหมายความวา มีความสุขเทากัน แตหมายถึง ทุกคนมีสิทธิเลือกหา
ความสุข และมีวิถีชีวิตตามที่ตองการ โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น (“สิทธิสวนบุคคล,” 2552) บน
พื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน
1. หลักความเปนสากล นั่นคือ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความ
เสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับการคุมครอง(มาตรา 4)
2. หลักการไมเลือกปฏิบัติ การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานจะตองกระทําโดยไมมีการ
แบงแยกเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศหรือสถานภาพอื่นใดของ
บุคคล (มาตรา 30)
3. สิทธิมนุษยชนเปนของบุคคลเทานั้น
แนวคิดดานจริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดบัญญัติความหมายศัพทเกี่ยวกับ
จริยธรรมไว ดังนี้
“จริย” หมายถึง ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ
“ธรรม” หมายถึง คุณความดี,คําสั่งสอนในศาสนา,ความยุติธรรม,ความถูกตอง
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฎศีลธรรม
“ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ธรรมในระดับศีล
จริยธรรมตองมาจากจิตใจ
ในโลกใบนี้ไมมอี ะไรสําคัญเทามนุษย ในมนุษยไมมีอะไรสําคัญเทา “จิตใจ” จิตใจ
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในพฤติกรรมมนุษย จริยธรรม คือพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออก
ในทางที่ถูกที่สังคมสวนใหญยอมรับ
ความคิด การพูด และการกระทํา ลวนมาจากจิตใจทั้งสิ้น หากจิตใจไดรับการพัฒนา
ใหมีสมรรถภาพ และคุณภาพดีแลว ความดี การพูด และการกระทํา จะออกมาในทางสรางสรรค
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ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาตอตนเองและสวนรวม ถาคนเรามีจิตใจที่ต่ําทราม ถาปลอยใหมีจน
เคยชิน จะทําใหเปนคนมักงาย หนาดานเห็นแกตัว ไมมีวินัย ไรความอาย หยาบคาย กอบโกย
ผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง (“แนวคิดจริยธรรมและศีลธรรม,” 2552)
คําสอนในพระพุทธศาสนา ใหดําเนินทางสายกลาง ระหวางการเพิกเฉยไมใสใจกับ
เรื่องที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กับมีการบังคับกฎตายตัว พระพุทธศาสนาสอนแนวทาง ความ
ประพฤติตามหลักสัจธรรมที่เปน อกาลิโก วาดวยประโยชนสุขที่พึงไดอันเกิดจากการอยูรวมกันโดย
ใชปญญา เมตตา กรุณา และพรอมกันนั้นมุงใหบรรลุถึงการที่จะทําใหอยูกันอยางสงบสุข เห็นอก
เห็นใจ เอื้ออาทรตอกัน มากกวาจะมุงหาประโยชนแกตนเอง ซึ่งในสังคมคนสมัยนี้ คนจํานวนมาก
มองแตแยงชิงผลประโยชน สังคมเกิดความขัดแยงระหวาง 2 ฝาย มองเหมือนการตอสูระหวาง
ผลประโยชนที่ขัดแยงกัน เกิดเปนฝายรัฐบาลกับราษฎร คนรวยกับคนจน นายจางกับลูกจาง คนมี
อํ า นาจมากกั บ คนมี อํ า นาจน อ ยหรื อ ไม มี อํ า นาจ เป น ต น สั ง คมกลายเป น สนามต อ สู แ ย ง ชิ ง
ผลประโยชน จนตองหาจริยธรรมปกปอง “จริยธรรมเชิงลบ” คือ ยึดหลักผลประโยชนแบบเห็นแก
ตัว แสวงหาความสุขโดยไมคํานึงถึงองคกรและสังคมสวนรวม เลยตองหาจริยธรรม เชน สิทธิ
มนุษยชน มากันไวเพื่อมิใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิ ทางกาย ทางวาจา ที่ทําใหเกิดความรุนแรง
และผลเสีย แตหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปน “ จริยธรรมเชิงบวก ” คือ ประโยชนสุขคือจุดหมาย
หาใชทรัพยหรืออํานาจ เพราะฉะนั้นการยึดถือหลักธรรม คือ กรุณา เมตตา สามัคคี สังคหะ และ
ปญญา เปนคําสอนที่ใชไดจริงในชีวิต ประจําวัน ที่ควรยึดถือปฏิบัติ
เหตุปจจัยแหงความรุนแรง (“อิทัปปจจยตา” แหงความรุนแรง)
ในรายงานระดั บ โลกว า ด ว ยความรุ น แรงกั บ สุ ข ภาพ องค ก ารอนามั ย โลกได ใ ห
ความหมายของความรุนแรงไวอยางครอบคลุมวา คือ การใชกําลังหรืออํานาจ ที่บุคคลจงใจกระทํา
ตอตนเอง ตอผูอื่นหรือตอกลุมคนหรือชุมชน และการกระทํานั้นกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ชีวิต
จิตใจ หรือใหเกิดการพัฒนาที่ผิดเพี้ยน หรือเปนการลิดรอนลวงละเมิดสิทธิอันพึงมีของผูกระทํา
การใชกําลังนี้ ไมวาจะลงมือทําจริง ๆ หรือเพียงแคขู ก็ถือเปนความรุนแรง ซึ่งความรุนแรงไมได
จํากัดเฉพาะการใชกําลังหรืออาวุธเทานั้น แตรวมถึงการใชอํานาจที่เหนือกวาบังคับใหผูอื่นกระทํา
ในสิ่งที่เขาไมเต็มใจอยางเชน การที่อาจารยบางคนในสถาบันการศึกษาบางแหงใชสถานภาพที่
เหนื อ กวา หว า นล อ มให นัก ศึ ก ษายอมมี เ พศสั ม พั น ธ กับ ตนแลกกั บ การไดค ะแนนที่ ดีขึ้ น หรื อ
ผูบังคับบัญชาสั่งยายผูใตบังคับบัญชาโดยไมเปนธรรม ก็ถือวาเปนวามรุนแรงที่ไมนอยไปกวากัน
ความรุนแรงไมจําเปนตองมาจากการกระทําที่เปน “ กายกรรม” แมดวย “วจีกรรม” คือการพูดขมขู
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วา จะทํ า ร า ย การเป ด เผยเรื่ อ งส ว นตั ว หรื อ ปา ยสี ดว ยข อความอั น เป น เท็ จซึ่ ง ก อ ให เ กิด ความ
หวาดหวั่น เครียด วิตกกังวล หรือเจ็บปวดทางจิตใจในระดับใดระดับหนึ่งก็ถือเปนความรุนแรง
เชนกันผลของความรุนแรงไมไดจํากัดอยูเฉพาะการทําใหบาดเจ็บหรือเปนอันตรายทางกาย แตยัง
รวมถึงผลกระทบทางจิตใจดวย อยางเชนการทําใหอับอายขายหนา ดูถูกเหยียดหยาม ลวงละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิ จนทําใหสภาพจิตใจแยลง หรือทําใหการดํารงชีวิตผิดไปจากปกติ เหลานี้ลวนอยู
ในขายความรุนแรง ดังนั้นสิ่งที่เรียกวาความรุนแรงนั้นมีความหมายกวาง ครอบคลุมการกระทํา
หรือไมกระทํามากมาย ที่มีผลหรือนาจะมีผลตอทั้งทางตรงและทางออม ตอสุขภาวะทางกาย
จิตใจ ชีวิต รวมถึงพัฒนาการและสิทธิที่พึงมีพึงไดของผูถูกกระทํา หรือของผูที่ทําความรุนแรงเอง
การมองมิติทางสังคม ความรุนแรง คือสิ่งที่กีดกัน บั่นทอน ปดกั้นขัดขวาง หรือกดทับศักยภาพของ
คนอื่นไวจนอาจไมบรรลุจุดหมายของชีวิตหรือเขานาจะบรรลุถึงไดถาไมมีความรุนแรงนั้นเกิดขึ้น
ความรุนแรงนั้นเปนเหตุและผลอยูในตัวมันเอง กลาวคือ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยาง
หนึ่งอาจเปนผลจากความรุนแรงที่มีอยูแลวตัวความรุนแรงเองก็เปนเหตุใหเกิดความรุนแรงใหมได
ดวย เชนความไมเทาเทียมกันถือวาเปนความรุนแรงทางสังคมอยางหนึ่ง เรียกวาความรุนแรงเชิง
โครงสราง สิ่งเหลานี้เปนกระบวนการที่ความรุนแรง ผลิตซ้ํา ในตัวมันเอง เขาทํานอง “ เพราะมีสิ่ง
นี้มี สิ่งนี้จึงมี ” ตามหลักความสัมพันธแหงเหตุปจจัย กระบวนการเชนนี้สามารถที่จะหยุดหรือลด
ความรุนแรงลง
การกระทําความรุนแรงมีหลายรูปแบบคือ
1. ความรุนแรงทางกาย ไดแก การทํารายตนเองหรือผูอื่นใหไดรับการบาดเจ็บทาง
รางกาย
2. ความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การพูดหรือการกระทําที่มีจุดหมายทางเพศ เชน
การพูดลวนลามตามตื้อ การมีเพศสัมพันธโดยที่อีกฝายไมยินยอมและมีการกดขี่ทางเพศ
3. ความรุนแรงทางจิตใจ ไดแกการพูดหรือการที่ทําใหผูอื่นไดรับการกระทบกระเทือน
ทางจิตใจ เกิดความวิตกกังวล เครียดและ ซึมเศรา
4. การลิดรอน หรือการลวงละเมิดสิทธิ ดวยการเลือกปฏิบัติ หรือการปดกั้นบุคคล
จากการมีหรือใชสิทธิอันพึงมีพึงไดของเขา
โยฮาน กัลปตุง (Johan Galtung) นักทฤษฎีดานสันติภาพผูมีชื่อเสียงชาวนอรเวย
วิเคราะหความรุนแรงจัดเปน 3 ระดับ คือ
1. ความรุนแรงทางตรง หมายถึง การกระทํา (หรือไมกระทํา) ที่มีผลใหตนเองหรือ
คนอื่นไดรับบาดเจ็บทางกายหรือทางจิตใจเปนความรุนแรงที่เราคุนชินกันอยูทั่วไป เชน สามีตบตี
ภรรยา ครูตีนักเรียน กลุมผูชุมนุมปะทะกับเจาหนาที่เปนตน ความรุนแรงนี้เปนสิ่งที่เราเห็นไดงาย

24
2. ความรุนแรงเชิงโครงสราง คือ ความรุนแรงอันเนื่องมาจากนโยบาย กฎหมาย
กลไกทางการเมือง กลไกทางเศรษฐกิจ ที่ไมเปนธรรม รวมถึงการรวมศูนยอํานาจทั้งทางการ
ปกครองและเศรษฐกิจที่ทําใหประชาชนบางพื้นที่ถูกทําราย ดวยการถูกลิดรอนหรือลวงละเมิดสิทธิ
เลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ สงผลทําใหเกิดความยากจน เกิดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจน และเกิดความขัดแยงทางสังคม สิ่งเหลานี้มักนําไปสูความรุนแรงในรูปแบบของการ
ตอตานและการตอสูระหวางประชาชนกับกลไกของรัฐหรือระหวางประชาชนดวยกันเอง ความ
รุนแรงทาง โครงสราง มี ทุกสังคม ในสังคมไทยจะเห็นไดจากการมีกลุมหรือองคกรจัดตั้งในภาค
ประชาชนที่ตอสู เรียกรองตอรัฐในเรื่องตาง ๆ เกิดขึ้นเพราะมีมูลเหตุสําคัญมาจากความไมเปน
ธรรม ความไมโปรงใส และความไมมีธรรมาภิบาลในการปกครองและบริหารบานเมือง
3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เปนความรุนแรงอันเนื่องมาจากระบบความเชื่อ วิถี
ชีวิต แนวปฏิบัติ ที่ ฝงแนนอยูในวัฒนธรรมและสืบทอดมายาวนาน เชนในศาสนา ขนบประเพณี
และอุดมคติของสังคม เปนตน เชนเดียวกับความรุนแรงเชิงโครงสราง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
ไมไดทํารายใหไดรับบาดเจ็บทางรางกายและจิตใจโดยตรง แตมันสนับสนุนยอมรับใหความชอบ
ธรรมแกความรุนแรงทางตรง และความรุนแรงเชิงโครงสราง ทําใหเห็นวาการกระทําบางอยางแม
จะรุนแรงก็ไมถือวารุนแรงกลับกลายเปนสิ่งที่สังคมยอมรับ เชนพอแมตีลูก ครูตีนักเรียน สามีขมขืน
ภรรยา เจาหนาที่รัฐใชอํานาจหนาที่กับประชาชน เปนตน
ในความเห็นของ โยฮาน กัลปตุง ความรุนแรงทั้ง 3 ระดับดังกลาวมีการเชื่อมโยงกัน
อยูโดยที่ไมสามารถแยกออกได ถาเปรียบโลกแหงความรุนแรงทั้งหมดเหมือนกับตนไม ความ
รุนแรงทางตรงที่ปรากฏเห็นคือความรุนแรงทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ หรือการลวงละเมิดลิดรอน
สิทธิของผูอื่นเปรียบไดกับกิ่งกานและใบของตนไม สวนตาง ๆ เหลานี้จะเจริญงอกงามไดก็ขึ้นกับ
ความสมบูรณแข็งแรงของลําตน ซึ่งเปรียบไดกับโครงสรางทางสังคม ถาโครงสรางทางสังคมเอื้อ
ตอความรุนแรงมาก ความรุนแรงก็จะเจริญงอกงามมาก แตถาไมมีรากที่ดีคอยดูดซึมสารอาหาร
และน้ําไปหลอเลี้ยงก็จะทําใหไมสามารถจะเจริญงอกงามได ความรุนแรงก็เชนกัน ที่แพรหลายและ
งอกงามไดก็เพราะมีปจจัยทางวัฒนธรรมรองรับอยูในระดับรากฐาน ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนั้น
มองเห็นยากมาก ในหลายกรณีเราไมเห็นวาและไมคิดวาเปนความรุนแรงเชนเดียวกับเรามองไม
เห็นรากตนไมฉันนั้น ไมวาจะเปนความรุนแรงแบบไหนสาเหตุและรากเหงาไมไดมาจากปจจัย
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว การศึกษาที่ผานมาใหขอสรุปตรงกันวา ความรุนแรงเปนผลพวง
ของปจจัยหลายอยาง หลายระดับ มีปฏิสัมพันธตอกันตั้งแตระดับปจเจกบุคคลจนถึงระดับชุมชน
และสัง คม รากเหงา ของความรุนแรงไมไดอยูที่ตัว ผูก ระทํ า เท า นั้น แต อยูที่ปจจัย ภายนอกตั ว
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ผูกระทําดวย มุมมองเชนนี้ทําใหเราเขาใจที่มาที่ไปของความรุนแรงไดแบบเปนองครวมในเชิง
นิเวศวิทยา
ตามแนวการวิเคราะหนี้อาจจะพบสาเหตุของการที่ผูชายบางคนชอบตบตีภรรยา
(อาจมีบุคลิกที่ชอบความรุนแรง) ในความสัมพันธภายในครอบครัว (เขาและภรรยาทะเลาะกันเปน
อาจิณ มีปญหาครอบครัวหรือเขาไดซึมซับความรุนแรงระหวางพอกับแมมาตั้งแตเด็ก) ในชุมชนที่
อาศัยอยู (ชุมชนออนแอ ไมมีทุนทางสังคมที่เพียงพอ) และในสังคมและวัฒนธรรมที่โตมา (กลไก
ทางกฎหมายออนแอ วัฒนธรรมใหอํานาจสามีเหนือภรรยา) มุมมองนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติวา
ถาจะลดความรุนแรงในสังคมใหไดนั้นจะตองจัดการกับปจจัยในทุกระดับใหอยูในลักษณะที่ไมเอื้อ
ตอความรุนแรง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, น. 82-89)
เอกสารและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ผลการศึกษาการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางการพยาบาลในที่ทํางานในขณะนี้
ยังไมพบผลการศึกษาที่เปนการศึกษาที่เต็มรูปแบบ เปนวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ โดยลักษณะ
การลวงละเมิดสิทธิในที่ทํางานที่ปรากฏเปนผลการศึกษาโดยมากจะเปนการศึกษาการลวงละเมิด
ทางเพศในที่ทํางาน การลวงละเมิดทางเพศกับเด็กและผูหญิงเปนสวนใหญ จะมีการอางถึงหรือ
เขียนบทความที่มีการลวงละเมิดสิทธิทางกาย วาจา และภาษาทาทางประกอบในใจความเปน
สวนนอยเทานั้น ซึ่งเรื่องเหลา นี้เปนเรื่องที่ละเอียดออนที่เกิดในที่ทํางานแตก็เกิดเปนประเด็ น
ปญหาในหนวยงานเกิดความแตกสามัคคีในหนวยงานในกลุมผูปฏิบัติงาน การศึกษาที่นํามา
เทียบเคียงอางถึง จากการวิจัยที่ศึกษา
1. ผลกระทบของการเกิ ด ความรุ น แรงต อ สุ ข ภาพของพยาบาลในประเทศไทย
(นฤมล สิทธิสูตระกูล, 2546) เมื่อเกิดความรุนแรงแลวพยาบาลจะมีปญหาทางพฤติกรรม ไดแก
การสูญเสียความสนใจในการปฏิบัติงานตามหนาที่ จนมีความตองการลาออกจากงาน เปนตน ผล
การศึกษาของ Cameron (1998) พบวาพยาบาลที่ถูกวากลาว มีความรูสึกไมชอบใจ มีความวิตก
กังวล และยังปฏิบัติงานที่ผิดพลาดมากขึ้น ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหเปนภาระกับ
ผูรวมงาน
2. ความรุนแรงที่บุคลากรทางการพยาบาลตองเผชิญในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง (เฉลิมรัฐ
ค้ําชูชาติ, วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ, และ สุภาณี ออนชื่นจิตร, 2546) เปนการวิจัยที่ศึกษาหาความถี่
ของความรุนแรงประเภทตาง ๆ และหาสาเหตุและปจจัยเสี่ยง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นโดยเปนการสํารวจ
เชิงปริมาณและการสัมภาษณเจาะลึก (Survey and In-depth Interview) เครื่องมือที่ใชในการ
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วิจัยเปนแบบสอบถามพัฒนามาจากแบบสอบถามของ ILO/ICN/WHO/PSI, 2003 ศึกษาจาก
บุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง จํานวน 594 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
545 ราย คิดเปนรอยละ 91.7 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณเผชิญความรุนแรง
ทางวาจามากที่สุดรอยละ 38.9 รองลงมาเปนความรุนแรงทางรางกายรอยละ 4.2 และการคุกคาม
ทางเพศ รอยละ 0.7 รวมความถี่ของความรุนแรงทางวาจา ทางกายและการคุกคามทางเพศ
ทั้ง 3 อยาง 1-2 ครั้งตอคนตอเดือน ความรุนแรงทางวาจาและทางรางกายมาจากผูปวย/ผูมารับ
บริการรอยละ 52.4 และ 88.2ตามลําดับ สวนการคุกคามทางเพศมาจากพยาบาลเพื่อนรวมงาน
มากที่สุดรอยละ 75 สาเหตุของความรุนแรงทางวาจามาจากความบกพรองในการติดตอสื่อสาร
สวนความรุนแรงทางรางกายสวนใหญมาจากอาการเจ็บปวยของคนไข และมีผลทําใหสัมพันธ
ภาพระหวางเพื่อนรวมงานเลวลงเนื่องจากถูกมองวาเปนการปฏิบัติงานผิดพลาด กลุมเสี่ยงตอการ
เผชิญความรุนแรงทางวาจา คือกลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมเรื่องการปองกันและการจัดการกับ
ความรุนแรง
3. การศึกษาลั กษณะการใหบริการ สวัสดิการของบุคลากรพยาบาล และความ
รุนแรงในสถานบริการพยาบาล ในประเทศไทย (ฟองคํา ดิลกสกุลชัยและคณะ, 2545) ดานความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานบริการพยาบาลพบความรุนแรงทุกประเภททั้งทํารายดานรางกาย และการ
ทํารายทางดานจิตใจ (การพูดจาดาทอ การขมเหงรังแก การลวงละเมิดทางเพศ และการกีดกันทาง
เชื้อชาติ) อุบัติการณที่พบนอยเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในภาพกวางที่ครอบคลุมสถานบริการ
พยาบาลทุกระดับทั่วประเทศจึงอาจทําใหคา เฉลี่ยออกมานอยแตเปนสิ่งที่ควรตระหนักวาเมื่อเกิด
ความรุนแรงขึ้น มีรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นนอยมากหรืออาจจะไมมีการรายงานผูบังคับบัญชาจึงอาจ
เปนสาเหตุที่ทําใหพบอุบัติการณนอยกวาที่ควรจะเปน
4. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการละเมิดสิทธิ(อันธพาล) ในที่ทํางานที่ศึกษาใน
กลุมพยาบาลในประเทศนอรเวยในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง กลุมตัวอยางประมาณ 745 คน ที่ถูกคุกคาม
ดานกิริยาแสดงความดูถูกเหยียดหยามดวยคําพูดและการกระทําซึ่งถูกกระทําเกิดซ้ําแลวซ้ําเลา
จากผูกระทํากลุมเดิม ๆ จึงทําใหเกิดความรูสึกไมอยากทํางานเบื่อหนาย รูสึกหมดกําลังใจเพราะ
พฤติกรรมดังกลาวมีผลกระทบดานจิตใจตอผูรวมงานทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
(Einarsen, Matthiesen, & Skogstad, 1998, pp. 563-568)
บทความในตางประเทศเกี่ยวกับการรายงานของพยาบาลเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในที่ทํางานตอผูบังคับบัญชานั้นมีคอนขางนอยมากหรือไมกลารายงานเพราะบางครั้งไมทราบจะ
รายงานอยางไรและไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรายงานไปจะเปนผลเสียตอการ
ดํารงชีวิตหรือตอการยึดวิชาชีพหรือไม กลัวจะมีผลกระทบตอตนเองตามมา (Buppert, 2008)
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สําหรับขาวและบทความทางหนาหนังสือพิมพและ internet สวนใหญก็จะเปน
รายงานถึงการลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางานมากกวาไมคอยจะมีรายงานหรือไมคอยมีประเด็น
เรื่องการลวงละเมิดสิทธิทางวาจา ทางกายและทาทางที่แสดงถึงความไมเคารพไมใหเกียรติและ
ศั ก ดิ์ ต อ ผู ร ว มงานมากนั ก ซึ่ ง พฤติ ก รรมดั ง กล า วมี ก ารเกิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ และสิ่ ง เหล า นี้ เ ป น สิ่ ง ที่
ละเอียดออนสงผลกระทบตอจิตใจตอผูที่ทํางานดวยกัน ในบางคนประสบเหตุการณรูสึกนิ่งเฉย
ปล อ ยไปเหมื อ นไม มีอ ะไรเกิ ดขึ้น หรือรายงานไปก็ ไมมีอ ะไรดีขึ้น หรื อถา รายงานไปแลว กลั ว มี
ผลกระทบตองาน หรือไมบางคนก็เขาเปนพวกเดียวกันเขาทํานองเขาเมืองตาหลิวใหหลิวตาตาม
จะไดไมมีปญหา แตบางคนไมคิดเชนนั้นเพราะคิดวาพฤติกรรมนั้นไมถูกตองซึ่งควรไดรับการแกไข
เพราะไมเชนนั้นจะสงผลกับการทํางานรวมตอผูรวมงานจนถึงองคกร จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะ
เปดประเด็นใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เพื่อใหหนวยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสังคม
ได ต ระหนั ก ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสมของผู ป ฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมใหดีและเหมาะสมขึ้นเพื่อใหหนวยงานเกิด Happy Workplace และเพื่อใหหนวยงาน,
การพัฒนาทางดานอื่น ๆ แทนที่จะตองเสียเวลาในการมาแกไขในเรื่องพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมที่
เกิดขึ้นซ้ํา ๆ และอาจเกิดผลเสียที่ไมพึงประสงคตามมา
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดทางกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
ในการจําแนกพฤติกรรมลวงละเมิด เปน 3 กลุมดังนี้
1. พฤติกรรมทางกาย (physical conduct) การใชกิริยาละเมิด เชน
- ทําโทษอยางไมมีเหตุผล จนทําใหเหตุการณแยลง และ/หรือรุนแรงมากขึ้น
- ใชแรงทํารายบุคคลอื่น เชนกระแทกของ กระแทกเทา เตะ ตบ แทง ยิง ผลัก กัด
หยิก จิกหัว และ/หรือชี้หนาดวยอารมณที่รุนแรงอยางไมเหมาะสม
2. พฤติกรรมทางวาจา (verbal conduct) การใชวาจาละเมิด เชน
- ชอบใชเสียงดัง,ตะโกน,ตะคอก
- พูดใสรายปายสี,บิดเบือนขอมูลไมตรงความจริง
- พูดวิพากย วิจารณอยางไมยุติธรรม มีการนินทาลับหลัง
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3. พฤติกรรมทางภาษาทาทาง (non-verbal conduct) การใชสายตาละเมิด เชน
- การมองดวยสายตาที่ไมเปนมิตร ดูหมิ่นเกียรติ ไมใหเกียรติผูรวมงาน
- การแสดงอาการนิ่งเฉย ไมพูด ไมเสวนาดวยไมใสใจ ไมสนใจ
อนึ่งการจําแนกความรุนแรงตามกรอบแนวคิดของโยฮาน กัลปตุง ซึ่งแบงระดับความ
รุนแรงเปน 3 ระดับ คือความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสราง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
จะไมสามารถแยกความรุนแรงทั้ง 3 ระดับออกจากกันได เพราะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญ

