
เกลียด/โกรธ/กลวั: ความรุนแรงทางเพศ/เพศสภาพในพื้นทีอ่อนไลน์ 

ชลดิาภรณ์ สง่สมัพนัธ์ 

พื้นที ่– เสรีภาพ การมีสว่นร่วม และความรุนแรง 

การขยายตวัของการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยประชาชนในหลายสงัคมถูกมองใน

ทางบวกหลายประการ ไมว่า่จะเป็นเรื่องการศกึษา การเขา้ถงึขอ้มูลในเรื่องตา่ง ๆ การบนัเทงิ ไปจนถงึการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง พื้นทีอ่อนไลน์กลายเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ 

ของผูค้น ท าใหค้นมากมายไดร้ว่มกนัคดิใครค่รวญ จดัวางประเด็น ผลกัดนั และตอ่รองเรือ่งทีก่ระทบต่อชีวิต

ทางสงัคมของพวกเธอและเขา ความเชื่อ ความเห็น ค่านิยม และวิถีชีวิตหลายรูปแบบที่ไม่มีที่ทางหรือถูก

เบียดขบัจากการน าเสนอและมีส่วนร่วมในอาณาบริเวณอื่น ได้อาศยัพื้นที่ออนไลน์ในการเสริมสรา้งความ

ตระหนกัรู ้กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความเห็น และผลกัดนันโยบายและบรกิารสาธารณะของรฐั   

แต่พื้นทีอ่อนไลน์ก็กลายเป็นอาณาบริเวณในการกระจายความเกลียดชงัและความรุนแรงทีก่ระทบ

ตอ่สุขภาวะของคนมากมายหลายกลุ่ม ปฏสิมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ในพื้นทีอ่อนไลน์สะทอ้นอคตแิละความ

เกลียดชงั เช่น ความรงัเกียจคนต่างสีผิว ต่างวฒันธรรม และต่างเพศสภาพ ที่สะท้อนผ่านการสื่อสารเพื่อดู

หมิน่ เหยียดหยาม ลดทอนความเป็นมนุษย์ สรา้งความอบัอาย และท ารา้ยอารมณ์และจิตวิญญาณของคนที่

เป็นเป้าหมาย ช่องทางสือ่สารทีร่วดเร็วประกอบกบัสภาพนิรนามท าให้คนหลายกลุ่มแสดงความเห็นได้โดย

ไม่ถูกจ ากดัโดยข้อห้ามหลายประการของการของการสื่อสารในโลกทางสงัคมออฟไลน์ พื้นที่ออนไลน์ยงั

ขยายการเข้าถึงชีวิตและกจิกรรมของผู้อื่นที่กลายเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ 

โดยเฉพาะความรุนแรงที่เชื่อมโยงกบัเพศสภาพและเพศวิถี เช่น cyber-bullying and harassment 

cyberstalking และการเผยแพร่ภาพร่างกายหรือกิจกรรมทางเพศเพื่อประจานและสรา้งความอบัอายให้

ผูถู้กกระท า รวมไปถงึการขม่ขูดู่หมิน่ในทางเพศ เป็นตน้  

ความรุนแรงทางเพศหลายรูปแบบได้เคลื่อนไปอาศยัพื้นที่ออนไลน์ในการท าร้ายรงัแกผู้คน แต่

การศกึษารูปแบบความรุนแรงในโลกออนไลน์ยงัจ ากดัอยูก่บัเด็กและวยัรุน่  

เพศสภาพ/เพศวถิีและความรุนแรงออนไลน์ 

ภาพรวมของความรุนแรงทางเพศในพื้นที่ออนไลน์พบแบบแผนที่เชื่อมโยงกบัเพศสภาพ โดย

ผูถู้กกระท าความรุนแรงออนไลน์สว่นใหญเ่ป็นคนเพศสภาพหญงิ และผูก้ระท าจ านวนมากเป็นคนเพศสภาพ

ชาย การลวนลามขม่ขูท่ีมี่นยัทางเพศโดยวาจาเพื่อใหเ้กดิความอบัอายและหวาดกลวั การขูว่า่จะขม่ขืน/บงัคบั

เรื่องเพศ ไปจนถงึการน าเสนอภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ เป็นตวัอย่างของรูปแบบ

ความรุนแรงทีค่นเพศสภาพหญงิมากมายเผชิญ ความรุนแรงทีเ่ชื่อมโยงกบัเพศสภาพไม่ได้จ ากดัอยู่กบัเพศ

สภาพของผู้กระท าและผู้ถูกกระท า แต่เป็นเรื่องของการใช้ค่านิยมและมาตรฐานความถูกต้องเหมาะสมเชิง

พฤตกิรรมและวิถีชีวิตตามเพศสภาพมาใช้เพื่อประณามหยามเหยียดผู้อืน่ รวมไปถงึการเชื่อมโยงกตกิาและ

ความคาดหวงัในเรือ่งเพศเมือ่มีปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อืน่  

การท าความเข้าใจความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์จึงต้องพิจารณาว่าระบบสองเพศสภาพที่ไม่เท่า

เทียมและกรอบกตกิาเรื่องเพศทีก่ าหนดบทบาทและมาตรฐานทางเพศทีแ่ตกต่างระหว่างชายหญงิ หล่อเล้ียง

และส่งผลต่อการกระท าความรุนแรงอย่างไร รูปแบบความรุนแรงในพื้นทีอ่อนไลน์จ านวนไม่น้อยเป็นการ

ประณามคนทีมี่พฤตกิรรมและวิถีชีวิตไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ความถูกตอ้งทางเพศและเพศสภาพทีพ่งึกระท า 

และอีกหลายรูปแบบเชื่อมอยูก่บัฐานคดิว่าด้วยพฤตกิรรมทางเพศของคนแต่ละเพศสภาพ คนเพศสภาพหญงิ

ถูกต าหนิประณามโดยการบอกวา่พวกเธอบกพร่องในแง่มุมส าคญัของความเป็นหญงิ เช่นความสวยงามทาง



รา่งกาย ความออ่นโยนแบบแม ่และประพฤตตินอยูใ่นกรอบความถูกต้องเรือ่งเพศ แมว้า่ความเป็นชายจะถูก

หยิบยกมาใช้เพื่อโจมตีคนเพศสภาพชายด้วยเช่นกนั แต่มาตรฐานเรื่องเพศต่างระดบัท าให้ผลกระทบของ

การใช้เรือ่งเพศสภาพและเพศวถิีเพือ่ท ารา้ยผูอื้น่บนพื้นทีอ่อนไลน์แตกตา่งกนัไดส้ าหรบัคนสองเพศสภาพ 

เพศสภาพและเพศวิถีเป็นเครื่องมือในการกระท าความรุนแรงในพื้นทีอ่อนไลน์ แต่คนท ัง้สองเพศ

สภาพก็สามารถใช้เพศสภาพเพื่อสนองประโยชน์ของตนเอง เช่นการบอกว่าความรุนแรงหรือความไม่เป็น

ธรรมทีเ่ผชญิอยูเ่ป็นการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ 

งานวิจยัน้ีเลือกตรวจสอบพิเคราะห์กรณีความรุนแรงทางเพศทีผู่้ถูกกระท าเป็นนกัการเมืองหรือนกั

กจิกรรมทางการเมืองในช่วงปี ค.ศ. 2019 ถงึครึ่งปีแรกของ ค.ศ.2020  การเลือกศกึษาโดยจ ากดัอยู่กลุ่ม

คนเป็นเพราะความจ ากดัของระยะเวลาในการศกึษา และคนท ัง้สองกลุ่มโดยเฉพาะเพศสภาพหญงิถูกกระท า

ความรุนแรงหลายรูปแบบในสงัคมต่าง ๆ ในฐานะบุคคลสาธารณะที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อ

ส ั่นคลอนกลุม่ผูค้รองอ านาจรฐัหรือหรือช่วงชงิอ านาจทางการเมือง ความรุนแรงตอ่ผูห้ญงิในการเมืองภาครฐั

หรือการเมืองทีเ่ป็นทางการถูกจดัเป็นปญัหาส าคญัระดบัโลก ค าถามหลกัทีง่านวิจยัน้ีตรวจสอบคือเพศสภาพ

และเพศวถิีถูกใช้เพือ่ท ารา้ยบุคคลสาธารณะทีเ่ป็นหน่วยหลกัในการศกึษาอยา่งไร 

การศึกษามุ่งพิจารณาปฏิส ัมพันธ์ในพื้นที่ สื่อส ังคม (social media) ได้แก่  Twitter และ 

Facebook ประกอบกบัการระดมสมองผูค้นทีเ่กีย่วข้องและผู้ไดร้บัผลกระทบเพือ่จะท าความเข้าใจการมอง

ประเด็น การตีความสถานการณ์ และวิธีการจดัการ  กรณีหรือประเด็นแลกเปลี่ยนโต้เถียงจ านวนหนึ่งที่

สะท้อนความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ/เพศวิถีถูกเลือกมาท าความเข้าใจการจดักรอบประเด็น การโต้เถียง

แสดงความเห็น และปฏิสมัพนัธ์ของผู้คน เพื่อจะดูว่าประเด็นทีไ่ด้รบัความสนใจเหล่าน้ีสะทอ้นการใช้เรื่อง

เพศและเพศสภาพเพือ่กระท าความรุนแรงอยา่งไร 

กรณีศกึษา - ความเป็นหญงิ/ความเป็นชาย กรอบกตกิาเรือ่งเพศ และความรุนแรง 

การสือ่สารและแลกเปลี่ยนความเห็นเกีย่วกบันกัการเมืองและนกักจิกรรมทีถู่กเลือกเป็นกรณีศึกษา

สะทอ้นการหยบิยกแง่มุมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีเป็นเครื่องมือในการผลกัดนัประเด็นและการโจมตีฝ่าย

ตรงขา้มหรือผูเ้ห็นตา่งทางการเมืองดงัน้ี 

• รา่งกาย ความงาม และความเป็นหญงิ 

นกัการเมืองและบุคคลสาธารณะเพศสภาพหญงิถูกกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์เกีย่วกบัลกัษณะทาง

ร่างกาย การแต่งกาย เส้ือผ้าหน้าผม ในขณะทีน่กัการเมืองเพศสภาพชายไม่ถูกตดัสนิจากรูปลกัษณ์และการ

แตง่กายในลกัษณะเดียวกนั การมองเช่นน้ีสะทอ้นการเชื่อมโยงเรื่องความสวยงามในฐานะองค์ประกอบหลกั

ของความเป็นหญิง ผู้หญิงถูกตดัสินคุณค่าจากความสวยงามทางกายของพวกเธอ การโต้เถียงเกี่ยวกบั

นกัการเมืองและนกักจิกรรมเพศสภาพหญงิจึงวนเวียนอยูก่บัเรื่องความสวยหรือไมส่วยของพวกเธอ และการ

พยายามจะน าเสนอภาพของนกัการเมืองหญงิทีต่นเองไม่ชอบหรือถูกจดัว่าเป็น “ฝายตรงข้าม” ว่าน่าเกลียด

เพือ่ลดทอนคุณคา่และความน่าเชือ่ถือของพวกเธอ 

นกัการเมืองหญงิบางคนทีเ่ป็นกรณีศกึษาได้อาศยัเรื่องการแตง่กายเป็นประเด็นในการน าเสนอเรื่อง

เพศสภาพและมาตรฐานตา่งระดบัทางเพศระหวา่งชายหญงิ 

• เรือ่งเพศ “นอกกรอบ” 

ประเด็นโจมตีหลกัอีกเรื่องหนึ่งที่นกัการเมืองหญิงถูกโจตีหรือใช้เพื่อโจมตีคนเพศสภาพหญิงคือ

พฤตกิรรมทางเพศทีถู่กจดัว่าไม่เหมาะสมตามกรอบเรื่องเพศทีจ่ ากดัความสมัพนัธ์ทางเพศไว้ในสถาบนัการ

แต่งงานแบบผวัเดียว-เมียเดียว และก าหนดว่าผู้หญิงไม่ควรยุ่งเกี่ยวหรือแสดงออกทางเพศมากนกั 



นกัการเมืองหญิงที่เป็นกรณีศึกษาต่างก็ถูกกล่าวหาโดยผู้อื่นและกล่าวหากนัเองว่ามีความสมัพนัธ์ซ้อน 

เกีย่วข้องกบัเรื่องเพศนอกสมรส หรือมกัมากในกาม ในขณะทีน่กัการเมืองเพศสภาพชายไม่ถูกตดัสินหรือ

ประณามในลกัษณะเดียวกนั 

นกัการเมืองหญิงและนกัเคลื่อนไหวทางการเมืองเพศสภาพหญิงถูกประจานโดยการน าเสนอคลิป

เรือ่งเพศในทีร่โหฐานของพวกเธอด้วย ประเด็นน้ีท าใหเ้กดิการโตเ้ถียงเกีย่วกบัพฤตกิรรมของพวกเธอ แตก่็

มีการต ัง้ค าถามเกี่ยวกบัความถูกต้องเหมาะสมของการน าเสนอเรื่องเพศของบุคคลสาธารณะในลกัษณะน้ี

ดว้ย 

• การขม่ขูว่า่จะใช้ความรุนแรงทางเพศในพื้นทีอ่อฟไลน์ 

คนจ านวนหนึ่งที่ร่วมในการโต้เถียงในประเด็นเกี่ยวกบันกัการเมืองและนกัเคลื่อนไหวเพศสภาพ

หญงิขูว่า่ จะใช้ความรุนแรงทางเพศกบัพวกเธอ เช่นการขม่ขืนและบงัคบัรว่มเพศ 

• เพศสภาพในฐานะเครือ่งมือทางการเมือง  

เรื่องเพศและเพศสภาพถูกใช้เพื่อเป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อท ารา้ยและลดทอนความน่าเชื่อถือของ

ฝ่ายตรงขา้มทางการเมือง กรณีศกึษาท าใหเ้ห็นว่าผู้หญงิเป็นท ัง้ผูโ้จมตีและผูถู้กโจมตีโดยประเด็นเพศสภาพ 

การต ัง้ข้อสงัเกตว่าการวิพากษ์วิจารณ์บางเรื่องเป็นการคุกคามทางเพศหรือสะทอ้นอคตใินทางเพศก็เป็นอีก

เรือ่งหนึ่งทีบุ่คคลสาธารณะใช้ในการโตต้อบการโจมตีของผูอื้น่ 

• การแบง่ปนัประสบการณ์สว่นตวั 

การโต้เถียงแลกเปลี่ยนเมือ่บุคคลสาธารณะถูกวิจารณ์ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัเพศสภาพ เช่นการแต่งกาย 

หรือความรุนแรงในความสมัพนัธ์ส่วนตวั ได้กลายเป็นโอกาสให้คนเพศสภาพหญิงจ านวนหนึ่งได้บอกเล่า

ประสบการณ์ของพวกเธอ ท าให้เห็นภาพของอคตแิละความรุนแรงทางเพศในหลายแง่มุมในสงัคมไทยได้

ชดัเจนขึน้ 

• รฐักบัความรุนแรงทางเพศออนไลน์ 

นกัการเมืองและนกักจิกรรมหญงิ รวมท ัง้ผู้ทีแ่ลกเปลี่ยนความเห็นในพ้ืนทีอ่อนไลน์จ านวนหนึ่ง ต ัง้

ข้อสงัเกตหรือต ัง้ค าถามเกีย่วกบับทบาทและความเกีย่วข้องของหน่วยงานของรฐัในการโจมตีนกัการเมือง

หญงิในเรือ่งเพศในพื้นทีอ่อนไลน์  

นกัการเมืองและนกักจิกรรมเพศสภาพหญงิกลา่วถงึความหวาดกลวัและความโกรธเมือ่ต้องเผชิญกบั

ความรุนแรงทางเพศออนไลน์ 

ขอ้เสนอว่าดว้ยการจดัการ 

• นกัการเมืองและนกัการเมืองหญงิทีเ่ป็นกรณีศกึษาบางคนเห็นว่าการเงียบเฉยต่อประเด็นไม่ได้

เป็นการแก้ปญัหา แต่เรียกรอ้งให้มีการโต้เถียงและน าเสนอประเด็นเพื่อให้คนในสงัคมได้เห็น

อคตแิละการแสดงความรุนแรงในทางเพศ โดยนกัการเมืองควรร่วมกนัพูดถงึประเด็นดงักล่าว

โดยไมแ่บง่แยกพรรค 

• พรรคการเมืองในประเทศไทยควรมีแนวทางว่าไม่ยอมรบัการใช้ความรุนแรงทางเพศโดยคน

ในพรรค 

• สื่อมวลชนและประชาชนในฐานะแนวร่วมเพื่อการน าเสนอประเด็นความรุนแรงในพื้นที่

ออนไลน์ 



ความรุนแรงทางเพศในพื้นทีอ่อนไลน์ไม่ใช่เรื่องความบงัเอญิแต่สะทอ้นแบบแผนความสมัพนัธ์เชงิ

เพศสภาพในสงัคม เป็นการกระท าที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตซ ้าความเหลื่อมล ้าในระบบสองเพศสภาพ ความ

เกลียดชงัและดูหมิน่คนเพศสภาพหญงิ การชี้ชวนให้คนในสงัคมมองเห็นความรุนแรงรูปแบบน้ีและร่วมกนั

ต ัง้ค าถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องน้ีในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์มีความส าคญัต่อการจดัการกบั

ความรุนแรงรว่มกนั 

 


