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“ความเข้าใจเกีย่วกบัความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย” 
(โดยทัว่ไปสังคมไทยจะเขา้ใจกนัว่าความรุนแรงทางเพศเป็นการใชค้วามรุนแรงทางกาย มีการบงัคบั ข่มขู่ โดยท่ีผูถู้กกระท าไม่ยินยอมพร้อมใจ เช่น การถกูข่มขืน  
กระท าช าเรา แต่ยงัมีมิติอ่ืนของความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงรวมถึงการคุกคาม การล่วงละเมิดต่อผูถู้กกระท า โดยเฉพาะสตรีดว้ยท่าที กิริยา วาจา สายตาท่ีแทะโลม  
หรือค าพูดก็ได ้ท าให้ผูถู้กกระท าโดยเฉพาะสตรีรู้สึกอบัอาย เจ็บช ้าน ้ าใจ เพราะรู้สึกว่าตนเองดอ้ยคุณค่าและไม่มีเกียรติ ซ่ึงเป็นการท าลายและบัน่ทอนศกัด์ิศรี 

ความเป็นมนุษยข์องผูถู้กกระท าอยา่งร้ายแรง) 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  เร่ือง “ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย” ท าการส ารวจระหว่าง 
วันท่ี  10-15 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนท่ี มีอายุ  15 ปีขึ้ นไป กระจายทุกภูมิภาค  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ ทั่วประเทศ  
รวมทั้ งส้ิน จ านวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับความเข้าใจในรูปแบบหรือลักษณะความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย การส ารวจอาศัย 
การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานขอ้มูลตวัอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิดา้โพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเม่ือถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความเขา้ใจในรูปแบบหรือลกัษณะความรุนแรงทางเพศ พบว่า 
1. การท่ีนักเรียนชายรุ่นพี่พยายามข่มขืนนักเรียนหญิงรุ่นน้องท่ีคิดว่าชอบตวัเอง ตวัอย่าง ร้อยละ 97.86 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ 

ขณะท่ีร้อยละ 2.14 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
2. การที่สามีบังคบัให้ภรรยา (ซ่ึงไม่มีงานท าหรือไม่มีรายได)้ คา้บริการทางเพศ โดยขู่ว่าจะไล่ออกจากบา้นหากไม่ยอมท าตาม ตวัอย่าง  

ร้อยละ 91.30 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 8.70 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
3. การหว่านล้อมจากการคุยออนไลน์ให้ผูห้ญิงส่งรูปเปลือยของตนเองไปให้ แล้วขู่ว่าจะประจานให้เสียช่ือเสียงหากไม่ส่งเงินมาให้ 

ตวัอยา่ง ร้อยละ 84.90 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 15.10 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
4. เหตุการณ์จากหัวขอ้ข่าว “สาวสวยถกูแฟนท าร้ายดบั อา้งหึงหวง” ตวัอย่าง ร้อยละ 83.14 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 

16.86 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
5. การท่ีผูห้ญิงแต่งตวัโป๊และถูกแอบถ่ายรูปไปลงในโซเชียลมีเดียและวิพากษ์วิจารณ์ จนเธอรู้สึกอบัอาย ตวัอย่าง ร้อยละ 76.81 ระบุว่า  

เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 23.19 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
6. การท่ีพนกังานรู้สึกอึดอดัใจท่ีผูบ้ริหารมกัเล่าเร่ืองข าขนัเชิงเพศและแชร์รูปโป๊เปลือยบ่อยคร้ัง รวมทั้งแซวรูปโฉมผูห้ญิง ตวัอยา่ง ร้อยละ 

76.81 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 23.19 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
7. การท่ีสามีบังคับให้ภรรยามีเพศสัมพันธ์ด้วยในขณะท่ีภรรยาไม่ยินยอม ตัวอย่าง ร้อยละ 72.31 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ  

ขณะท่ีร้อยละ 27.69 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
8. การท่ีเด็กหญิงไม่พอใจท่ีญาติสนิทผูช้ายชอบกอดและหอมแกม้ ตวัอย่าง ร้อยละ 71.32 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 

28.68 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
9. การท่ีสามีหรือภรรยามีชูห้รือนอกใจ จนกระทัง่อีกฝ่ายเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ตวัอย่าง ร้อยละ 52.17 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ 

ขณะท่ีร้อยละ 47.83 ระบุว่า ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ  
10. การชกัชวนให้เหยื่อออนไลน์หลงรัก และหลอกให้โอนเงินให้ ตวัอย่าง ร้อยละ 50.88 ระบุว่า เป็นความรุนแรงทางเพศ ขณะท่ีร้อยละ 

49.12 ระบุวา่ ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ      
 
 
 
 

 

วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามประชาชนถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความรุนแรงทางเพศ พบว่า ตวัอย่าง ร้อยละ 64.15 ระบุว่า ผูช้ายขาดความเคารพในผูห้ญิง 

รองลงมา ร้อยละ 50.04 ระบุว่า ผูช้ายขาดความเข้าใจในความรู้สึกยินยอมหรือไม่ยินยอมของผูห้ญิง ร้อยละ 47.52 ระบุว่า ผูห้ญิงแต่งตัวไม่ดี 
ให้ท่าผูช้าย ร้อยละ 3.51 ระบุว่า การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือ เช่น ละคร ส่ือสังคมออนไลน์ ร้อยละ 1.53 ระบุว่า ยาเสพติด 
และส่ิงมึนเมา ร้อยละ 0.69 ระบุว่า การเล้ียงดูของครอบครัว ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ขาดสติ/อารมณ์ชัว่วูบ ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ปัญหาชูส้าว ร้อยละ 
0.15 ระบุว่า ไม่เกรงกลวับทลงโทษตามกฎหมาย และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ค่านิยมผูช้ายเป็นใหญ่  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตวัอย่าง ร้อยละ 8.47 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.00 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ            
ร้อยละ 18.46 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 33.49 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 7.70 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออก และร้อยละ 
13.88 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคใต ้ตวัอยา่ง ร้อยละ 48.36 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.64 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่าง ร้อยละ 16.70 มีอายุ  15-25 ปี  ร้อยละ 17.01 มีอายุ  26-35 ปี  ร้อยละ 18.16 มีอายุ  36-45 ปี  ร้อยละ 25.40 มีอายุ  46-59 ปี  
และร้อยละ 22.73 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่าง ร้อยละ 96.26 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 2.98 นบัถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.76 นบัถือศาสนา
คริสต ์และอืน่ ๆ ตวัอยา่ง ร้อยละ 33.71 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.16 สมรส และร้อยละ 3.13 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.02 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต ่ ากว่า ร้อยละ 37.22 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.39                         
จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.40 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.97 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

ตวัอย่าง ร้อยละ 9.38 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจา้ง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.95 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 18.69
ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.43 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.11 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงาน      
ร้อยละ 21.82 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 8.54 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระ 
ท่ีไม่แสวงหาก าไร  

ตัวอย่าง ร้อยละ 25.93 ไม่ มีรายได้ ร้อยละ 19.30 รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.48 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 8.54 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.04 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.34  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.37 ไม่ระบุรายได ้ 
 
1. ท่านคิดว่ารูปแบบหรือลักษณะเหล่านีเ้ป็นความรุนแรงทางเพศ หรือไม่ 

ประเด็นความเข้าใจในรูปแบบหรือลักษณะความรุนแรงทางเพศ เป็นความรุนแรงทางเพศ ไม่ใช่ความรุนแรงทางเพศ รวม 
1. การท่ีนกัเรียนชายรุ่นพี่พยายามข่มขืนนกัเรียนหญิงรุ่นนอ้งท่ีคิดว่า
ชอบตวัเอง 

97.86 2.14 100.00 

2. การท่ีสามีบงัคบัให้ภรรยา (ซ่ึงไม่มีงานท าหรือไม่มีรายได)้  
คา้บริการทางเพศ โดยขู่ว่าจะไล่ออกจากบา้นหากไม่ยอมท าตาม 

91.30 8.70 100.00 

3. การหว่านลอ้มจากการคุยออนไลน์ให้ผูห้ญิงส่งรูปเปลือยของ
ตนเองไปให้ แลว้ขู่ว่าจะประจานให้เสียช่ือเสียงหากไม่ส่งเงินมาให้ 

84.90 15.10 100.00 

4. เหตุการณ์จากหวัขอ้ข่าว “สาวสวยถูกแฟนท าร้ายดบั อา้งหึงหวง” 83.14 16.86 100.00 
5. การท่ีผูห้ญิงแต่งตวัโป๊และถูกแอบถ่ายรูปไปลงในโซเชียลมีเดีย 
และวิพากษวิ์จารณ์ จนเธอรู้สึกอบัอาย 

76.81 23.19 100.00 

6. การท่ีพนกังานรู้สึกอึดอดัใจท่ีผูบ้ริหารมกัเล่าเร่ืองข าขนัเชิงเพศ
และแชร์รูปโป๊เปลือยบ่อยคร้ัง รวมทั้งแซวรูปโฉมผูห้ญิง 

76.81 23.19 100.00 

7. การท่ีสามีบงัคบัให้ภรรยามีเพศสัมพนัธ์ดว้ยในขณะท่ีภรรยาไม่
ยินยอม 

72.31 27.69 100.00 

8. การท่ีเด็กหญิงไม่พอใจท่ีญาติสนิทผูช้ายชอบกอดและหอมแกม้ 71.32 28.68 100.00 
9. การท่ีสามีหรือภรรยามีชูห้รือนอกใจ จนกระทัง่อีกฝ่ายเกิดความ 
เศร้าโศกเสียใจ 

52.17 47.83 100.00 

10. การชกัชวนให้เหยื่อออนไลน์หลงรัก และหลอกให้โอนเงินให ้ 50.88 49.12 100.00 
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2. ท่านคิดว่าสาเหตุของความรุนแรงทางเพศทุกประเภทเกิดขึน้เพราะ (เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

สาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงทางเพศ ร้อยละ 
ผูช้ายขาดความเคารพในผูห้ญิง 64.15 
ผูช้ายขาดความเขา้ใจในความรู้สึกยินยอมหรือไม่ยินยอมของผูห้ญิง 50.04 
ผูห้ญิงแตง่ตวัไม่ดี ใหท้่าผูช้าย 47.52 
การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ือ เช่น ละคร ส่ือสังคมออนไลน์ 3.51 
ยาเสพติดและส่ิงมึนเมา 1.53 
การเล้ียงดูของครอบครัว 0.69 
ขาดสติ/อารมณ์ชัว่วูบ 0.53 
ปัญหาชูส้าว 0.46 
ไม่เกรงกลวับทลงโทษตามกฎหมาย 0.15 
ค่านิยมผูช้ายเป็นใหญ ่ 0.08 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.47 
ภาคเหนือ 236 18.00 
ภาคกลาง 242 18.46 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 439 33.49 
ภาคตะวนัออก 101 7.70 
ภาคใต ้ 182 13.88 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 634 48.36 
หญิง 677 51.64 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 219 16.70 
26-35 ปี 223 17.01 
36-45 ปี 238 18.16 
46-59 ปี 333 25.40 
60 ปีขึ้นไป 298 22.73 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,262 96.26 
อิสลาม 39 2.98 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 10 0.76 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 442 33.71 
สมรส 828 63.16 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 41 3.13 

รวม 1,311 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า 328 25.02 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 488 37.22 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 110 8.39 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 333 25.40 
สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 52 3.97 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/ลกูจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 123 9.38 
พนกังานเอกชน 196 14.95 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 245 18.69 
เกษตรกร/ประมง 163 12.43 
รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 185 14.11 
พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 286 21.82 
นกัเรียน/นกัศึกษา 112 8.54 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาก าไร 1 0.08 

รวม 1,311 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้ 340 25.93 
ไม่เกิน 10,000 บาท 253 19.30 
10,001-20,000 บาท 334 25.48 
20,001-30,000 บาท 112 8.54 
30,001-40,000 บาท 66 5.04 
40,001 บาทขึ้นไป 70 5.34 
ไม่ระบ ุ 136 10.37 

รวม 1,311 100.00 
 

 
 


