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-------------------------------------------------------------------------------------------------------ความสําคัญของปญหา
อาชญากรรมทางเพศ เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุกสังคม และมีแนวโนมที่จะมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีระดับของความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการกระทําที่รุนแรงทั้งทางรางกาย จิตใจและ
ทางเพศต อ เหยื่ อ โดยเฉพาะกั บ ผู ห ญิ ง ดั ง จะพบเห็ น ได จ ากการนํ า เสนอโดยผ า นสื่ อ ต า งๆ ทั้ ง ทาง
หนังสือพิมพ โทรทัศน วีดีโอ โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารตางๆก็มีการลักลอบจําหนายมากมาย สิ่งเหลานี้
มีผลทําใหจิตใจมีความแข็งกระดางและกาวราวรุนแรงยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการทํารายทางเพศ โดยเฉพาะ
การขมขืนกระทําชําเรา (Rape)
สําหรับประเทศไทยจะพบไดวา ปญหาการขมขืนไดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได
จากการที่เหยื่อที่ถูกขมขืนสวนใหญเปนไดทั้งชายและหญิง และมีทุกชวงอายุ ตั้งแตเด็กอายุ 1 ขวบไป
จนถึงคนชราก็มีโอกาสเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อไดเชนกัน และยิ่งไปกวานั้นก็คือผูขมขืนก็มิใชมีแต
เฉพาะบุคคลแปลกหนาที่ไมเคยรูจักกันมากอนเทานั้น แตในปจจุบันยังพบวาผูขมขืนเปนผูที่อยูใกลชิด
รูจัก เปนเพื่อนหรือคนรัก รวมทั้งบุคคลในเครือญาติครอบครัวเดียวกัน(Incest) เชน บิดาขมขืนบุตรสาว
ตอเนื่องตั้งแตวัยเด็กกระทั่งโตเปนสาวจนตั้งทอง เปนตน (จักษ พันธชูเพชร,2548: น.2) ดังนั้นจึงเห็นได
วาการขมขืนนั้นสามารถเกิดขึ้นได ทั้งจากบุคคลไกลตัวและบุคคลใกลตัว
การขมขืนจึงถือวาเปนการทํารายทางเพศทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งพบวาผูกระทํามักมี
ความโกรธและกาวราวมากกวาเปนความตองการทางเพศ ในความเปนจริงพบวา หนึ่งในสามของผูขมขืน
มีลักษณะอวั ยวะเพศไมแข็งตัวหรือไม มีการหลั่งน้ําอสุจิขณะกระทําการขมขืน (ไพรัตน พฤกษชาติ
คุณากร,2533:น.225) ดังนั้น ปจจัยทางดานสภาพของผูกระทําผิด ตลอดจนปจจัยทางดานสภาพของ
เหยื่อจึงนับวามีอิทธิพลตอการกระทําและการถูกขมขืน ไมวาจะเปนทางดานของพฤติกรรม สภาพจิตใจ
บุคลิกภาพ อารมณ คานิยม ความเชื่อของสังคมนั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมของอาชญากรขมขืน ซึ่งเปนรูปแบบ
ของความรุนแรงทางเพศรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยรวมถึงอาชญากรประเภทขมขืนฆาดวย ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุและพฤติกรรมของอาชญากรขมขืนและเหยื่อ เพื่อเสนอแนะมาตรการใน
การแกไขและควบคุมพฤติกรรมของอาชญากรขมขืนตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่ออธิบายคุณลักษณะของอาชญากรขมขืนและเหยื่อ
2. เพื่ออธิบายรูปแบบและสาเหตุของอาชญากรขมขืน
3. เพื่ออธิบายลักษณะความผิดปกติทางเพศของอาชญากรขมขืน
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการการแกไขและควบคุมพฤติกรรมของอาชญากรขมขืน

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงคุณลักษณะของอาชญากรขมขืนและเหยือ่
2. ทําใหทราบถึงรูปแบบและสาเหตุของอาชญากรขมขืน
3. ทําใหทราบถึงลักษณะความผิดปกติทางเพศของอาชญากรขมขืน
4. เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางแกไขและควบคุมพฤติกรรมอาชญากรขมขืน
นิยามศัพท
1. อาชญากรขมขืน หมายถึง บุคคลที่ใชกําลังหรืออํานาจบังคับ เพื่อกระทําชําเราโดยที่เหยื่อ
มิไดยินยอมโดยสมัครใจ
2. วัฏจักรการขมขืน หมายถึง กระบวนการขมขืนกระทําชําเราที่เกิดซ้ําภายหลังจากเกิดขึ้น
ในครั้งแรก โดยผานขั้นตอนการตัดสินใจของผูกระทําผิดในการสรางโอกาสเพื่อการขมขืนกระทําชําเรา
ในครั้งตอๆไป
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary
research) ประกอบกั บ การศึ ก ษา
กรณีตัวอยาง(case study) ซึ่งการวิจัยเชิงเอกสารนั้นเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือ
งานวิจัย วิทยานิพนธ และสารสนเทศทางอินเตอรเนท จากเวปไซทของในและตางประเทศ รวมทั้งการนํา
กรณีศึกษาตัวอยางคดีที่เกิดขึ้นมาใชประกอบในการอภิปรายและวิเคราะห โดยนําเสนอผลการศึกษาใน
รูปของการพรรณนาความประกอบความเรียง (description)

ผลการศึกษา
1. การข มขืนกระทําชําเรา (Rape) เปนปรากฏการณ ที่มีมาตั้งแตอดี ต ไม ว าจะเป น โดย
ประเพณีของการประพฤติตอหญิงชั้นต่ํา หรือหญิงที่อยูในประเทศฝายแพสงคราม เพราะการขมขืนเปน
เสมื อนสิ่งที่ แสดงใหเ ห็น ถึงความมั่งคั่ง ทรัพยสมบัติ และกรรมสิทธิ์ในตัวหญิง ดังเชน ที่ระบุอยูใ น
กฎหมายฮัมบูราบี กฎหมายฮิบรู กฎหมายคริสเตียนและกฎหมายอังกฤษ ที่กําหนดคาของหญิงใหเปน
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เพียงทรัพยสินของชาย นอกจากนี้ในสภาวะสงครามการขมขืนก็เปนสิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอ โดยผูที่ขมขืน
ไมไดมีความผิดปกติทางจิต แตเปนเพียงการกระทําที่แสดงถึงชัยชนะ การเหยียดหยามและทําใหฝาย
ที่ถูกกระทํารูสึกต่ําตอย (จักษ พันธชูเพชร,2548:น.8)
นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธระหวางชายและหญิง ยังมีพื้นฐานความเชื่อ
ที่วาผูหญิงมีความดอยคากวาและเปนสัญลักษณของการมีอํานาจของฝายชาย ซึ่งไดสงผลตอการมอง
การขมขืนวาเปนความผิดและมีสาเหตุมาจากฝายหญิง เชน เชื่อวาเปนความผิดของฝายหญิงมากวาจาก
ฝายผูชายมีปญหาทางจิต ผูหญิงมีความสุขกับการถูกขมขืน การขมขืนตองเกิดรวมกับความรุนแรง หรือ
สาวบริสุทธิ์เทานั้นที่เปนเหยื่อของการขมขืน (สุชีลา ตันชัยนันท,2535:น.16-20)
2. รูปแบบของการขมขืน การขมขืนสามารถจัดแบงไดหลายรูปแบบ เชน การถูกขมขืนโดย
คนแปลกหนา ในลักษณะคนเดียวหรือหลายคน การถูกขมขืนโดยคูรัก (Date Rape) การขมขืนระหวางคู
สามีภรรยา (Marital Rape) เปนตน แตถาแบงรูปแบบการขมขืนตามแรงกระตุนและพฤติกรรมที่เปน
สาเหตุ สามารถแบงออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี้ (Christopher Lehmann-Haupt,1999)
2.1 การขมขืนอันเนื่องมาจากอํานาจ (Power Reassurance Rapist) เปนการขมขืนที่
ผูขมขืนตองการจะพิสูจนความเปนชายของตัวเอง โดยมีรูปแบบการสรางความประหลาดใจใหกับเหยื่อ
เชน การลอบแอบเขาไปนอนรออยูในหองนอน หรือซอนตัวอยูที่เบาะนั่งดานหลังรถยนตของเหยื่อ และ
เลือกเหยื่อจากการแอบดูหรือเที่ยวหาเหยื่อในที่ตางๆ ซึ่งจะพบนักขมขืนในรูปแบบนี้มากที่สุด
2.2 การขมขืนที่ใชกําลังที่รุนแรง (Power Assertive Rapist) เปนการขมขืนที่ตองการ
แสดงอํานาจที่เหนือกวา โดยใชกําลังความรุนแรง อาจจะกลับมาขมขืนเหยื่อคนเดิมซ้ําอีก
2.3 การขมขืนเพื่อแกแคน (Anger Retaliatory Rapist) เปนการขมขืนโดยการจูโจมอยาง
รวดเร็วเพื่อตองการแกแคนดวยความโกรธ โดยมีความสุขและความพอใจที่ไดทํารายฝายตรงขาม รวมไป
ถึงการทําลายความรูสึกทางคําพูดเพื่อเปนการแกแคน ในขณะที่ผูกระทํามักไมไดรับความพึงพอใจ
ทางเพศหรือไดรับเพียงเล็กนอยจากการขมขืน
2.4 การขมขืนโดยทําใหผูอื่นเจ็บปวด (Anger Excitation Rapist) เปนการขมขืนที่
ผูก ระทํามีค วามสุขอย า งมากที่ไดเ ห็ น อีก ฝา ยไดรับความทุ ก ข ทรมานจากการกระทํ าของตน (sexual
sadism) มากกวาความสุขที่จะไดรับจากการปลดปลอยทางเพศจากการขมขืน อันเปนการปลดปลอย
ความเฟอฝน (Fantasy) มีความสามารถในการลาเหยื่อและมักจะจบลงดวยการฆาในที่สุด
2.5 การขมขืนที่เกิดขึ้นจากโอกาส (Opportunistic Rapist) เปนการขมขืนที่ไมไดมีการ
วางแผนลวงหนามากอน โดยมีแรงจูงใจหลักจากความตองการทางเพศอยางทันทีทันใด ซึ่งมักจะมีการใช
แอลกอฮอลและยาเสพติดรวมดวย
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2.6 การขมขืนโดยแกง (Gang Rapist) เปนการขมขืนโดยยอมรับและทําตามพฤติกรรม
ของกลุม เพื่อแสดงใหเห็นวาในกลุมเปนพวกเดียวกัน สามัคคีกัน
จากรูปแบบของการขมขืนดังกลาว ไดนํามาสู ขอสรุปถึง แรงจูงใจในการขมขืน
(Rapist Motivation) ซึ่งแบงออกเปน 7 ประการ ไดแก (Baker,1997;citing in Brent Turvey,2005 : 530-533)
2.7 Sex and Lovemaking เปนแรงจูงใจที่ผูกระทําผิดมองการมีเพศสัมพันธเปน Lovemaking
ซึ่งอาจจะทําใหกลายเปนการใชอํานาจไปบังคับ เพราะวาในเด็กหนุมที่ยังขาดประสบการณจํานวนมาก
ถูกสั่งสอนเกี่ยวกับการใชอํานาจและความรุนแรงวา อาจจะเปนสิ่งที่สามารถกระตุนอารมณทางเพศ
กับผูหญิงได จนนําไปสูพฤติกรรมการขมขืน เนื่องจากความสับสนระหวางการหาประสบการณทางเพศ
กับการมีความสัมพันธทางเพศ
2.8 Sex and Shoplifting เปนแรงจูงใจที่ผูกระทําผิดมองผูหญิงเหมือนกับสินคาที่
สามารถจะซื้อมาขายไปได โดยพวกเขาจะถูกสอนวา ความตองการทางเพศนั้นเหมือนกับความหิว
กระหาย ซึ่งผูหญิงเปรียบเหมือนกับลูกกวาดที่บางครั้งตองหยิบขโมยมาเหมือนของกับของกิน
2.9 Uniting เปนแรงจูงใจที่เกิดจากกลุมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการขมขืน
โดยใชการขมขืนเปนบทพิสูจนในบางสิ่งของกลุมแกง หรือสนับสนุนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของแกง
2.10 Dividing เปนการแบงแยกที่มีแรงจูงใจของการมองวาผูหญิงเปนทรัพยสมบัติของ
ผูชาย และการขมขืนนั้นใชเพื่อแสดงอํานาจเหนือผูหญิง
2.10 Power เปนแรงจูงใจดานอํานาจ เพื่อตองการรักษาอํานาจและควบคุมเหนือเหยื่อ
โดยเฉพาะ
2.11 Anger เปนแรงจูงใจจากความโกรธ โดยจะใชกําลังโจมตีเหยื่อทุกสวนของรางกาย
และจะใชความรุนแรงมากขึ้น ถาจําเปนเพื่อใหเหยื่อยอมเชื่อฟง นอกจากนี้ยังเปนการกระทําเพื่อตองการ
ลดคุณคาความเปนคนของผูหญิง เชน การถายปสสาวะลงไปบนตัวเหยื่อ หรือหลั่งน้ําอสุจิรดบนใบหนา
บนผมของเหยื่อ หรือบังคับรวมเพศทางทวารหนัก หรือสอดใสวัตถุเขาไปในชองคลอด ชองทวารหนัก
ของเหยื่อ หรือการแสดงออกทางการทํารายและการพูดจาดูหมิ่นตางๆ
2.12 Sadism แรงจูงใจพัฒนามาจากความโกรธ กลายมาเปนความกาวราวทางเพศ
ในเวลาตอมา ซึ่งความกาวราวจะเปนตัวกระตุนความรูสึกทางเพศ
สวนการแบงกลุมนักขมขืน(ชาย)ในปจจุบนั ไดแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้(ไพรัตน
พฤกษชาติคุณากร,2533:น.326)
2.13 กลุมSexual sadists คือ กลุมที่มีความรูสึกตื่นเตนและมีความตองการทางเพศเมื่อ
ทําใหเหยื่อเจ็บปวด
2.14 กลุม Exploitative predator คือกลุมผูขมขืนที่ใชเหยื่อเหมือนเปนวัตถุที่สนองความ
พึงพอใจทางอารมณหุนหันพลันแลนของตน
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2.15 กลุม Inadequate men คือ กลุมผูขมขืนที่เชื่อวาไมมีผูหญิงคนไหน เต็มใจที่จะมี
เพศสัมพันธกับตน และเขาจะหมกมุนกับจินตนาการซ้ําแลวซ้ําเลาเกี่ยวกับเรื่องความตองการรวมเพศกับ
ผูหญิง 2.16 กลุม Displaced expression of anger คือกลุมที่เชื่อวาการขมขืนเปนการแสดงออกของความ
โกรธ กาวราวและหยาบคายของผูขมขืน
3. คุณลักษณะทั่วไปของนักขมขืนและเหยื่อ ไดมีการศึกษารวบรวมคุณลักษณะทั่วไปของ
นักขมขืน(Characteristics of Rapists) ไวดังนี้ (North Carolina Wesleyan College,2005 )
3.1 สวนใหญเปนเพศชาย สีผิวดํา อายุต่ํากวา 30 ป แตถาเปนนักขมขืนแบบ Sadism จะ
มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป
3.2 นักขมขืนสวนใหญมาจากชนชั้นที่มีรายไดต่ํา มีระดับสติปญญาหรือIQ อยูในระดับ
ปกติ คือประมาณ90-110 มีปญหาเกี่ยวของกับยาเสพติดและแอลกอฮอล
3.3 สวนใหญมีประวัติครอบครัวที่มีปญหา โดยมีการเปดเผยแสดงพฤติกรรมทางเพศใน
ครอบครัวกับพี่นองและ/หรือกับแม และขาดโอกาสไดรับบทบาทจากพอเนื่องจากพอตายหรือทิ้งไป
รวมถึงการมีภาวะจิตใจที่มีอารมณเกรี้ยวกราดตั้งแตยังเด็ก
3.4 ตามปกติไมมีปญหาเรื่องการเรียนและมักจะเรียนจนจบชั้นมัธยมและระดับวิทยาลัย
ในบางคน แตมักมีความฝกใฝสนใจในสิ่งลามกอนาจารประเภทภาพโปเปลือย
3.5 สวนใหญมีสภาพสมรส คือ แตงงาน หยา หรืออยูกับผูหญิงแตกลับแสดงออกถึง
ความสัมพันธที่ไมดีกับผูหญิง
3.6 สวนใหญทํางานมีความนาเชื่อถือกับผูหญิง แตมักขาดความเชื่อมั่นในการปรับปรุง
ตนเอง
3.7 มีอาการทางดานจิตใจ ดานบุคลิกภาพตอตานสังคม(Antisocial Personality) กําหนด
ตัวเองใหเปนปกติในทุกๆทางยกเวนทางดานเพศ ในพวกคลั่งลัทธิอาจจะมีอาการของโรคจิตแบบsadism
นอกจากคุณลักษณะทั่วไปของนักขมขืนแลว ยังจะตองมีเงื่อนไขที่จะตองถูกกําหนดไว
4 ประการ จึงจะกอใหเกิดการกระทําความผิดทางเพศขึ้น อันไดแก (Hamill,2001;citing in Brent
Turvey,2005 :pp.530)
3.8 นักขมขืนเองจะตองมีแรงจูงใจ(Motivation)ในการกระทําผิดกฎหมาย
3.9 นักขมขืนจะตองมียุทธวิธีบางอยางในการเอาชนะตอขอหามภายในจิตใจ เพือ่ ใหตน
สามารถจะกระทําผิดกฎหมายได
3.10 นักขมขืนจะตองสามารถเอาชนะตอสิ่งภายนอก ที่จะเขามาบีบบังคับ และ
ผลประโยชนที่จะไดเพิ่มเติมมากขึ้นจากเหยื่อ
3.11 นักขมขืนจะตองสามารถเอาชนะตอการตอตานขัดขืนของเหยื่อ เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติกามกิจไดสําเร็จ
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สวนคุณลักษณะของเหยื่อ ที่จะเปนตัวนําไปสูการถูกทํารายนั้น เปนสิ่งที่นักขมขืน
ไดรับการกระตุนจากเหยื่อ (Victim Instigation) โดยขอมูลที่สําคัญจากเหยื่อจะสามารถนํามาใชเปนขอมูล
นําไปสูตัวคนรายได ซึ่งจะประกอบดวย (Owen,2004:89 อางถึงใน โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน)
3.12 ลักษณะบุคลิกภาพของเหยื่อ ซึ่งถือวามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะกรณีอาชญากร
ตอเนื่อง (serial criminal) ขอมูลจากบุคลิกภาพของเหยื่อสามารถนํามาสะทอนกลับใหเห็นจิตใตสํานึก
ของอาชญากร วาอะไรที่ทําใหเลือกเหยื่อดังกลาว เชน การเลือกเหยื่อที่เปนโสเภณี ดวยเหตุผลที่ตองการ
จะแกแคนผูหญิง นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับมโนภาพตางๆที่ฝงลึกอยูในจิตใตสํานึกของอาชญากรในการเลือก
เหยื่อ เชน เลือกเหยื่อทรงผมสั้นหรือยาว ผอมหรืออวน เปนตน
3.13 สถานภาพสมรสของเหยื่อ เชน การหยาราง การอยูดวยกัน หรือแยกกันอยู ฯลฯ
ในรายที่เหยื่อรูจักกับอาชญากร เหยื่อจะระบายความทุกขและปญหากับอาชญากรจึงเปนเหตุใหถูกลอลวง
และนําไปสูการกลายเปนเหยื่อไดในที่สุด
3.14 วิธีการดําเนินชีวิตของเหยื่อ เปนอีกปจจัยหนึ่งในการนําเหยื่อและอาชญากรมาพบ
กันได ไมวาจะเปนการพบกันซึ่งหนา หรือไดตกเปนเปาหมายของการวางแผนมาอยางดีของอาชญากร
จากการที่ไดพบ ไดรวมกลุมกิจกรรม หรือจากหนาที่การงานของเหยื่อที่ตองพบปะผูคนจํานวนมาก และ
ดวยอาชีพดังกลาวจึงทําใหเหยื่อไดมีโอกาสเขาไปถึงตัวอาชญากรได
3.15 แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ก็ มี ค วามสํ า คั ญ มาก โดยบางแหล ง เป น แหล ง ที่ มี อั ต ราการ
ประกอบอาชญากรรมสูง จึงทําใหมีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อสูงมาก
3.16 สุขภาพทางรางกายและทางดานจิตใจของเหยื่อ ก็เปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึง
จุดออนที่ทําใหตกเปนเหยื่ออาชญากรไดโดยงายเชนกัน
4. สาเหตุ ข องการข ม ขื น การประกอบอาชญากรรมนั้ น มี ส าเหตุ สํ า คั ญ มาจากป จ จั ย
3 ประการและ 1 องคประกอบรวม ซึ่งไดแก ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคม มีสวนผลักดันให
บุ ค คลเป นอาชญากรเมื่ อถู กกระตุ น ผ า นตั วแปรสภาพคื อ ป จ จั ย ทางจิ ต (ซึ่ ง เป นความรู สึ ก ขาดความ
รับผิดชอบชั่วดีและศีลธรรม) และองคประกอบรวมดานโอกาสในการกระทําผิด แตปจจัยทางจิตประการ
เดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงนําไปสูสภาพอาชญากรรมไดแมจะไมมีอิทธิพลจากสภาพปจจัยทางกายภาพหรือ
สังคมรวมก็ตาม ซึ่งจะพบเห็นไดกรณีที่อาชญากรเปนโรคจิต (จักษ พันธชูเพชร,2548:น.12-14)
ปจจัยทางกายภาพ

ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางจิต
โอกาสในการกระทําผิด
อาชญากรรม
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4.1 สาเหตุจากตัวผูขมขืน
4.1.1 สาเหตุจากแรงกระตุนทางเพศ เปนการแสดงออกทางอารมณเพศรุนแรง
(Explosive Sexual Impulse) ผูกระทําจะมีลักษณะเปนปกติมาตลอด แตมักจะมีความขลาดอาย
มีบุคลิกภาพที่ไมบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ (Immature) อายที่จะผูกสัมพันธกับเพศหญิง
4.1.2 สาเหตุจ ากความวิปริต ทางเพศ เปน กามวิ ปริ ต แบบsadism ที่ผูก ระทําผิ ด
จะกระทําเพื่อถายทอดความกาวราวทางเพศ (Sexual Aggressive Diffusion)ที่จะตองไดรับการกระตุน
อารมณทางเพศดวยการขัดขืนหรือตอตานจากอีกฝาย และจากภูมิหลังการเลี้ยงดูพบวามักเคยถูกทารุณมากอน
จนเกิดเปนความผิดปกติทางเพศ หรือเรียกวาความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)
4.1.3 สาเหตุจากสันดานความประพฤติแบบกาวราว (Aggressive Conduct Disorder)
ผูขมขืนไมใชอาชญากรทางเพศอยางแทจริง แตเปนการใชกําลังรุนแรงเพราะตองการมีอํานาจเหนือหรือ
เอาชนะเหยื่อ ผูกระทําผิดสวนใหญมีพฤติกรรมแบบตอตานสังคม มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน
หรือถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก
4.1.4 สาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ (Mental Disorder) ในลักษณะของการ
เปนโรคจิต เชน โรคหวาดระแวง (Paranoid) ปญญาออนและโรคทางสมอง (Organic Brain Diseases)
ที่จะทําใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป และกระทําความผิดโดยขาดการรูสึกรับผิดชอบชั่วดี
นอกจากนี้แลวยังมีสาเหตุของพฤติกรรมการขมขืนที่เกิดจาก การสูญเสียการควบคุม
ตนเองชั่วคราวเนื่องจากการมีสภาพผิดปกติ อันมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดหรือแอลกอฮอล
โดยเมื่อดื่มเสพสุราจะทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เพราะสุราไปกดความรูสึกผิดชอบชั่วดี เหลือ
เพียงแตความรูสึกที่มาจากสัญชาติญาณ (Instinctual need)ทําใหความรูสึกอารมณที่เก็บกดไวระเบิด
ออกมา การกระทําจึงเกิดขึ้นเพื่อระบายความตองการทางเพศ (Curt R.Bartol,1991)
4.2 สาเหตุจากสังคม
เปนสาเหตุที่เกิดจากภายนอก เชน การแพรกระจายของสิ่งยั่วยุทางกามารมณตาง ๆ
รวมถึงสุราและยาเสพติด ที่ทําใหเกิดแหลางมั่วสุมหรือมีฤทธิ์ตอสมอง ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความ
ยับยั้งชั่งใจ ซึ่งเปนสิ่งที่สนับสนุนการกออาชญากรรมทางเพศไดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ การขมขืนอาจเกิดจากการตอบสนองความตองการพื้นฐานที่ไมใชเรื่อง
ของเพศก็ได (Primarily nonsexual needs) แตเปนการแสดงอํานาจและความโกรธแคนผานพฤติกรรม
ทางเพศมากกวาที่จะเกิดจากความตองการทางเพศอยางเดียว ดังนั้นการขมขืนจึงเปนการแสดงออกถึงการ
สูญเสียการทําหนาที่ทางจิต (Psychological dysfunction) ซึ่งอาจเกิดขึ้นชั่วคราวนานๆครั้ง หรือเกิด
ซ้ําแลวซ้ําเลา เปนการกระทําของคนที่ออนแอทางอารมณ และไมสามารถจัดการกับความเครียด และ
ความตองการของชีวิตได
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5. ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorders) ความผิดปกติทางเพศที่พบไดบอยมีดังนี้
(พนม เกตุมาน,2546)
5.1 ความผิดปกติของเอกลักษณทางเพศ (Sexual Identity Disorders)
5.1.1 รักรวมเพศ (Homosexualism) คือความผิดปกติ ในพฤติกรรมทางเพศ เปนไป
ในทางตรงกันขาม การแสดงออกจะเปนแบบเบี่ยงเบนทางเพศ เชนแตงกายเหมือนเพศตรงขาม กริยา
ทาทาง การพูดจา กิจกรรมที่ทํา และที่สําคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจทางเพศ จะมีความรูสึก อารมณเพศ
กับเพศเดียวกัน แตทั้งเกยและเลสเบี้ยน อาจมีความพึงพอใจไดกับทั้งสองเพศ เรียกวาไบเซ็กชวล
(bisexualism) แตสวนใหญ ไบเซ็กชวล มักจะมีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันมากกวา
5.1.2 ความผิดปกติในเอกลักษณทางเพศ (Gender Identity Disorder) มีลักษณะ
สําคัญคือ คิดวาตัวเองเปนเพศตรงขามมาตั้งแตเด็ก เมื่อเขาสูวัยรุนจะ รูสึกรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง
จนตองการผาตัดเปลี่ยน
5.2 กามวิปริต (Paraphilias) อาการสําคัญคือ มีความรูสึกทางเพศกับสิ่งกระตุนที่ผิด
ธรรมชาติ มีหลายประเภท ตัวอยางเชน Exhibitionism ชอบอวดชอบโชว แกผาโชวอวัยวะเพศตนเอง,
Fetishism ใชชุดชั้นในหรือเสื้อผา ใชชุดชั้นใน หรือเสื้อผาอาภรณหรือวัตถุที่เปนสัญญลักษณของเพศ
ตรงขาม, Frottuerism ชอบถูไถ มักใชสถานที่คนแนนเบียดเสียดยัดเยียดกัน แลวใชอวัยวะเพศถูไถ ,
Voyuerism ชอบแอบดู ตองแอบดูจึงจะเกิดความรูสึกทางเพศ , Pedophilia ชอบเด็ก ชอบมีเพศสัมพันธ
กับเด็กที่ยังไมเปนวัยรุน, Sadism ชอบทํารายคูของตน จึงจะมีความตื่นเตนทางเพศ Masochism ชอบถูก
ทํารายจึงจะมีความตื่นเตนทางเพศ เปนตน
5.3 การตอบสนองทางเพศผิดปกติ (Psychosexual Dysfunctions) อาการที่สําคัญ คือ
การตอบสนองเวลามีเพศสัมพันธผิดปกติ เกิดไดกับทั้งเพศชายและหญิง ตัวอยางเชน การลมปากอาว
(Immature Ejaculation) เมื่อเริ่มสอดใสอวัยวะเพศเขาไปในชองคลอด ก็ถึงจุดสุดยอดอยางรวดเร็ว
พบบอยที่สุด, นกเขาไมขัน (Erectile Dysfunction ED or Impotence) มีความรูสึกและความตองการทางเพศ
แตอวัยวะเพศไมแข็งตัว หรือแข็งตัวไมนานเพียงพอ, การหมดความสนใจทางเพศ (Loss of Sexual
Desire)
สรุปไดวา ปญหาทางเพศเหลานี้จะนํามาซึ่งความผิดปกติทั้งทางพฤติกรรมและจิตใจของ
ผูปวย จนนําไปสูการสูญเสียการทําหนาที่ทางจิต จนไมสามารถที่จะควบคุมตัวเองได ซึ่งถาหากไมมีการ
ปองกันหรือรักษาก็อาจจะนําไปสูการกออาชญากรรมทางเพศ เชน การฆาตกรรมหรือการขมขืนไดใน
ที่สุด
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6. โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) (พนม เกตุมาน,2546)
เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุคลิกภาพ ซึ่งจะแสดงออกเปนพฤติกรรม ไมเหมาะสม
ใน การคิด การตอบสนองทางอารมณ การแกไขปญหา และการดําเนินชีวิต โดยจะมีอาการดังนี้ คือ
เอาแตใจตนเองโดยไมรูสึกวาตนเองมีปญหา
ไมปรับตัวใหเขากับผูอื่นแตเรียกรองใหผูอื่นปรับตัว
แตคิดวาคนอื่นมีปญหา และไมเปนที่ยอมรับของสังคม มีปญหาทางอารมณซึ่งเปนผลจากการปรับตัวที่ไมดี
บุคลิกภาพผิดปกติมีอยูหลายประเภท ไดแก บุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวงบุคลิกภาพผิดปกติแบบ
แยกตัว , บุคลิกภาพผิดปกติแบบแปลกแยก,บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียบุคลิกภาพผิดปกติแบบหลง
ตัวเอง , บุคลิกภาพผิดปกติแบบพึ่งพิงผูอื่น,บุคลิกภาพผิดปกติแบบย้ําคิดย้ําทํา, บุคลิกภาพผิดปกติแบบ
หลบเลี่ ย งป ญ หา, บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ แ บบไม มี วุ ฒิ ภ าวะ(เด็ ก ไม โ ต), บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ แ บบผสม,
บุคลิกภาพผิดปกติแบบไมอาจจัดกลุมได และบุคลิกภาพผิดปกติแบบตอตานสังคม (แบบอันธพาล).
สวนสาเหตุของโรคบุคลิกภาพผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจาก การเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม
ไม ถูก ต อง,การเผชิ ญป ญ หาในชีวิ ตที่ ทํา ใหการเรีย นรูผิด ไปจากเด็ก ทั่ว ไป,จากป จ จัย ทางพัน ธุกรรม,
การเรียนรูจากสิ่งแวดลอม โรงเรียนและเพื่อน สวนการรักษานั้นมักจะไมไดผลดังนั้นจึงควรปองกัน
จะดีกวามากโดยให การเลี้ยงดูถูกตองตั้งแตเด็กจนถึงอายุ 18 ป,มีการจัดสิ่งแวดลอมที่ดี เอื้ออํานวยตอ
พัฒนาการเด็กและวัยรุน
6.1
โรคบุ คลิ กภาพผิ ดปกติ แบบต อต านสั งคม(Antisocial Personality Disorder)
บุคลิกภาพผิดปกติแบบตอตานสังคมนี้พบไดบอยเกิดขึ้นไดแมแตในครอบครัวทั่วไป เกิดขึ้นไดกับเพื่อน
บางคนทําใหเดือดรอน มักจะกอเรื่องใหเกิดความสูญเสียแกคนอื่น และเกิดความสูญเสียแกสวนรวม
อยางมาก ความจริงแลวโรคนี้สวนใหญเกิดจากปญหาในวัยเด็ก และการเลี้ยงดูไมเหมาะสมมาตั้งแตเล็ก
ซึ่งสามารถปองกันได แตก็เปนโรคที่ถูกมองขาม ละเลย ไมคอยมีใครพูดถึงกัน เนื่องจากเมื่อเกิดขึ้น
แลวรักษายากมาก และไมคอยไดผล
อาการของโรคได แก การละเมิด สิทธิของผู อื่น ,การไมมีความรูสึกผิ ดไมมีความ
รับผิดชอบ,มีความกาวราว ทํารายคนอื่น รังแกสัตว ทําลายขาวของสาธารณะ ทําผิดกฎเกณฑ กติกาของ
หมูคณะ หรือกฎหมาย โรคนี้มักเปนตั้งแตเด็กโดยอาการจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจาก ซน อยูไมนิ่ง
พูดเกง คุยเกง ไมคอยตั้งใจเรียน ชอบพูดคําหยาบ ใจรอน ขี้โมโห เวลาโกรธ จะหยุดยั้งตัวเองไมคอยได
ทําใหมีเรื่องกันบอยๆ บางทีถึงชกตอยกันที่โรงเรียน พฤติกรรมมักจะเลียนแบบพอ หรือคนในครอบครัว
ที่เกเร และพอแมไมมีเวลาแกไขพฤติกรรมลูก ครอบครัวมักไมอบอุน พอแมมีปญหาครอบครัว มีโรคทาง
จิตเวช หรือการใชสารเสพติดในครอบครัว ความกาวราวเกเรของจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลการเรียนแยลง
เพราะไมคอยเขาเรียน ชอบโดดเรียนไปเลนเที่ยว เพื่อนมักจะเปนเด็กโตกวา และนิสัยเกเรเชนกัน ความ
กาวราวในกลุมทําใหไปมีเรื่องกับโรงเรียนอื่นได
บุคลิกภาพแบบนี้ ไมใชการตอตานสังคมแบบที่ชอบทําอะไรก็ตอตาน ประทวง โวยวาย
ไปหมด แต เ ป น บุค ลิ ก ภาพแบบที่ จ ะละเมิด กฎเกณฑ กฎหมาย
เพื่ อ ความพึ ง พอใจของตนเอง
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เวลาตองการอะไรจะตองใหไดทันที หยุดยั้งใจตัวเองไมได เวลาโกรธจะเขาชอบแกลงเพื่อนรังแก
เพื่อน ทําผิดเสมอๆ ถูกดุถูกวาบอยๆ โตขึ้นก็จะยังเปนแบบนี้ ดูเผินๆอาจจะเหมือนคนปกติ เพราะเจา
ตัวจะปดบังอาการและความไมดีไดบางชวง ในสังคมจะมีคนที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบนี้จํานวนไมนอย
ดังจะเห็นปรากฏเปนขาวอาชญากรรมเสมอๆ ไดแก การจี้ ปลน ฆา ขมขืน แตแบบที่อาจเห็นไดไมคอย
ชัด ไดแกพวกโกหก หลอกลวง โกง คอรรัปชั่น หาประโยชนใสตนหรือพรรคพวก สวนการรักษาคน
ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ แ บบนี้ ทํ า ได ย ากมาก
เพราะการกระทํ า ของเขาจะกลายเป น นิ สั ย ส ว นตั ว
เปนบุคลิกภาพที่สําคัญคือเจาตัวมักจะไมรูตัว ไมเห็นปญหาในการแกไข ไมรวมมือในการรักษา
การปองกันจึงสําคัญและลงทุนนอยกวา
สวนการจะปองกันโรคนี้นั้นปจจุบันพบวา โรคนี้เกิดจากการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดของเด็ก
การขาดการดูแลในชวงขวบปแรก ซึ่งสําคัญมากในการสรางความมั่นคงทางอารมณ ความรูสึกที่ดีตอคนอื่น
การมองโลกในแงดี การรูสึกเห็นอกเห็นใจใคร จะเปนสาเหตุใหญขอหนึ่ง ตอมาการขาดการฝกการ
ควบคุมตนเอง ระเบียบวินัยในขวบปที่สองและสาม จะทําใหเด็กขาดการควบคุมจิตใจตนเอง ทําใหเด็ก
เอาแตใจตนเอง ในวัยตอๆมาเด็กจะเรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมของพอแม พี่นอง คนในครอบครัว
และใกลชิด เมื่อเด็กเขาโรงเรียนก็จะเรียนรูจากเพื่อน และครู นอกจากนี้สังคมภายนอกก็เปนแหลงเรียนรู
ของเด็กเชนกัน การเรียนรูเหลานี้ ถาเปนไปดวยดี เด็กจะมีความมั่นคงในอารมณ รูจักแยกแยะดีเลว
และควบคุมตัวเองใหอยูในกติกาสังคมได
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ผู ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ แ บบต อ ต า นสั ง คม มี แ นวโน ม ที่ จ ะประกอบ
อาชญากรรมไดงาย โดยเฉพาะการขมขืนกระทําชําเรา เนื่องจากการที่มีพฤติกรรมที่เมื่อมีความตองการ
แลวจะตองใหไดทันที โดยจะหยุดยั้งใจตัวเองไมได รวมถึงการที่มีพฤติกรรมกาวราวชอบละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น ชอบรังแกทรมานสัตว จนอาจนําไปสูรูปแบบการขมขืนที่ใชกําลังรุนแรงหรือการขมขืนแบบ
sexual sadism ได
7. ความเพอฝนหรือมโนภาพ (Fantacy ) (Bryan Nelson,2005)
ความเพอฝนนั้นจัดเปนสวนประกอบหนึ่งของพฤติกรรมเบี่ยงเบน เปนหนึ่งในแรงขับที่
อยูเบื้องหลังการกออาชญากรรม และเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมอาชญากรรมตอเนื่อง เชน ฆาตกรรม
ตอเนื่อง หรือการขมขืนตอเนื่อง ดังนั้นพฤติกรรมที่คนรายไดกระทําในสถานที่เกิดเหตุ หรือการเลือก
เหยื่อนั้น มักจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเพอฝนหรือมโนภาพของคนราย ความเพอฝนนั้นเปน
การกําหนดสรางขึ้นในความคิด แบงออกไดเปน 2 แบบ ไดแก แบบความเพอฝนที่สรางสรรค (Creative
Fantasies) และแบบฝนกลางวัน (Daydreaming Fantasies)
ความเพอฝนนั้นจะประกอบไปดวยตัวแปรหลายตัว ไดแก ตัวแปรคุณลักษณะของเหยื่อ
(Victim Demographics) ตัวแปรกามวิปริต (Paraphilics) ตัวแปรความสัมพันธ (Relational) ตัวแปร
สถานภาพ (Situational) ตัวแปรความโกรธ ตัวแปรความรุนแรง ตัวแปรอํานาจ ตัวแปรการรับรูในตน
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(Self Perception) ตัวแปรบุคลิกภาพ ตัวแปรชวงเวลาที่เพอฝน(Time Spent in Fantasy) ตัวแปร
ความสามารถในการรับรูความเปนจริง (Reality-testing) ตัวแปรอื่นๆที่สามารถมีอิทธิพลตอผูกระทําผิด
(Factor X) ซึ่งตัวแปรเหลานี้จะมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน(Interaction)ในลักษณะของวงลอของความ
เพอฝน(The Fantacy Wheel) เชน ในฆาตกรตอเนื่อง จะมีแรงขับโดยตัวแปรของความเพอฝนในขณะที่
กระทําผิด ซึ่งจากวงลอความเพอฝน ฆาตกรตอเนื่องจะกระทําการอยูบนพื้นฐานของความเพอฝนและ
จะกระทําตอไปอยางตอเนื่อง
สวนในนักขมขืน มักจะเชื่อวาเกิดจากแรงจูงใจทางดานเพศ ที่ผูกระทําผิดทําไปเพราะมีความ
พึงพอใจในทางดานเพศ แตอยางไรก็ตามการขมขืนจํานวนมากถูกกระตุนโดยที่ผูกระทําผิดตองการ
จะเปลี่ ย นความโกรธให เ ป น การข ม ขื น หรื อ เป น การแสดงออกถึ งอํ า นาจเหนื อ เหยื่ อ ดั ง นั้ น ตั ว แปร
ความโกรธและอํานาจ จึงเปนตัวแปรสําคัญของอาชญากรรมทางเพศ โดยความโกรธนั้นจัดเปนอารมณ
ที่ เ มื่ อ ไม ส ามารถควบคุ ม ได แ ล ว จะนํ า ไปสู ก ารกระทํ า ที่ ก า วร า วต อ ผู อ่ื น เช น การไม เ คารพเชื่ อ ฟ ง
การทาทายอํานาจ เปนตน สวนตัวแปรอํานาจนั้น เปนการตองการที่จะควบคุมหรือรักษาตําแหนงบุคคล
ของตนเองไว
ดังนั้นจึงเห็นไดวาตัวแปรของความเพอฝน ในดานตัวแปรความโกรธ และตัวแปรอํานาจ
จะเปนตัวแปรสําคัญที่เปนมโนภาพในความคิดที่อยูในสวนของจิตใตสํานึกของนักขมขืน ที่พรอมจะผุดขึ้นมา
แทนที่ จิ ต สํ า นึ ก ที่ ค อยควบคุ ม จิ ต ใต สํ า นึ ก อยู กอปรกั บ การที่ ไ ม ไ ด รั บ การขั ด เกลาทางสั ง คม
(socialization)บวกกับการไมไดรับการพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง เมื่อตองเผชิญกับความจริงตาง ๆ
จากสวนของจิตใตสํานึกในชวงวัยตางๆ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการขมขืนที่ใชความโกรธและอํานาจเปน
แรงจูงใจในการกระทําผิดมากกวาที่จะเกิดจากความตองการทางเพศอยางเดียว
8. การมีความตองการทางเพศสูง (Hyper sexuality) (ดวงทิพย รือเรือง,2548)
ผูที่มีความตองการทางเพศสูงผิดปกตินั้น จะหมกมุนเรื่องเพศและมีความตองการอยาง
มาก ที่จะรวมเพศ ไมสามารถหักหามใจตนเองได จะรวมเพศบอยมากวันละหลายๆ ครั้ง การรวมเพศ
แตละครั้งจะ ใชเวลานานมากกวาคนปกติ จนทําใหภรรยาหรือคูนอนบางรายทนไมได ถึงขั้นแตกแยกกัน
นอกจากนั้น มักมีพฤติกรรมทางเพศไมเลือกสถานที่ หรือเมื่อพบเห็นการยั่วยุทางเพศเพียงเล็กนอยก็อาจมี
ความตองการ ทางเพศสัมพันธในขณะนั้นเลย หรือแมแคการจับมือ กอดจูบ หรือสัมผัส ก็อาจจะบรรลุ
จุดสุดยอดได
สาเหตุที่ทําใหการมีความตองการทางเพศสูงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก ความ
ผิดปกติ ของระบบการขับฮอรโมนทางเพศที่มากกวาปกติ หรือเนื้องอกในสมอง ทําใหเกิดความตองการ
ทางเพศ สูงผิดปกติ ผูปวยไฮเปอรไทรอยดบางรายในระยะแรกจะมีความตองการทางเพศสูงผิดปกติ
เช น กัน และ
ผู ปว ยทางจิ ต บางประเภทอาจมีค วามตอ งการทางเพศสูง ผิ ด ปกติ เ นื่ อ งจากสูญ เสี ย
ความสามารถในการควบคุมความตื่นเตนทางเพศ นอกจากนี้ผูที่มีปญหาบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลี้ยงดูใน
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วัยเด็กการพบเห็นกิจกรรม ทางเพศของพอแมหรือคนอื่น หรือตนเองเคยโดนผูใหญกระทําทางเพศในวัย
เด็กจนฝงใจ ทําใหเกิดปม ทางจิตในเรื่องเพศขึ้นจนมีการหมกมุนและย้ําคิดในเรื่องทางเพศตลอดเวลา
ผูที่มีความตองการทางเพศสูงผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางฮอรโมนเพศ
และ โรคทางกายที่เกิดขึ้น สามารถจะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีวิธีการรักษาที่แตกตางกันไป อาจ
รักษาพรอมกับการบําบัดทางจิตใจไปพรอมกัน แตถาพฤติกรรมทางเพศที่สูงผิดปกติไมใชเกิดจากสาเหตุ
ทางกาย แตเกิดจากปญหาบุคลิกภาพและปมทางจิตเรื่องเพศ จะตองปรึกษาจิตแพทยหรือนักจิตวิทยา
เพื่อรักษาดวยการทําจิตบําบัดหรือใชยาระงับประสาทในการบําบัดดวย ถาหมกมุนเรื่องเพศมากแตไมถึง
ขั้นที่ผิดปกติ ก็ควรการออกกําลังอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ ทํากิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อไมใหมีเวลาวาง
ในการคิดหมกมุนเรื่องเพศ รับประทานอาหารและพักผอนอยางเพียงพอก็จะชวยบรรเทาลงได
ดังนั้น จะเห็นไดวาการมีความตองการทางเพศสูงนั้น มีสาเหตุไดทั้งจากความผิดปกติ
ทางด า นร า งกายและความผิ ด ปกติท างดา นบุ คลิ ก ภาพหรื อ ปมทางจิ ต ในเรื่ อ งเพศ จนนํา ไปสู ก ารไม
สามารถควบคุมความตองการทางเพศได และยิ่งถาไดรับการกระตุนจากสิ่งยั่วยุทางกามารมณ หรือ
แอลกอฮอลหรือยาเสพติดแลว ก็จะทําใหสูญเสียการควบคุมตัวเอง หรือการรับรูผิดชอบชั่วดี จนนําไปสู
การมีพฤติกรรมการขมขืนไดในที่สุด เชน การขมขืนที่เกิดขึ้นจากโอกาส (Opportunistic Rapist) เปนการ
ขม ขื น ที่ ไ ม ไ ด มี ก ารวางแผนล ว งหน า มาก อ น โดยมี แ รงจู ง ใจหลั ก จากมี ค วามต อ งการทางเพศอย า ง
ทันทีทันใด ซึ่งมักจะมีการใช แอลกอฮอลและยาเสพติดรวมดวย เปนตน.
9. ทฤษฏีจิตวิเคราะหกับพฤติกรรมนักขมขืนกระทําชําเรา
การนําเอาทฤษฏีจิตวิเคราะหมาอธิบายพฤติก รรมของนักขมขืนนั้น สามารถอธิบาย
พฤติกรรมแปรปรวนของมนุษย โดยพยายามจะอธิบายถึงอารมณที่เก็บกดไวอยูในจิตใตสํานึก โดยเฉพาะ
ในเรื่องสัญชาติญาณทางเพศที่จะมีความเจริญคลี่คลายเปนระยะๆ นับแตวัยทารกจนถึงวัยที่เติบโตเปน
ผูใหญ ถาหากความเจริญเติบโตในระยะใดเกิดความแปรปรวน ก็จะกอใหเกิดความผิดปกติทางอารมณได
ในวัยผูใหญ และอาจหมายถึงความผิดปกติทางเพศ(Sexual disorders)ดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการ
กระทําผิดทางเพศ เชนการขมขืนไดในที่สุด (อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน,2541)
จากจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud) ที่เนนในเรื่องโครงสรางของจิต อันประกอบไปดวย
Id Ego และ Superego นั้น อาชญากรก็คือผูที่ไมสามารถที่จะบังคับสวนที่เปนId ของตนเองใหลงไปอยู
ใตจิตสํานึกได หรือไมสามารถจะแปรรูปหรือทดแทนความตองการในสวนของId ของตนใหเปนที่
ยอมรับของสังคมได ดังนั้นรูปแบบของการมีพฤติกรรมของอาชญากรจึงเปนความตองการโดยตรงของ
Id ที่ยังไมผานขบวนการขัดเกลา ซึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากการที่ถูกเก็บกดอยูตลอดเวลาในที่สุดก็ระเบิดแสดง
พฤติกรรมออกมา หรืออาจเปนผลเนื่องมาจากการที่ Ego ไมสามารถปรับรับได หรือเกิดมีความผิดปกติ
เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากเกิดพลังรุนแรงของความขัดแยงในใจระหวาง Id กับsuperego (โสภา ชูพิกุลชัย
ชปลมันน,2548:น.177) ดังนั้น พฤติกรรมการขมขืนโดยทั่วไปจึงมาจากสัญชาติญาณทางเพศที่ถูกเก็บกด
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ไวอยูในจิตใตสํานึก ไดถูกแสดงออกมา อันเนื่องมาจากความไมสอดคลองกันระหวาง Id Ego และ
Superego ในตัวผูนั้น นอกจากนี้ในกลุมนักขมขืนที่มีความผิดปกติทางเพศรวมดวยนั้น จะมีพฤติกรรมยึดติด
(Fixation) ของชวงพัฒนาการทางจิตเพศ (Psychosexual developmental phase)ในวัยเด็ก ซึ่งฟรอยดเชื่อวา
ความพอใจที่ทารกไดรับเริ่มแรกนั้น จะมีพื้นฐานของการคลุกเคลากับกามารมณทั้งสิ้นซึ่ง เรียกวา Lipido
โดยในคนปกติ จ ะมี ค วามคลี่ ค ลายเป น ระยะๆตามขั้ น พั ฒ นาการของเด็ ก โดยจะเคลื่ อ นจากอวั ย วะ
แหลงหนึ่งไปสูแหลงอื่น เชน จากขั้นปากไปสูขั้นทวารหนัก ดังนั้นถามีการยึดติดในชวงใดชวงหนึ่งก็จะ
ทําใหเกิดการฝงลึกอยูในจิตใตสํานึกและติดตัวไปจนตาย เกิดเปนความเบี่ยงเบนทางเพศขึ้น จนนําไปสู
การกออาชญากรรมทางเพศได เชน การขมขืนที่ผูกระทําผิดกระทําเพื่อถายทอดความกาวราวทางเพศ
(Sexual Aggressive Diffusion) ที่จําเปนตองไดรับการกระตุนปลุกเราอารมณเพศดวยการขัดขืน หรือ
ต า นทานจากอี ก ฝ า ยหนึ่ ง จึ ง จะได รั บ ความพึ ง พอใจและจะร ว มประเวณี อ ย า งรุ น แรง (วิ ฑู ร ย อึ้ ง
ประพันธ ,2520 อางถึงในพิศาล มุขแจง,2540: น.20)
10. งานวิจยั ดานอาชญากรรมทางเพศที่เกีย่ วของ
เอกภพ อินทวิวัฒน (2541,บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรุนแรง
ในการกออาชญากรรมทางเพศ โดยศึกษาเฉพาะผูตองขังคดีขมขืน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษาระดับชั้นประถม 1-6 ประกอบอาชีพรับจาง ในวัยเด็กสวนใหญจะถูก
ผูปกครองลงโทษโดยวิธีวากลาวตักเตือน ปจจัยดานสถานการณแวดลอมสวนใหญเลือกใชสถานที่มิดชิด
ที่ อยู ใ กล ที่พั ก อาศัย ของตนเองในการกระทํ า ความผิด กอปรกั บรูจั ก คุ น เคยหรื อมี ค วามสั มพัน ธกั บ
ผูเสียหายมากอนจึงเกิดความมั่นใจที่จะกระทําความผิด ในขณะกระทําการขมขืนคิดวาผูเสียหายจะไม
กรีดรองดวยความหวาดกลัวและไมกลาตอสูขัดขืน อีกทั้งเชื่อวาจะรอดพนจากการจับกุมเพราะผูเสียหาย
จะไมกลาแจงความ ปจจัยดานวิธีการกระทําความผิดจะคิดวิธีการกระทําความผิดเอาเองทั้งหมดหรือตาม
สถานการณเฉพาะหนา โดยบางสวนจะจดจําวิธีการกระทําความผิดมาจากภาพยนตรหรือละครโทรทัศน
จากการอานพบในหนังสือนิตยสาร กลุมตัวอยางจะทําการขมขืนลําพังคนเดียว มักใชคําพูดหวานลอม
หลอกลอใหผูเสียหายตายใจหลงเชื่อ โดยผูเสียหายไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอย เนื่องจากไมมีการใชอาวุธใด ๆ
ประกอบการกระทําความผิด สวนขอเสนอแนะ ผูวิจัยเห็นควรให กบว.พิจารณาตรวจสอบสื่อตาง ๆ
เพื่อเปนการปดกั้นโอกาสในการเรียนรูเรื่องเพศในทางที่ไมถูกตอง, สถาบันครอบครัวควรปลูกฝงคานิยม
ที่ดีใหกับบุตรหลานใหเห็นคุณคาการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางเพศชายกับหญิง,ควรมีมาตรการควบคุม
ปจจัยที่จะนําไปสูการประกอบอาชญากรรมทางเพศ ไมวาจะเปนการคาประเวณี ยาเสพติดหรือสุรา
ซึ่งมีสวนกระตุนใหเกิดความฮึกเหิมในการกระทําผิด
สมชาย อินโต (2536,บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธกับความรุนแรง
ของการก ออาชญากรรมทางเพศประเภทขมขืนกระทําชํ าเรา โดยมี วัตถุประสงค เพื่อหาสาเหตุและ
คุณสมบัติของการขมขืน และหาความสัมพันธของปจจัยทางสังคมกับการขมขืน พบวา กลุมตัวอยาง
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ซึ่งเปนผูตองขังในคดีขมขืนในเขตเมือง สวนใหญมีอายุนอยกวา25 ป มีอาชีพรับจางโดยมีรายไดต่ํากวา
5,000 บาทตอเดือน พักอาศัยอยูในสลัม สถานภาพโสด ผูปกครองแยกกันอยูหรือตาย สรุปผลการวิจัยไดวา
- ปจจัยการมีเพื่อนรวมขมขืน,การเคยถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับการทํารายทางเพศ,ความถี่
ของการสําเร็จความใครและการดื่มสุราระหวางการขมขืน มีสวนเพิ่มความรุนแรงในการขมขืนกระทํา
ชําเรา
- สว นป จ จัย การมี เ พื่อ นสนิท ที่ใ ช เ วลาในการเที่ ย วโสเภณี แ ละสนับสนุ น การขมขื น
มีสวนเพิ่มความรุนแรงในการขมขืนกระทําชําเรา
- สว นการเรี ย นรู ดา นเพศจากเพื่ อ นหรือ จากหนังสื อลามกอนาจาร มี สว นเพิ่ ม ความ
รุนแรงในการขมขืนกระทําชําเรา
- สวนการกระตุนทางเพศ การถูกชักชวนไปในทางที่ผิด การไรความเห็นอกเห็นใจ
จะนําไปสูความตองการและมีพฤติกรรมที่ดูถูกผูหญิง ซึ่งมีสวนเพิ่มความรุนแรงในการขมขืนกระทํา
ชําเรา สวนการที่ไปดูถูกผูชาย การใสเสื้อผาโปรัดรูป นําไปสูการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในการขมขืน
กระทําชําเรา
- สวนขอเสนอแนะในสวนของรัฐบาล เห็นควรออกกฎหมายควบคุมสื่อลามกอนาจาร
เพื่อลดการกระตุนทางเพศ ควรบรรจุหลักสูตรการศึกษาเรื่องเพศ ไวเปนนโยบายการศึกษาสําหรับ
นักเรียนวัยรุนในโรงเรียน และการตัดสินความผิดและอัตราการลงโทษไมควรปลอยผูกระทําผิดออกมา
เร็วนักเพราะจะสรางความหวาดกลัวใหกับชุมชน
- สวนขอเสนอแนะในสวนภาคเอกชนควรมีหนวยงานเกี่ยวกับผูหญิงที่ใหความรูดาน
เพศ ตลอดจนการชวยเหลือเหยื่อที่ถูกขมขืนในดานอารมณความรูสึกและกฎหมายดวย
พรศิริ มูลติชัย (2541,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยแวดลอมทางสังคมที่มีความสัมพันธ
กับระดับความรุนแรงของการกระทําผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน :กรณีการขมขืนกระทําชําเรา พบวา
เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติเบี่ยงเบนมากอน ไดแก ดื่มเหลา เสพกัญชา เลนการพนัน ชอบทะเลาะ
วิวาท หนีออกจากบาน เที่ยวกลางคืน ทําใหการขมขืนรุนแรงมากขึ้น - การคบคาสมาคมกับเพื่อนที่มี
ความประพฤติเบี่ยงเบน ทําใหการขมขืนรุนแรงมากขึ้น - การที่หญิงดูถูกเหยียดหยาม ความโกรธแคนที่มี
ตอหญิง และสถานที่เกิดเหตุเปนบานของผูกระทําผิดเอง ซึ่งในขณะเกิดเหตุมีพี่นองอยูในบริเวณบานดวย
ทําใหการขมขืนรุนแรงมากขึ้น
พวงเพ็ญ ใจกวาง (2542,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทางสังคมกับการขมขืนกระทําชําเรา
เด็กของผูตองขังชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจํากลางอุดรธานี พบวา ผูตองขังสวนใหญมีระดับการศึกษา
ต่ํา มีอาชีพไมมั่นคง มีรายไดต่ํา สวนใหญสมรสแลว เปนบุคคลที่ติดสุราติดยาเสพติด มีบุคลิกภาพแบบ
อันธพาล มีความเก็บกดทางเพศ มีภูมิหลังครอบครัวที่แตกแยก อยูในสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไม
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เหมาะสม โดยอยูในแวดวงของยาเสพติดและอบายมุข สําหรับเหตุการณขมขืนเด็ก พบวา ชวงเวลา
เกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ในที่เปลี่ยวหรือลับตาคน ในบานพักของผูกระทําผิดหรือบานพักของเด็ก
ขึ้นอยูกับชวงโอกาสที่เอื้ออํานวย มีลักษณะความสัมพันธกับเด็กในฐานะเพื่อนบาน คนรูจัก ญาติใกลชิด
พอเลี้ยงหรือพอที่แทจริง สิ่งที่ยั่วยุใหเกิดเหตุการณไดแก สุราและยาเสพติด มีความผิดปกติทางดาน
บุคลิกภาพ โดยขาดการพัฒนาทางดานอารมณและดานจริยธรรม ซึ่งเปนผลมาจากภูมิหลังทางครอบครัว
ในวัยเด็ก มีลักษณะการเขารวมกลุมทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม ประกอบกับมีสิ่งยั่วยุใหเกิด
อารมณทางเพศและมีชองโอกาสที่เอื้ออํานวย สวนขอเสนอแนะผูศึกษาเสนอใหสงเสริมความมั่นคง
ภายในครอบครั ว ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ก ารศึ ก ษา ส ง เสริ ม บทบาทสถาบั น ศาสนาในการพั ฒ นา
จริยธรรม ใหความรูแกประชาชนในการปองกันปญหาการขมขืนและปกปองเด็ก รวมทั้งเพิ่มมาตรการ
การลงโทษผูกระทําผิดใหมากขึ้น
จากงานวิจัยดานอาชญากรรมทางเพศ จะพบวา คุณลักษณะทั่วไปสวนใหญแลวผูกระทําผิด
ฐานขมขืนนั้นเปนคุณลักษณะทั่วไปของนักขมขืน เชน สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป มาจากชนชั้นที่มี
รายไดต่ํา มีระดับสติปญญาปกติ มีปญหาเกี่ยวของกับยาเสพติดและแอลกอฮอล มีประวัติครอบครัวที่
มีปญหา ขาดโอกาสไดรับการอบรมสั่งสอน ขาดโอกาสไดรับบทบาทจากพอ อารมณไมเหมาะสมกับ
อายุ รวมถึงการมีภ าวะจิ ตใจที่มีอารมณเกรี้ยวกราดตั้งแตยังเด็ก มั กมีความฝกใฝสนใจในสิ่งลามก
อนาจารประเภทภาพโปเปลือยและบางคนก็มีการเบี่ยงเบนทางเพศมากอน เชน พวกถ้ํามองหรือชอบอวด
อวัยวะเพศ สถานภาพสมรสสวนใหญมีสภาพสมรส หรือแยกกันอยู เปนตน
สวนสาเหตุของการขมขืนนั้น พบวามีทั้งสาเหตุจากตัวผูขมขืน ซึ่งเปนสาเหตุจากแรงกระตุน
ทางเพศ อันเปนการแสดงออกทางอารมณเพศรุนแรง หรือสาเหตุจากสันดานความประพฤติแบบกาวราว
ที่เปนการใชกําลังรุนแรงเพราะตองการมีอํานาจเหนือหรือเอาชนะเหยื่อ ดังจะพบวาผูกระทําผิดสวนใหญ
นั้นมีพฤติกรรมแบบตอตานสังคม โดยมักจะมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุนหรือถูกทารุณกรรมในวัย
เด็ก และ สาเหตุจากสังคม ซึ่งเปนสาเหตุที่เกิดจากภายนอก เชน การไดรับสิ่งยั่วยุทางกามารมณจากสื่อ
ตางๆ รวมถึงการเสพสุราและยาเสพติด ที่ทําใหขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความยับยั้งชั่งใจ เหลือเพียง
แตความรูสึกที่มาจากสัญชาติญาณ (Instinctual need) ทําใหความรูสึกอารมณที่เก็บกดไวระเบิดออกมา
การกระทําจึงเกิดขึ้นมาเพื่อระบายความตองการทางเพศ ซึ่งเปนสิ่งที่สนับสนุนการกออาชญากรรมขมขืน
ไดทั้งสิ้น
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กรณีศึกษาที่ 1
การขมขืน นางมุกเดียร มาอิ (Mukhtar mai) ในประเทศปากีสถาน

พฤติการณแหงคดี นางมุกเดียร มาอิ เปนครูสตรี อายุ 33 ป มาจากครอบครัวฐานะยากจน ไดถูกชาย
ฉกรรจ 6 คนรุมขมขืนเปนเวลานาน 1 ชั่วโมง ในหมูบาน Meerwala เมือง Multan รัฐปญจาบ ประเทศ
ปากี สถาน โดยเหตุ การณเ กิด ขึ้นเมื่อ 3 ป กอนดวยสาเหตุเพราะกลุมชายต องการลงโทษแก แ ค นเธอ
โดยกลาวหาวานองชายของเธอไปมีสัมพันธฉันชูสาวกับหญิงคนหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลและมี
วรรณะสูงกวา โดยถือวาเปนวิธีการลงโทษ สั่งสอน และเชื่อวาเปนเกียรติสําหรับผูขมขืน คดีเรื่องนี้มีการ
ฟองรองในศาล ปรากฏวาศาลชั้นตนพิพากษาประหารชีวิตชายทั้ง 6 คน แตศาลอุทธรณกลับเปลี่ยน
คําตัดสิน โดยใหปลอยตัวจําเลย 5 คน เนื่องจากขาดหลักฐานและสั่งลดโทษจําเลยอีก 1 คนใหจําคุกตลอดชีวิต
ซึ่งเหตุการณดังกลาวทั่วโลกตางถือวาเปนความทารุณที่รุนแรงสําหรับศักดิ์ศรีเกียรติยศของสตรีทั่วโลก
(Jan McGirk,2005)
จากกรณีศึกษานี้ จะพบวาเปนการขมขืนผูหญิง โดยกลุมชายฉกรรจในหมูบาน ซึ่งถือวาเปน
การขมขืนโดยแกง (Gang Rapist) เปนการขมขืนโดยทําตามพฤติกรรมของกลุมที่มีความเชื่อในเรื่องของ
ชั้นวรรณะและเห็นวาเปนความชอบธรรมและมีเกียรติที่เปนผูลงโทษนางมุกเดียร มาอิ โดยการขมขืนนาง
ซึ่งถือไดวาเปนวัฒนธรรมรอง (Subculture) ของกลุมแกงในหมูบานที่มีธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับการลงโทษดวยการขมขืน วาเปนสิ่งที่มีเกียรติและถูกตองตามกฎหมาย จึงทําใหนักขมขืนทั้ง
6 คนยินยอมทําตามกลุม นอกจากนี้ยังถือไดวาเปนการขมขืนเพื่อแกแคน (Anger Retaliatory Rapist) ดวย
ความโกรธ โดยมีความสุขและความพอใจที่ไดทํารายฝายตรงขาม รวมไปถึงการทําลายความรูสึกทาง
คําพูดเพื่อเปนการแกแคน นอกจากนี้ยังเปนการกระทําเพื่อตองการลดคุณคาความเปนคนของผูหญิง
เพื่อเปนการลงโทษครอบครัวของเธอ จึงจัดไดวาเปนการขมขืนในรูปแบบของแกงและเพื่อการแกแคน
ในขณะเดียวกัน
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กรณีศึกษาที่ 2
A man suspected of being a serial rapist in the attacks on several women in Anchorage
has been arrested
พฤติการณแหงคดี นาย Timothy Paul Barrichman อายุ 39 ป
เป น ผู ต อ งสงสั ย ในคดี ข ม ขื น และทํ า ร า ยร า งกายเหยื่ อ จํ า นวน 4 รายหรื อ
มากกวานั้น โดยเขาถูกกลาวหาวาไดใชวิธีการเสนอใหเหยื่อที่เดินทางมา
คนเดี ย วได โ ดยสารรถยนต ไ ปกั บ เขา โดยเมื่ อ เหยื่ อ ยิ น ยอมเข า ไปภายใน
รถยนตเนื่องจากความไววางใจและดูวาเขาเปนคนเรียบรอยดี ไมนาจะเปน
อันตรายแลวก็จะถูกทําใหมึนเมาชวยตัวเองไมไดจนถูกขมขืน โดยเหยื่อนั้น
จะมีอายุระหวาง 35-48 ป โดยบางครั้งจะมีการโจมตีเหยื่อดวยความรุนแรง
แตบางครั้งก็ไม โดยเหยื่อ 2 คนถูกบีบคอหายใจไมออกจนสลบ สวนอีก 2 รายถูกใสกุญแจมือขณะขมขืน
เหยื่ อ บอกว า เขาจะพู ด กั บ พวกเธอว า เขาเสี ย ใจมากต อ การกระทํ า ของเขาที่ ไ ด ทํ า ลงไปกั บ พวกเธอ
ดานประวัติสวนตัวนั้น เขาแตงงานแลว ชอบการเที่ยวโสเภณี 2-3 ครั้งตอเดือน ชอบรับหญิงแปลกหนา
ขึ้นรถยนตเพื่อความตื่นเตนทางเพศ เขาถูกจับโดยมีหลักฐานทางDNA จากสถานที่เกิดเหตุขมขืนตรงกับ
DNA ของเขา (Anchorage Daily News,2005)
จากกรณีศึกษานี้ พบวา ผูตองสงสัยรายนี้จัดอยูในรูปแบบของผูที่มีความตองการทางเพศสูง
ผิดปกติ (Hyper Sexuality) โดยจะหมกมุนเรื่องเพศและมีความตองการอยางมาก ไมสามารถหักหามใจ
ตนเองได รวมถึงสาเหตุการขมขืนเกิดจากความตองการพิสูจนความเปนชาย โดยสังเกตไดจากการที่ผู
ตองสงสัยตองเที่ยวโสเภณี 2-3 ครั้งตอเดือนทั้งที่แตงงานแลวและชอบความตื่นเตนทางเพศจากการที่
ไดรับผูหญิงแปลกหนาขึ้นรถยนตแลวขมขืน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาตนเองตองการจะพิสูจนความ
เปนชายของตัวเอง อันเปนลักษณะรูปแบบการขมขืนอันเนื่องมาจากอํานาจ (Power Reassurance Rapist)
ที่ไมมีพฤติกรรมกาวราวและสรางความประหลาดใจใหกับเหยื่อ โดยมีรูปแบบของการเลือกเหยื่อจากการ
แอบดูหรือเที่ยวหาเหยื่อในที่ตางๆโดยใชการขับรถยนตไปในที่ตางๆและจะเลือกเหยื่อที่เดินทางเพียง
คนเดียว และจะแสดงความเสียใจกับการกระทําของตนเองกับเหยื่อ
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กรณีศึกษาที่ 3
ลาแกงบากามโหด ฉุด 2 ด.ญ.เรียงคิวยับ
พฤติการณแหงคดี เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 01.00 น. ขณะที่ ด.ญ.หนึ่ง พรอมเพื่อนคือ ด.ญ.เอ
(นามสมมติ) อายุ 14 ป ชวนกันไปสมัครทํางานที่รานอาหาร โดยมีแฟนหนุมของ ด.ญ.หนึ่ง ไปเปนเพื่อน
ดวย ปรากฏวาระหวางที่ทั้งสามยืนอยูหนารานไดมีแกงคนราย 12 คน ขับรถปกอัพ ไมทราบทะเบียน
มาจอดเทียบตรงเขาไปใชปนจี้แฟนหนุมของ ด.ญ.หนึ่งไมใหขัดขืน แลวชวยกันฉุด ด.ญ.หนึ่ง กับ ด.ญ.เอ
ขึ้นรถพาเขาไปในซอย กอนลากไปขมขืนในเพิงเปลี่ยวแหงหนึ่งกลางซอยดังกลาว
ระหวางลงมือขยี้กาม ด.ญ.หนึ่ง คนรายยังไดบังคับใหใชปากสําเร็จความใครใหกับเพื่อนอีก
คน แตไมยอมทําคนรายจึงใชเขากดกระแทกหนาทองจนจุกเสียด กอนหมุนเวียนขมขืนจนครบทั้ง 12 คน
สวน ด.ญ.เอ มีโรคประจําตัวเปนหืดหอบ ทําใหถูกคนรายขมขืนแคคนเดียว ระหวางนั้นยังมีพรรคพวก
ของคนรายอีก 6 คน ขี่รถ จักรยานยนตตามมาสมทบ แตไมไดรวมขมขืนดวย จากนั้นคนรายไดพาเหยื่อ
ทั้งสองมาปลอยทิ้งที่ตูโทรศัพทสาธารณะ หนาโรงพยาบาลดอนตูมตอนใกลรุง ทั้งสองจึงกลับบานไปเลา
เรื่องที่เกิดขึ้นใหผูปกครองกอน เขาแจงความกับ พนักงานสอบสวน (ขาวทันเหตุการณ,2548)
จากกรณีศึกษาพบวา เปนรูปแบบการขมขืนโดยแกง (Gang Rapist) ซึ่งเปนการขมขืน
โดยการยอมรับและทําตามพฤติกรรมของกลุม เพื่อแสดงใหเห็นวาในกลุมเปนพวกเดียวกัน สามัคคีกัน
โดยมีแรงจูงใจ ที่เกิดจากกลุมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการขมขืน โดยใชการขมขืนเปนบทพิสูจน
ในบางสิ่งของกลุมแกง หรือสนับสนุนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของแกง (Uniting)

กรณีศึกษาที่ 4
ขยี้ 4 ขวบลูกครึ่งยุนสุดวิตถาร
พฤติการณแหงคดี สว.เวร. ไดรับการรองเรียนจากนางโสรส (ขอสงวนนามสกุล) มารดา
ของเด็กหญิงเอ (นามสมมติ) ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุนอายุ 4 ป วาลูกสาวไดถูกกระทําอนาจาร หลายวันที่ผานมา
และไดเขาแจงความไวเปนหลักฐานแลว กอนที่จะเขารองเรียนกับมูลนิธิ เนื่องจากเกรงวาจะไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยนางโสรส ใหการวา วันที่เกิดเหตุชวงกลางวันลูกสาวไดออกไปเลนกับเพื่อนบาน
จนกระทั่งในชวงบายลูกสาวไดกลับเขาบานตนเองจึงไดเรียกมาอาบน้ําใหระหวางที่อาบน้ําลูกสาวไดรอง
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วาแสบที่อวัยวะเพศตนเอง จึงไดตรวจสอบดูพบวาที่อวัยวะเพศมีรองรอยบวมช้ําและมีคราบเลือดติดอยู
จึงไดคาดคั้นลูกสาวจนยอมรับวาถูกนายชอบ อายุ 33 ป ซึ่งเปนพอของเด็กหญิงดาว และลุงของเด็กหญิง
เดือน (นามสมมติ) กระทําอนาจาร
โดยนองเอลูกสาวไดเลาวา กอนเกิดเหตุไดไปเลนกับนองดาวและนองเดือน ที่บานไดพบ
นายชอบอยูที่บานดังกลาว หลังจากนั้นนายชอบไดหลอกใหนองดาวและนองเดือนออกไปจากบาน
กอนที่จะพานองเอ เขาไปที่หอง ๆ หนึ่ง ซึ่งทราบตอมาวาเปนหองของแมยาย หลังจากนั้นไดจับนองเอ
ถอดเสื้อผาออกแลวใหนอนบนเตียงกอนที่จะใชดินสอสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศแลวปนกอนที่จะเอาออก
แลวใชนิ้วมือแหยเขาไปอีกจนนองเอรองเจ็บ หลังจากที่เอานิ้วออกแลวไดใชขวดแกวขนาดเล็กใสเขาไป
ระหวางนั้นก็ลุกขึ้นถอดกางเกงออกแลวนําเอาอวัยวะเพศออกมาแลวขึ้นครอมบนตัวกอนใชอวัยวะเพศ
ถูไถที่อวัยวะเพศของนองเอจนเจ็บจึงรองไห
นายชอบจึ ง ได ล งจากตั ว พร อ มทั้ ง หลั่ ง น้ํ า อสุ จิ อ อกมาจนเปรอะเป อ นที่ บ ริ เ วณหน า ขา
ซึ่งเด็กหญิงบอกวานายชอบปสสาวะรด พรอมทั้งพูดวาสมน้ําหนา นอกจากนี้นองเอยังกลาววาระหวาง
นั้นเห็นที่อวัยวะเพศของนายชอบมีเลือดไหลเต็มไปหมด หลังจากนั้นไดมีภรรยาของนายชอบเขามาพบ
จึงเกิดทะเลาะกับนายชอบกอนที่จะนําตัวนองเอมาสงไวที่หนาบาน นางโสรส กลาววา หลังจากที่ตนเอง
ทราบเรื่องไดเรียกพี่ชายของตนเองมาดูกอนนําตัวนองเอไปพบแพทย โดยทาง ร.พ.ตํารวจ ตรวจแลว
พบวาที่อวัยวะเพศมีรองรอยถูกของแข็งกระแทก สวนวาจะถูกขมขืนหรือไมนั้นตองรอตรวจหาน้ําเชื้อ
ภายในชองคลอดของเด็กอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะออกหมายจับนายชอบและเขาจับกุมตัวไวได จึงไดนําตัว
นายชอบมาดําเนินคดีในขอหาพยายามกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 13 ปโดยไมยินยอมตอไป
(ขาวทันเหตุการณ,2548)
จากกรณี ศึ ก ษา พบว า นายชอบมี พ ฤติ ก รรมข ม ขื น เด็ ก ซึ่ ง จั ด เป น ความผิ ด ปกติ ท างเพศ
แบบกามวิปริต (Paraphilias) โดยมีอาการสําคัญคือ มีความรูสึกทางเพศกับสิ่งกระตุนที่ผิดธรรมชาติ
ชนิดชอบมีเพศสัมพันธกับเด็กที่ยังไมเปนวัยรุน (Pedophilia) โดยมีรูปแบบของการขมขืนโดยทําใหผูอื่น
เจ็บปวด (Anger Excitation Rapist) เปนการขมขืนที่ผูกระทํามีความสุขอยางมากที่ไดเห็นอีกฝายไดรับ
ความทุกขทรมานจากการกระทําของตน (sexual sadism) โดยจัดอยูในกลุมของนักขมขืนแบบ Sexual
sadists ซึ่งจัดเปนกลุมที่มีความรูสึกตื่นเตนและมีความตองการทางเพศเมื่อทําใหเหยื่อเจ็บปวด โดยจะ
เห็นไดจากการที่นายชอบในขณะกระทําการขมขืนเหยื่อไดใชดินสอสอดใสเขาไปในอวัยวะเพศแลวปน
กอนที่จะเอาออก แลวใชนิ้วมือแหยเขาไปอีกจนเหยื่อรองเจ็บ หลังจากที่เอานิ้วออกแลวไดใชขวดแกว
ขนาดเล็กใสเขาไประหวางนั้นก็ลุกขึ้นถอดกางเกงออกแลวนําเอาอวัยวะเพศออกมาแลวขึ้นครอมบนตัว
กอนใชอวัยวะเพศถูไถที่อวัยวะเพศของเหยื่อทําใหเหยื่อเจ็บจนรองไห และกระทําตอไปจนสําเร็จความใคร
สรุปไดวาสาเหตุของการขมขืนเกิดจากความวิปริตทางเพศ เปนกามวิปริตแบบsadism ที่ผูกระทําผิดจะ
กระทําเพื่อถายทอดความกาวราวทางเพศ (Sexual Aggressive Diffusion) ที่จะตองไดรับการกระตุน
อารมณทางเพศดวยการขัดขืนหรือความเจ็บปวดของเหยื่อที่ถูกกระทํา
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กรณีศึกษาที่ 5
จับอดีตนักมวย ลักพาตัวลูกสาวเพื่อนวัย 12 ป ขมขืนนานรวมป
พฤติการณแหงคดี เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เวลา 04.00 น. ผูกํากับการกองกํากับการสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน (ผกก.สด.) ไดนํากําลังเจาหนาที่พรอมหมายจับศาล เขาจับกุมนายนรินทร อายุ 47 ป
ภายหลังไดรับรองทุกขจากนายกัมปนาท (นามสมมติ) อายุ 40 ป วา ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ป
บุตรสาวของตนเองไดหายออกจากบานไป โดยจับกุมนายนรินทรไดที่บานพักคนงานกอสราง ภายใน
หมูบาน
นายกัมปนาท เปดเผยวา กอนหนานี้เมื่อประมาณตนป 2545 ตนเองถูกจําคุกที่เรือนจํา และได
รูจักกับนายนรินทรซึ่งถูกจับในขอหาฆาคนตายจนสนิทสนมกันเปนอยางดี จนกระทั่งเมื่อ ตนเองไดรับ
การอภัยโทษและไดกลับไปอยูที่บานกระทั่ง 2 เดือนตอมา นายนรินทรไดรับอภัยโทษออกมาและไดมา
อาศัยอยูกับตน เนื่องจากนายนรินทรไมมีที่พักอาศัย รวมทั้งตนก็เห็นใจเพราะเคยติดคุกมากอนเกรงวา
สังคมจะรังเกียจจึงไดใหที่พักอาศัย
นายกัมปนาท ยังกลาวตอวา หลังจากที่ตนเองใหนายนรินทรพักอาศัยอยูดวยประมาณ
5 เดือน จนถึงวันที่ 9 พ.ค. ตนออกไปธุระนอกบาน เมื่อกลับมาถึงบานก็ไมพบ ด.ญ.เอ กับนายนรินทร
เมื่อออกตามหาก็ไมพบจึงไดแจงความไว จนกระทั่ง 1 สัปดาหตอมา นายนรินทรไดติดตอกลับมาโดย
บอกวา "กูขอลูกมึงมาเลี้ยง กูจะสงเสียใหเรียนจบปริญญา" พรอมทั้งขูวาถาแจงความก็จะฆาลูกสาวตน
นายกัมปนาท กลาวอีกวา ตนเองกลัววาลูกสาวจะไดรับอันตรายจึงไมกลาออกตามหาและ
แจงความอีก ประกอบกับคิดวาลูกสาวเสียชีวิตไปแลว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผานมาไดรับ
โทรศัพทจากลูกสาว ตนจึงไดเขารองทุกขกับ กก.สด.จนกระทั่งเจาหนาที่สามารถติดตามตัวลูกสาวตนเอง
และจับกุมนายนรินทรไดดังกลาว
อยางไรก็ตาม จากการสอบสวน ด.ญ.เอ ใหการวา ตั้งแตนายนรินทรเขามาอาศัยอยูในบาน
ก็ไดแอบขมขืนตนเองเปนประจํา พรอมกับขูวาจะฆาทิ้งหากนําเรื่องไปบอกพอและแม ดวยความกลัว
จึงไมกลาบอกพอและแม จนกระทั่งเมื่อวันเกิดเหตุ นายนรินทรไดชักชวนออกจากบานไปซื้อเสื้อผา
นักเรียน เนื่องจากชวงนั้นเปนชวงใกลเปดเทอม แตก็ไมไดซื้อและกลับพาตนไปเปนคนงานกอสรางที่
สนามบินสุวรรณภูมิ พักอาศัยอยูในบานคนงานประมาณ 2 เดือน ซึ่งระหวางนั้นตนเองถูกขมขืนเปน
ประจํา
จากการสอบสวน นายนรินทรใหการรับสารภาพวา เคยถูกจําคุกมาเปนเวลา 9 ป กอนที่
จะไดรับการอภัยโทษ โดยหลังพนโทษมาตนเองไดมาพักอาศัยอยูกับนายกัมปนาท และไดหลงรัก ด.ญ.เอ
จนกระทั่งแอบขมขืน กอนที่จะลักพา ด.ญ.เอออกจากบานมาอยูอาศัยดวยกันประมาณ 1 ป จนกระทั่งเมื่อ
ประมาณ 15 วันที่ผานมา ตนเริ่มมีอาการปวยเปนอัมพฤกษจนถูกเจาหนาที่จับกุมตัวได หลังสอบสวน
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เจาหนาที่ไดนําตัวผูตองหาสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดีขอหาพาผูอื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบาย
ลอลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย หนวงเหนี่ยว หรือกักขังผูอื่น กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอื่นปราศจาก
เสรีภาพ และพรากเด็กอายุยังไมเกิน 15 ป ไปเสียจากบิดามารดา(ขาวทันเหตุการณ,2548)
จากกรณี ศึ ก ษา พบว า นายนริ น ทร มี รู ป แบบของการข ม ขื น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโอกาส
(Opportunistic Rapist) เปนการขมขืนที่ไมไดมีการวางแผนลวงหนามากอน โดยมีแรงจูงใจหลักจากความ
ตองการทางเพศอยางทันทีทันใด ดังจะเห็นไดจากการที่ นายนรินทรเขามาอาศัยอยูก็ไดอาศัยโอกาสแอบ
ขมขืนเหยื่อเปนประจํา ในเวลาที่ไมมีใครอยูในบาน รวมทั้งมีพฤติกรรมของการขมขืนตอเนื่องยาวนาน
เกือบ 1 ป อันแสดงใหเห็นถึงสภาพของนายนรินทร ที่เคยถูกจําคุกมากอนจึงมีความรูสึกวาตนเองไมมี
อะไรที่จะสูญเสียอีกแลวจึงยอมแพตอความตองการทางเพศ โดยขาดสิ่งที่มาคอยระงับยับยั้ง (Inhibiters)
หรือ (Brakes) ควบคุมความตองการไว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะขึ้นอยูกับสถานภาพทางสังคม ความเกรงกลัว
ความผิด แตนายนรินทรเปนผูไมมีสิ่งเหลานี้ จึงไดกอเหตุขมขืนอยางตอเนื่องขึ้นดังกลาว

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษารูปแบบของการขมขืน (Types of Rapists) แรงจูงใจในการขมขืน (Rapist
Motivation) คุณลักษณะทั่วไปของนักขมขืนและเหยื่อ สาเหตุของการขมขืนที่มีทั้งสาเหตุจากตัวผู
ขมขืนและสาเหตุจากสังคม ความผิดปกติทางเพศ
(Sexual disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(Personality Disorders) การมีความตองการทางเพศสูง (Hyper sexuality) ทฤษฏีจิตวิเคราะหกับ
พฤติกรรมนักขมขืนกระทําชําเรา และงานวิจัยดานอาชญากรรมทางเพศที่เกี่ยวของ พบวาตนเหตุของการ
ขมขืนนั้น เกิดขึ้นไดทั้งจากตัวผูขมขืน และจากคุณลักษณะของตัวเหยื่อเองที่เปนสิ่งที่นักขมขืนไดรับการ
กระตุนจากเหยื่อ (Victim Instigation) อันเปนตัวนําไปสูการที่เหยื่อถูกทําราย
สวนสาเหตุจากตัวผูขมขืน จะพบวามีทั้งที่เปนสาเหตุจากความผิดปกติภายในตัวของผูขมขืน
เชน สาเหตุจากแรงกระตุนทางเพศ ที่มีการแสดงออกทางอารมณเพศที่รุนแรง หรือสาเหตุจากความ
วิปริตทางเพศ หรือสาเหตุจากสันดานความประพฤติแบบกาวราว หรือสาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ
เปนตน และสาเหตุจากสังคม ซึ่งเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายนอก เชน การแพรกระจายของสิ่งยั่วยุทาง
กามารมณตางๆ รวมถึงจากการกระตุนของแอลกอฮอลและยาเสพติด รวมทั้งการขมขืนที่มีสาเหตุจาก
การตอบสนองความตองการพื้นฐานที่ไมใชเรื่องของเพศ (Primarily nonsexual needs) แตเปนการแสดง
อํานาจและความโกรธแคนผานพฤติกรรมทางเพศมากกวาที่จะเกิดจากความตองการทางเพศอยางเดียว
ดังนั้น การขมขืนจึงเปนการแสดงออกถึงการสูญเสียการทําหนาที่ทางจิต(Psychological dysfunction)
ซึ่งอาจเกิดขึ้นชั่วคราวนานๆครั้ง หรือเกิดซ้ําแลวซ้ําเลา เปนการกระทําของคนที่ออนแอทางอารมณ และ
ไมสามารถจัดการกับความเครียด และความตองการของชีวิตได
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ดังนั้นกระบวนการที่นําไปสูการขมขืน จะเริ่มจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายในซึ่งรวมถึง
ปจจัยทางจิตของตัวผูขมขืน นําไปสูการกระตุนความตองการทางเพศและการตัดสินใจที่จะกระทําการ
ขมขืน กอปรกับมีชองโอกาสใหกระทําการขมขืน เชน การที่อยูกับเหยื่อสองตอสอง หรือเหยื่ออยูใน
สภาพที่ไมสามารถตานทานตอสูขัดขืนได จึงนําไปสูการขมขืนหรือการลวงละเมิดทางเพศ และเมื่อการ
ขมขืนเสร็จสิ้น ก็จะทําใหผูขมขืนรูสึกผอนคลายทางเพศ และมีรูสึกผิดในสิ่งที่กระทําลงไป แตถาผูขมขืน
ที่ยังคงมีปจจัยตางๆที่เขามากระตุนแบบเดิมอีก ก็จะทําใหเกิดความตองการทางเพศขึ้นมา นําเขาสู วัฏจักร
การขมขืน จนกออาชญากรรมขมขืนตอไปอีกเรื่อยๆ (ดังแผนภาพ)

ปจจัยภายนอก

ชองโอกาส

ความตองการ
ทางเพศ

การตัดสินใจ

การลวงละเมิด
ทางเพศ
การขมขืน

ปจจัยภายใน
วัฎจักรการขมขืน

แผนภาพแสดงกระบวนการนําเขาสูการขมขืน
( ดัดแปลงมาจาก จักษ พันธชูเพชร,2548 : น.88 )

สวนในทางทฤษฎีจิตวิเคราะห สามารถอธิบายไดถึงพฤติกรรมการขมขืนโดยทั่วไป มาจาก
สั ญ ชาติ ญ าณทางเพศที่ ถู ก เก็ บ กดไว อ ยู ใ นจิ ต ใต สํ า นึ ก ได ถู ก แสดงออกมา อั น เนื่ อ งมาจากความ
ไมสอดคลองกันระหวาง Id Ego และ Superego ในตัวผูนั้น นอกจากนี้ในกลุมนักขมขืนที่มีความผิดปกติ
ทางเพศร ว มด ว ยนั้ น จะมี พ ฤติ ก รรมยึ ด ติ ด (Fixation) ของช ว งพั ฒ นาการทางจิ ต เพศ (Psychosexual
developmental phase)ในวัยเด็ก ดังนั้นถามีการยึดติดในชวงใดชวงหนึ่งก็จะทําใหเกิดการฝงลึกอยูใน
จิตใตสํานึกและติดตัวไปจนตาย เกิดเปนความเบี่ยงเบนทางเพศขึ้น จนนําไปสูการกออาชญากรรมทางเพศ
ขึ้นได
นอกจากนี้ยังมีบางแนวคิดที่เชื่อวา สาเหตุของการขมขืนเกิดมาจากความโกรธ โดยความ
โกรธ มีตนกําเนิดจากความกาวราวไมพอใจตอภรรยาหรือมารดาของตนเอง อยางไรก็ตาม ทฤษฎีที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับความเสมอภาคสตรี(Feminist Theory) ก็ไดตั้งสมมุติฐานไววา การขมขืนเปนการ
กระทําซึ่งผูกระทําไมสามารถแสดงความกาวราวตอผูชายได จึงโยนความกาวราว(Displacement of
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Aggressive) นั้นไปยังผูหญิง โดยเปรียบเสมือนผูหญิงเปนวัตถุซึ่งเขาจะทําอะไรก็ได นอกจากนี้ยังคิดวา
ผูหญิงเปนทรัพยสมบัติที่มีคา ซึ่งอยูในการครอบครองของผูชาย ดังนั้นการขมขืนจึงเปนเครื่องมือ ซึ่งใช
เพื่อแกแคนตอผูชายคนอื่น โดยตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การขมขืนที่เกิดในระหวางสงครามที่มัก
กระทําเปนหมู เพื่อเปนการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของผูชายฝายศัตรู เปนการระบายความกาวราวและความกลัว
ของตนเอง และเปนการกระทําเพื่อแสดงใหเห็นวาในกลุมเปนพวกเดียวกันสามัคคีกัน และเปนการเพิ่ม
ความเชื่อมั่นที่มีอํานาจเหนือกวาศัตรูของพวกตน(ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร,2533:น.326) ดังนั้นจึงเห็น
ไดวา ปญหาการขมขืนจะเกี่ยวของกับความสัมพันธในเชิงอํานาจ เปนการใชอํานาจในเรื่องเพศของผูที่
เหนือกวากระทํากับผูที่มีอํานาจนอยกวา จากปฏิสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันนี้ ผูที่มีอํานาจมากกวายอมจะ
เปนฝายไดความสัมพันธเชิงอํานาจทําใหผูชายไดใชประโยชนไปในเรื่องทางเพศ ซึ่งเปนการแสวงหา
ผลประโยชนความสุขสําราญทางเพศที่ผูหญิงตกเปนเหยื่อ พรอมทั้งควบคุมและกดใหผูหญิง อยูภายใต
อํานาจไปดวยในขณะ เดียวกัน และผูกระทําสวนใหญก็มักจะมีการวางแผนลวงหนากอนกระทําการ
เพราะฉะนั้นการขมขืนจึงไมใชเรื่องการควบคุมอารมณทางเพศไมไดเพียงอยางเดียว
สรุปไดวา การขมขืนกระทําชําเรา จึงเปนความรุนแรงทางเพศที่ผูหญิงตองเผชิญภายใตความ
รุนแรงเชิงโครงสราง(structural violence) เพราะสถานภาพและบทบาทของคนเราจะอยูในหลาย ๆ
โครงสรางทางสังคม ซึ่งจะมีปญหาเรื่ องปฏิสัมพัน ธที่ไมเทาเทียมกันทางเพศอยูเสมอ ทํ าใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบในตําแหนงที่แตกตางกัน โดยที่พฤติกรรมความรุนแรงทางเพศนั้นยังคงอยูและถูก
มองวาเปน ”ธรรมชาติ” ของผูชาย และความรุนแรงนี้ไดถูกทําใหเปนวัฒนธรรมภายใตการสนับสนุนจาก
ป จ จั ย ภายนอกที่ ใ ห ผู ช ายสามารถปฏิ บั ติ ต อ ผู ห ญิ ง ได เช น การล ว งละเมิ ด ทางเพศในรู ป แบบต า งๆ
นอกจากนี้คนทั่วไปมักจะมองปรากฏการณความรุนแรงทางเพศวาเกิดจากสิ่งที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ
เกิดจากคนที่มีจิตใจผิดปกติเทานั้นถึงจะชอบแอบดูผูหญิงอาบน้ํา คนที่บากามเทานั้นจึงจะไปขมขืน
ความผิดจึงไปตกอยูที่ตัวบุคคล โดยมองขามปจจัยเชิงโครงสราง ซึ่งควรจะพิจารณาทั้งจากบริบทในระดับ
โครงสราง(ปจจัยทางสังคม)และในระดับปจเจกบุคคล(ปจจัยภายในและปจจัยทางจิตของนักขมขืน)ไป
พรอมๆกัน ทั้งๆที่ในความเปนจริงแลวระบบโครงสรางสังคมที่ชายเปนใหญหรือความสัมพันธเชิงอํานาจ
ของหญิ ง และชายที่ ไ ม เ ท า เที ย มกั น เป น ส ว นสนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความรุ น แรงทางเพศขึ้ น กั บ ผู ห ญิ ง
นอกเหนือจากความผิดปกติของนักขมขืน

ขอเสนอแนะมาตรการควบคุมพฤติกรรมอาชญากรขมขืน
สื บ เนื่ อ งจากสภาพของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น อาชญากรรมทางเพศมี ค วามรุ น แรงและ
เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ดังเชนจากผลการสํารวจ ในเรื่อง “สังคมไทยกับภัยขมขืน” โดย กฤตยา อาจวนิชกุล
และคณะ พบวา ในป 2547 ดัชนีชี้วัดถึงสถานการณภัยทางเพศของผูหญิงไทยเพิ่มขึ้นกวาปกอนๆ มาก
ตัวเลขคดีขมขืนที่มีการแจงความดําเนินคดีทั่วประเทศในรอบ 8 ป ที่ผานมา สูงขึ้นถึงรอยละ 35 โดยเมื่อ
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เปรียบเทียบกันระหวางป 2540 มีจํานวน 3,741 คดี แตในป 2547 มีจํานวนคดีถึง 5,052 คดี โดยคาดการณ
วาจํานวนคดีดังกลาวเปนเพียงจํานวนรอยละ 5 ของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น ในขณะที่ยังมีผูเสียหาย
อีกจํานวนมากที่ไมแจงความ ทําใหสถิติอาชญากรรมทางเพศต่ํากวาความเปนจริง ดวยเหตุผลตางๆ ไมวา
จะเปนเหยื่อรูสึกอับอาย หรือผูกระทําผิดเปนคนใกลชิด หรือเกรงกลัวผูขมขืน
นอกจากนี้รายงานดังกลาว ยังระบุดวยวา สัดสวนของจํานวนคดีที่ตํารวจสามารถจับผูกระทํา
ผิด มาดําเนินคดีตามกฎหมายไดมีอัตราลดลงทุกป เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนคดีที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
คือ ในป 2546-2547 สามารถจับผูกระทําผิดได 1 ใน 3 ของคดีที่ไดรับแจงเทานั้น สวนการวิเคราะหการ
รับรูขาวทางหนาหนังสือพิมพในป 2547 พบวาขาวภัยทางเพศเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนจาก 200 ขาว
เพิ่มขึ้นเปน 329 ขาว และพบวาขาวเกี่ยวกับการรุมโทรมหรือขมขืนหมู เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 100 เทา
เชนเดียวกับจํานวนคดีความผิดทางเพศ คือ ขมขืน พรากผูเยาว อนาจาร โทรมหญิง พยายามขมขืน
จากสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 1,479 คดี ในป 2545 เปน 2,417
คดี ในป 2547 เฉพาะคดีขมขืนพบวา สูงขึ้นถึง 942 คดี และในแตละวันจะมีเด็กตกเปนเหยื่อจากการ
ขมขืน เฉลี่ยถึงวันละ 2.6 ราย
ทั้งนี้ รายงานฉบับเดียวกัน ยังวิเคราะหวา นอกจากคดีขมขืนและภัยทางเพศจะเพิ่มสูงขึ้นแลว
ในป 2547 ยังเกิดสื่อโปหลากหลายรูปแบบขึ้นนอกจากแบบเดิมๆ คือหนังสือ หรือวีซีดี คือการรับสงภาพ
โปผานมือถือ การตูนโป เว็บไซตโป นิตยสารและหนังสือพิมพรายวัน จากการสํารวจ พบวา เว็บไซตหลัก
10 เว็บของประเทศไทย จะนําไปสูเว็บโปไดถึง 1,000 เว็บ ผูเลนสามารถเขาไปดูภาพโปเปลือย การรวม
เพศ และสงภาพโปของตัวเองและผูอื่นไดตลอดเวลา สามารถสั่งซื้อวีซีดีโป อุปกรณในการรวมเพศ
สามารถพูดคุยกันผานเว็บ หรือใชกลองถายทอดการสําเร็จความใครดวยความเต็มใจ จนถึงมีการเก็บคาดู
ผานบัญชีธนาคาร รวมทั้งสามารถดูภาพโปเคลื่อนไหวผานโทรศัพทมือถือได ทําใหเกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบที่กลายมาเปนอาชญากรรมทางเพศไดในที่สุด (มูลนิธิเครือขายครอบครัว,2548)
ดังนั้น ความผิดปกติทางเพศและกออาชญากรรมทางเพศ จะมีความรุนแรงมากนอยแตกตาง
กันไป ตั้งแตที่ไมเปนภัยตอสังคมมากนักจนแตอาจกอความเดือดรอนรําคาญ เชน การแอบดู การอวด
อวัยวะเพศในที่สาธารณะ หรือ ใชอวัยวะเพศถูไถ จนถึงขั้นการกออาชญากรรมทางเพศขมขืน /ฆา
ผูศึกษาจึงใครขอนําเสนอแนะมาตรการควบคุมพฤติกรรมอาชญากรขมขืนไวดังนี้
1. ควรเนนทางดานโครงสรางของครอบครัว ดานการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดลอมทาง
สังคม ซึ่งไดแก การใหการศึกษาแกพอแมห รือผูปกครองในรูปของการฝกอบรมระยะสั้น ใหเ ขาใจ
ถึงบทบาทและวิธีในการดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานอยางถูกวิธี การเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องพฤติกรรม
ทางเพศ อันเปนการสราง ความรัก ความอบอุนและความเขาใจอันดีแกเด็ก ทําใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีไมมี
ปญหาทางดานอารมณและจิตใจ รวมถึงการรูจักสังเกตสอดสองใหความสนใจในพฤติกรรมของบุตร
หลาน ที่อาจผิดเพี้ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานเพศ อันจะทําใหสามารถแกไขปรับปรุงไดอยางทัน
ถวงทีกอนที่จะไปกออาชญากรรมทางเพศขึ้น
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2. หนวยงานรัฐ จําเปนตองมีบทบาทในการสรางความรวมมือในการพัฒนาสังคมอยาง
จริงจัง โดยปรับปรุงสภาพความเปนอยูของประชาชนที่มีฐานะยากจน เชนในชุมชนแออัดหรือแหลงเสือ่ ม
โทรมตางๆ โดยจัดใหมีการวางผังเมืองรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อปองกันอาชญากรรมทางเพศ
ซึ่งจะทําใหอาชญากรไมมีชองโอกาสในการประกอบอาชญากรรมตางๆไดงาย โดยเฉพาะอาชญากรรม
ทางเพศประเภทขมขืนกระทําชําเรา นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการควบคุมปองกันการเสพเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน เนื่องจากพบวามีความสัมพันธกันระหวางการเสพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาเสพติดกับการขมขืนกระทําชําเรา โดยเฉพาะในการขมขืนโดยแกง (Gang
Rapist)
3. ตองมีระบบการปลูกฝงทั้งทางตรงทางออมให เด็กชายเคารพคุณคาและศักดิ์ศรีของเพศ
หญิง สอนใหเด็กเขาใจและสามารถแยกแยะไดวาพฤติกรรมทางเพศเรื่องใดเปนเรื่องปกติและไมปกติ
รวมทั้งสื่อตางๆจะตองไมเสนอขาวหรือภาพยนตรที่กอใหเกิดจินตนาการ (Fantacy) ใหลอกเลียนแบบ
โดยเฉพาะสิ่งที่จะนําไปสูการลอกเลียนแบบความรุนแรงทางเพศ จะตองอุดชองโหวของกฎหมายการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และชวยกันบําบัดเยาวชนที่กระทําผิดทางเพศเพื่อไมใหมีการทําผิดซ้ํา
หรือเขาสูวัฎจักรการขมขืนได
4. ให มี ก ารรณรงค ใ ห ค วามรู แ ก ผู ห ญิ ง ถึ ง ภั ย ของอาชญากรรมทางเพศรู ป แบบต า งๆ
โดยเฉพาะภัยจากการถูกข มขื น โดยการใหความรูใ นการปองกัน ไมใหตกเปนเหยื่อไดโดยง าย เชน
หลีกเลี่ยงการอยูตามลําพังกับเพศตรงขาม และหากรูสึกวาผูที่อยูดวยมีพฤติกรรมที่นาสงสัยวาจะมีทาที
ขมขืนควรแยกตัวมาอยูในที่ที่มีผูอื่นอยูดวย หรือหลีกเลี่ยงการแตงกายที่ลอแหลมยั่วยวนและระมัดระวัง
การวางตัวที่อาจสงผลไปกระตุนอารมณทางเพศของผูกระทําได เปนตน
5. ใหมีการศึกษาถึงสภาพของปญหาทางดานอารมณและจิตใจของนักขมขืน อันเปนสาเหตุ
ของการประกอบอาชญากรรมขมขืน/ฆา เพื่อที่จะสามารถเขาใจสภาพปญหาที่แทจริง อันจะนําไปสูการ
แกไขปองกันและลดปญหาอาชญากรรมดานนี้ที่นับวันจะทวีความรุนแรงลงไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง
หามาตรการใหความชวยเหลือนักขมขืนที่มีปญหาทาง ดานจิตใจ ดานบุคลิกภาพตอตานสังคม โดยการ
สงไปบําบัดรักษา มากกวาที่จะมุงดําเนินการทางกฎหมายแตเพียงดานเดียว เนื่องจากนักขมขืนเหลานี้จัด
ไดวาเปนผูปวยที่จําเปนจะตองไดรับการ บําบัดรักษา แกไขฟนฟู เพื่อที่จะไดไมกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
หลังจากที่พนโทษออกมาแลว
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