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การกระทำาความผิดคดีข่มขืนกระทำาชำาเราของ 
เยาวชนเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  
ทั้งในด้านช่วงวัยของผู้กระทำาความผิด 
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ฐานะของ 
ครอบครัวที่ยากจน รวมไปถึงสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ 
และการแต่งกายที่เปิดเผยมากขึ้นตามสมัยนิยม

เยาวชนกระทำาผิด
คดีข่มขืนกระทำาชำาเรา

โดยสัญชาตญาณของมนุษย์แล้ว ความต้องการทางเพศเป็น 
ความต้องการธรรมชาติที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ในคนทุกคน ทุกเพศ 
แม้กระท่ังสัตว์ ความรักทางเพศสามารถบันดาลให้ส่ิงมีชีวิตทั้งคน 
และสตัว์ มคีวามสขุสดชืน่ในการด�ารงอยู ่ธรรมชาตไิด้สร้างให้เพศหญิง
และชายคูก่นั การตอบสนองทางเพศจงึเป็นพฤตกิรรมการแสดงออก
ในชวีติประจ�าวนัของมนุษย์ทุกคน อย่างไรก็ตามถ้าความต้องการ
ทางเพศมีมากเกนิไปและหาทางออกท่ีไม่ถูกต้อง ถอืเป็นการกระท�า 
ผิดกฎหมาย เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น สภาพปัญหาการข่มขืน 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมมีมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต ่
โบราณกาล มนษุย์มสีญัชาตญาณติดตัวมาต้ังแต่เกิด เป็นสญัชาตญาณ 
ทางเพศ (sexual / instinct) การข่มขืนกระท�าช�าเราเป็นความผิด 
ทางเพศที่รุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อหญิงผู้เสียหาย  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันยากแก่การป้องกันตัวเพราะไม่ได ้
คาดคดิมาก่อน ความเสยีหายไม่ได้เกดิแก่ร่างกายเท่านัน้ ความสญูเสยี 
ความเศร้าสลดเป็นความเสียหายทางจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ส�าคัญ 
การถูกข่มขืนจะถูกจารึก จดจ�าฝังใจแก่หญิงที่ตกเป็นเหยื่ออย่างมิรู ้ลืม 
หญิงใดก็ตามที่ถูกข่มขืนอาจกล่าวได้ว่าจะมีชีวิตอยู่แบบตายทั้งเป็น
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บทความนี้เขียนจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เยาวชนกระท�าผิด 
คดีข่มขืนกระท�าช�าเรา” โดยศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล  
วิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยผู้เขียนเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เยาวชน  
ที่กระท�าผิดคดีข่มขืนและรับสารภาพ ถูกฟ้องคดีที่ศาลเยาวชน 
และครอบครัวในเขต ภาค 1 ซึ่งมีทั้งหมด 9 ศาล ได้แก่ ศาลเยาวชน 
และครอบครวันนทบรุ ีชยันาท ปทมุธาน ีสมทุรปราการ อยธุยา ลพบรุี  
สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ ต้องการให้ตัวอย่างมีการกระจาย  
การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เยาวชนที่กระท�า 
ความผดิข่มขนื และบิดามารดาทีม่าศาล ทัง้นี ้ตัวอย่างทีใ่ช้เป็นตวัแทน  
ในการศึกษาจะเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี มีจ�านวน 140 คน

ก่อนอื่นผู ้ เขียนขอเสนอข้อมูลสถิติคดีข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ในเขตพื้นที่ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล จากปี พ.ศ. 2556  
คดีแจ้งความมีจ�านวน 266 คดี คดีจับได้ 131 คดี พ.ศ. 2557  
คดีแจ้งจ�านวน 254 คดี คดีจับได้ 144 คดี และ พ.ศ. 2558  
คดีแจ้งความ 282 คดี คดีจับได้ 29 คดี จากตัวเลขแสดงให ้
เหน็ว่า คดข่ีมขนืกระท�าช�าเรา ผูเ้สยีหายมกีารไปแจ้งความหลังจากเกดิ 
การข่มขนื แต่เจ้าหน้าทีต่�ารวจจบัได้น้อยกว่าทีผู่เ้สยีหายไปแจ้งความ

จากผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเยาวชน 
ทีก่ระท�าความผดิจากจ�านวน 140 คน เยาวชนอาย ุ17 ปี มจี�านวนมาก 
ทีส่ดุคอืร้อยละ 37.9 นบัว่าเป็นช่วงวยัทีอ่ยากทดลอง เรยีนรู ้ประกอบกบั 

มคีวามต้องการทางเพศโดยธรรมชาต ิซึง่มกีารเปล่ียนแปลงท้ังร่างกาย 
และจิตใจ มีความคึกคะนอง ท�าให้เลือกทางเดินที่ผิด ตัดสินใจผิด 
ขาดความยั้งคิดตรึกตรอง อีกทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล 
เพราะต้องประกอบอาชพีหารายได้มาเลีย้งครอบครวั ข้อมลูเกีย่วกบั 
บิดามารดา บิดาจ�านวนร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ส่วนมารดาจ�านวนมากที่สุดร้อยละ 40.7 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายได้เฉล่ียของบิดามารดาต่อเดือน 
อยูร่ะหว่าง 8,000 – 12,000 บาท การทีต้่องดิน้รนหารายได้และการศกึษา 
อยู่ระดับต�่าจนไม่สามารถอบรมดูแลเยาวชนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎคีรอบครวับกพร่อง ตามแนวคดิของ Donald R.Taft ท่ีกล่าวถงึ 
การท่ีครอบครัวขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ฐานะยากจน ส�าหรับ 
บุคลิกภาพด้านการศึกษา บิดามารดามีการศึกษาระดับต�่า จึงท�าให ้
ไม่เห็นความส�าคัญเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของเยาวชน ข้อมูล 
ทีป่รากฏ เยาวชนส่วนมากมผีลการเรยีนค่าเฉล่ียต�า่กว่า 2 ร้อยละ 42.9  
และระดับ 2.01 – 2.5 ร้อยละ 37.1 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิดา  
พฤตกิรรมของบิดาเกีย่วกบัยาเสพตดิ บิดาของเยาวชนท�าผดิคดยีาเสพตดิ  
ร้อยละ 40.3 และในจ�านวนนี้ท�าผิดด้วยการเสพร้อยละ 74.5

เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุการข่มขืนกระท�าช�าเราของเยาวชน 
มีสาเหตุมาจาก 3 ทางคือ เพื่อนชวน ได้รับการยั่วยุทางเพศ  
และได้รับของมึนเมา มีจ�านวนคือ ร้อยละ 64.2 ร้อยละ 13.3  

ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 

ส่วนบุคคลของเยาวชนที่กระทำา 

ความผิด จากจำานวน 140 คน  

เยาวชนอายุ 17 ปี มีจำานวนมาก 

ที่สุดคือร้อยละ 37.9
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และร้อยละ 22.5 การคบเพื่อนมีผลต่อการก่อการกระท�า 
ความผิดมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะช่วงอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุ 
ที่กระท�าความผิดมากที่สุด ระยะเวลานี้เยาวชนจะใช้เวลา 
อยู่กับเพื่อน เป็นไปตามธรรมชาติช่วงวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเพื่อน  
เยาวชนจะออกมาคบเพ่ือนมากกว่าอยู่ในครอบครัว ดังนั้น จึงมี 
การคบหาสมาคมกันบ่อยครั้ง หรืออยู่ด้วยกันระยะเวลานาน  
จึงท�าให้มีการซึมซับทัศนคติ ความคิด และเลียนแบบพฤติกรรม 
ของกันและกันได้โดยง่าย ดังแนวคิดทฤษฎีการคบหาสมาคม 
ทีแ่ตกต่างกนั (Theory of Differential Association) อย่างไรกต็าม 
แนวคิดน้ีก็ ข้ึนอยู ่ กับความต่อเน่ืองสม�่าเสมอในการติดต่อ 
สัมพันธ์กัน การได้รับส่ิงยั่วยวนทางเพศดังได้กล่าวมาแล้วว่า
เยาวชนช่วงอายุนี้เป็นช่วงวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศมาก  
อยากทดลองความแปลกประกอบกับการได้เห็นหญิงทั่วไป  
หรือเหยื่อผู้เสียหายแต่งตัวเปิดเผยร่างกาย เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น 
ใส่เสือ้เกาะอก สายเดีย่วตามสมยัท่ีวยัรุน่หญงิก�าลังนยิมในปัจจบุนั 
ทีม่ใีห้เหน็อยูท่ัว่ไป สาเหตปุระการสดุท้าย เยาวชนได้รบัสิง่มนึเมา  
เช่น สุราและของมนึเมาอืน่ ๆ  ซึง่อาจร่วมสนกุคึกคะนองกบัเพ่ือน 
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในที่สุดท�าให้เหตุการณ์พาไป คือ ชักชวน 
กันไปในทางที่ผิด ขาดสติ และการควบคุมตัวเอง

ผู้เขียนใคร่ขอสรุปโดยวิเคราะห์ภาพรวมกรณีที่เยาวชน 
กระท�าผิดข่มขืนกระท�าช�าเรา พิจารณาได้ว่า จากการที่สังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงไป หญิงวัยรุ ่นแต่งกายเปิดเผยร่างกาย  
ศีลธรรมและความเป็นระเบียบของสังคมเสื่อมลง ที่ส�าคัญ 
ครอบครัวไม่เข้มแข็งในการอบรมและดูแลวัยรุ ่น ท้ังชาย 
และหญิง สถิติการกระท�าผิดด้วยการข่มขืนจึงมีมากขึ้น 
เป็นล�าดับในปัจจุบัน  

การข่มขืนกระทำาชำาเราของเยาวชน 
มีสาเหตุมาจาก 3 ทาง คือ
• เพื่อนชวน ร้อยละ 64.2
• ได้รับการยั่วยุทางเพศ ร้อยละ 13.3
• ได้รับของมึนเมา ร้อยละ 22.5
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