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เก็บมาเล่า

เยาวชนกระทำ�ผิด

คดีข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา
การกระทำ�ความผิดคดีข่มขืนกระทำ�ชำ�เราของ
เยาวชนเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย
ทั้งในด้านช่วงวัยของผู้กระทำ�ความผิด
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ฐานะของ
ครอบครัวที่ยากจน รวมไปถึงสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ
และการแต่งกายที่เปิดเผยมากขึ้นตามสมัยนิยม

โดยสัญชาตญาณของมนุษย์แล้ว ความต้องการทางเพศเป็น
ความต้องการธรรมชาติที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ในคนทุกคน ทุกเพศ
แม้กระทั่งสัตว์ ความรักทางเพศสามารถบันดาลให้สิ่งมีชีวิตทั้งคน
และสัตว์ มีความสุขสดชืน่ ในการด�ำรงอยู่ ธรรมชาติได้สร้างให้เพศหญิง
และชายคูก่ นั การตอบสนองทางเพศจึงเป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ในชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ทุกคน อย่างไรก็ตามถ้าความต้องการ
ทางเพศมีมากเกินไปและหาทางออกทีไ่ ม่ถกู ต้อง ถือเป็นการกระท�ำ
ผิดกฎหมาย เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น สภาพปัญหาการข่มขืน
หรือการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมมีมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่
โบราณกาล มนุษย์มสี ญ
ั ชาตญาณติดตัวมาตัง้ แต่เกิด เป็นสัญชาตญาณ
ทางเพศ (sexual / instinct) การข่มขืนกระท�ำช�ำเราเป็นความผิด
ทางเพศที่รุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อหญิงผู้เสียหาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันยากแก่การป้องกันตัวเพราะไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ความเสียหายไม่ได้เกิดแก่รา่ งกายเท่านัน้ ความสูญเสีย
ความเศร้าสลดเป็นความเสียหายทางจิตใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ส�ำคัญ
การถูกข่มขืนจะถูกจารึก จดจ�ำฝังใจแก่หญิงที่ตกเป็นเหยื่ออย่างมิรู้ลืม
หญิงใดก็ตามที่ถูกข่มขืนอาจกล่าวได้ว่าจะมีชีวิตอยู่แบบตายทั้งเป็น
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ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของเยาวชนที่กระทำ�
ความผิด จากจำ�นวน 140 คน
เยาวชนอายุ 17 ปี มีจำ�นวนมาก
ที่สุดคือร้อยละ 37.9

บทความนี้เขียนจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เยาวชนกระท�ำผิด
คดีข่มขืนกระท�ำช�ำเรา” โดยศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
วิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยผู้เขียนเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เยาวชน
ที่กระท�ำผิดคดีข่มขืนและรับสารภาพ ถูกฟ้องคดีที่ศาลเยาวชน
และครอบครัวในเขต ภาค 1 ซึ่งมีทั้งหมด 9 ศาล ได้แก่ ศาลเยาวชน
และครอบครัวนนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ทั้งนี้ ต้องการให้ตัวอย่างมีการกระจาย
การรวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถามสั ม ภาษณ์ เ ยาวชนที่ ก ระท� ำ
ความผิดข่มขืน และบิดามารดาทีม่ าศาล ทัง้ นี้ ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นตัวแทน
ในการศึกษาจะเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี มีจ�ำนวน 140 คน
ก่ อ นอื่ น ผู ้ เ ขี ย นขอเสนอข้ อ มู ล สถิ ติ ค ดี ข ่ ม ขื น กระท� ำ ช� ำ เรา
ในเขตพื้นที่ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล จากปี พ.ศ. 2556
คดี แ จ้ ง ความมีจ�ำนวน 266 คดี คดีจับได้ 131 คดี พ.ศ. 2557
คดีแจ้งจ�ำนวน 254 คดี คดี จั บ ได้ 144 คดี และ พ.ศ. 2558
คดี แ จ้ ง ความ 282 คดี คดี จั บ ได้ 29 คดี จากตั ว เลขแสดงให้
เห็นว่า คดีขม่ ขืนกระท�ำช�ำเรา ผูเ้ สียหายมีการไปแจ้งความหลังจากเกิด
การข่มขืน แต่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจับได้นอ้ ยกว่าทีผ่ เู้ สียหายไปแจ้งความ
จากผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของเยาวชน
ทีก่ ระท�ำความผิดจากจ�ำนวน 140 คน เยาวชนอายุ 17 ปี มีจำ� นวนมาก
ทีส่ ดุ คือร้อยละ 37.9 นับว่าเป็นช่วงวัยทีอ่ ยากทดลอง เรียนรู้ ประกอบกับ

มีความต้องการทางเพศโดยธรรมชาติ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ มีความคึกคะนอง ท�ำให้เลือกทางเดินที่ผิด ตัดสินใจผิด
ขาดความยั้งคิดตรึกตรอง อีกทั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแล
เพราะต้องประกอบอาชีพหารายได้มาเลีย้ งครอบครัว ข้อมูลเกีย่ วกับ
บิดามารดา บิดาจ�ำนวนร้อยละ 34.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 ส่วนมารดาจ�ำนวนมากที่สุดร้อยละ 40.7 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายได้เฉลี่ยของบิดามารดาต่อเดือน
อยูร่ ะหว่าง 8,000 – 12,000 บาท การทีต่ อ้ งดิน้ รนหารายได้และการศึกษา
อยู่ระดับต�่ำจนไม่สามารถอบรมดูแลเยาวชนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีครอบครัวบกพร่อง ตามแนวคิดของ Donald R.Taft ทีก่ ล่าวถึง
การที่ครอบครัวขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ฐานะยากจน ส�ำหรับ
บุคลิกภาพด้านการศึกษา บิดามารดามีการศึกษาระดับต�่ำ จึงท�ำให้
ไม่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ เอาใจใส่ เ รื่ อ งการศึ ก ษาของเยาวชน ข้ อ มู ล
ทีป่ รากฏ เยาวชนส่วนมากมีผลการเรียนค่าเฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 2 ร้อยละ 42.9
และระดับ 2.01 – 2.5 ร้อยละ 37.1 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิดา
พฤติกรรมของบิดาเกีย่ วกับยาเสพติด บิดาของเยาวชนท�ำผิดคดียาเสพติด
ร้อยละ 40.3 และในจ�ำนวนนี้ท�ำผิดด้วยการเสพร้อยละ 74.5
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ก ารข่ ม ขื น กระท� ำ ช� ำ เราของเยาวชน
มี ส าเหตุ ม าจาก 3 ทางคื อ เพื่ อ นชวน ได้ รั บ การยั่ ว ยุ ท างเพศ
และได้รับของมึนเมา มีจ�ำนวนคือ ร้อยละ 64.2 ร้อยละ 13.3
Justice Magazine Ministry of Justice
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การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราของเยาวชน
มีสาเหตุมาจาก 3 ทาง คือ
• เพื่อนชวน ร้อยละ 64.2
• ได้รับการยั่วยุทางเพศ ร้อยละ 13.3
• ได้รับของมึนเมา ร้อยละ 22.5

และร้ อ ยละ 22.5 การคบเพื่ อ นมี ผ ลต่ อ การก่ อ การกระท� ำ
ความผิดมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะช่วงอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุ
ที่ ก ระท� ำ ความผิ ด มากที่ สุ ด ระยะเวลานี้ เ ยาวชนจะใช้ เ วลา
อยู่กับเพื่อน เป็นไปตามธรรมชาติช่วงวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเพื่อน
เยาวชนจะออกมาคบเพื่อนมากกว่าอยู่ในครอบครัว ดังนั้น จึงมี
การคบหาสมาคมกันบ่อยครั้ง หรืออยู่ด้วยกันระยะเวลานาน
จึงท�ำให้มีการซึมซับทัศนคติ ความคิด และเลียนแบบพฤติกรรม
ของกันและกันได้โดยง่าย ดังแนวคิดทฤษฎีการคบหาสมาคม
ทีแ่ ตกต่างกัน (Theory of Differential Association) อย่างไรก็ตาม
แนวคิ ด นี้ ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความต่ อ เนื่ อ งสม�่ ำ เสมอในการติ ด ต่ อ
สัมพันธ์กัน การได้รับสิ่งยั่วยวนทางเพศดังได้กล่าวมาแล้วว่า
เยาวชนช่ ว งอายุ นี้ เป็นช่วงวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศมาก
อยากทดลองความแปลกประกอบกั บ การได้ เ ห็ น หญิ ง ทั่ ว ไป
หรือเหยื่อผู้เสียหายแต่งตัวเปิดเผยร่างกาย เช่น นุ่งกางเกงขาสั้น
ใส่เสือ้ เกาะอก สายเดีย่ วตามสมัยทีว่ ยั รุน่ หญิงก�ำลังนิยมในปัจจุบนั
ทีม่ ใี ห้เห็นอยูท่ วั่ ไป สาเหตุประการสุดท้าย เยาวชนได้รบั สิง่ มึนเมา
เช่น สุราและของมึนเมาอืน่ ๆ ซึง่ อาจร่วมสนุกคึกคะนองกับเพือ่ น
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในที่สุดท�ำให้เหตุการณ์พาไป คือ ชักชวน
กันไปในทางที่ผิด ขาดสติ และการควบคุมตัวเอง
ผู้เขียนใคร่ขอสรุปโดยวิเคราะห์ภาพรวมกรณีที่เยาวชน
กระท�ำผิดข่มขืนกระท�ำช�ำเรา พิจารณาได้ว่า จากการที่สังคม
มีการเปลี่ยนแปลงไป หญิงวัยรุ่นแต่งกายเปิดเผยร่างกาย
ศีลธรรมและความเป็นระเบียบของสังคมเสื่อมลง ที่ส�ำคัญ
ครอบครั ว ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ในการอบรมและดู แ ลวั ย รุ ่ น ทั้ ง ชาย
และหญิ ง สถิ ติ ก ารกระท� ำ ผิ ด ด้ ว ยการข่ ม ขื น จึ ง มี ม ากขึ้ น
เป็นล�ำดับในปัจจุบัน
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