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ความสนใจทางเพศ

กับการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา

บทความนี้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “เยาวชนกระทำ�ความผิด
คดีข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา” ซึ่งเป็นการเขียนตอนที่ 2 ในตอนแรกอยู่ในวารสาร
ประจำ�เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 สำ�หรับบทความนี้ผู้เขียนจะให้
ความสำ�คัญทีค่ วามสนใจทางเพศ ซึง่ กำ�หนดให้เป็นตัวแปรอิสระตัวแปรหนึง่
ของการวิจัยครั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เยาวชน
ผู้กระทำ�ความผิดคดีข่มขืนกระทำ�ชำ�เราที่รับสารภาพ ซึ่งคดีขึ้นสู่ศาล
เยาวชนและครอบครัวภาค 1 รวมจำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง 140 คน
ผู ้ ใ หญ่ โ ดยทั่ ว ไปมั ก มี มุ ม มองว่ า เด็ ก และเยาวชนเป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ การกระท�ำ ผิ ด
เนื่องจากมีความอ่อนด้อยทางความคิด มีวุฒิภาวะต�่ำ  ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี และขาดความรู้เท่าทันบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะคนที่มุ่งร้ายต่อพวกเขา
ด้วยธรรมชาติและความต้องการของเยาวชน ช่วงวัยรุน่ จึงเป็นวัยทีก่ ระท�ำผิดโดยง่าย ซึง่ จะได้
กล่าวถึงการกระท�ำความผิดด้วยการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
ข้อมูลทางสถิตปิ ี พ.ศ. 2556 มีคดีขม่ ขืนสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้นประมาณ 4,000 คดี
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นการข่มขืนกระท�ำช�ำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ประมาณ 2,500 คดี ขณะที่
การส�ำรวจข้อมูลสถิตภิ าคประชาชนในปี 2555 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างประมาณ 0.05% ตกเป็น
เหยื่อในคดีข่มขืน และหากค�ำนวณเทียบจ�ำนวนประชากรทั่วประเทศพบว่า เกิดคดีข่มขืน
ขึน้ จริงกว่า 3,000 คดีในแต่ละปี หรือเกิดขึน้ 1 คดี ทุก ๆ 15 นาที เท่ากับว่ามีคดีขม่ ขืนทีไ่ ม่ได้
มีการแจ้งความกับต�ำรวจถึง 87%
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ก่ อ นอื่ น ผู ้ เ ขี ย นใคร่ ข อกล่ า วถึ ง ทฤษฎี ที่ บ อกถึ ง สาระ
ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ เพศ ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของบุ ค ลิ ก ภาพของคน
ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ (Psychoanalysis Development)
เจ้ า ของทฤษฎี คื อ ซิ ก มั น ต์ ฟ รอยด์ อธิ บ ายว่ า พฤติ ก รรมต่ า ง ๆ
ของมนุ ษ ย์ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด อารมณ์ แ ละการกระท� ำ ต่ า ง ๆ
ของคนเกิ ด จากแรงผลั ก ดั น ความต้ อ งการโดยสั ญ ชาตญาณ
ทางเพศ (Sexual Drive) ซึ่ ง เกิ ด จากโครงสร้ า งทางจิ ต ใจ
ที่ เ รี ย กว่ า อิ ด (Id) การท� ำ งานของจิ ต ใจระดั บ นี้ จ ะเป็ น แบบ
ท�ำตามความต้องการของตนเองโดยปราศจากเหตุผลเปรียบเป็น
การท� ำ งานของจิ ต ใจขั้ น ปฐมภู มิ
การแสดงออกหรื อ พฤติ ก รรม
การกระท� ำ โดยปราศจากเหตุ ผ ล
การท�ำให้ตนเองพอใจและมีความสุข
ความพอใจทางเพศจึงเป็นการระบาย
ทางเพศที่ออกมาอย่างถูกต้องและ
ไม่ถูกต้อง การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
จึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ก่ อ นอื่ น ผู ้ เ ขี ย นขอกล่ า วถึ ง
ฟรอยด์วา่ เขาได้แบ่งการท�ำงานของ
จิตใจออกเป็นอิด (Id) อีโก้ (Ego)
และซุปเปอร์อโี ก้ (Super Ego) แต่ใน
บทความนี้ขอกล่าวเฉพาะอิด (Id)
ซึง่ เป็นส่วนประกอบด้วยความต้องการ
ตามสั ญ ชาตญาณตามธรรมชาติ
(Instinctual drive) ผูเ้ ขียนขอเสนอ
ทฤษฎี ก ารวิ วั ฒ นาการของบุ ค คล
โดยฟรอยด์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ไปที่
อวัยวะเพศ   เขาได้แบ่งพัฒนาการของบุคคล
เป็ น ช่ ว งล� ำ ดั บ อายุ มี 5 ขั้ น ล� ำ ดั บ อายุ ต ามแนวที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความพอใจทางเพศ สรุปได้ดังนี้ ระยะปากเริ่มตั้งแต่เกิดถึงอายุ
1 ขวบ แนวที่ก่อให้เกิดความพอใจทางเพศ คือ ปาก เด็กจะได้รับ
ความพอใจเมื่ อ มี อ ะไรมากระตุ ้ น ที่ ป าก เช่ น การดู ด การกั ด
การมีอะไรเข้ามาใส่ปาก ต่อมาเป็นระยะทวาร ช่วงอายุ 1-3 ขวบ
เด็กจะได้รบั ความพอใจ เมือ่ มีอะไรมากระตุน้ เยือ่ บุทวาร มีการสัมผัส
เสียดสีบริเวณทวาร เมื่ออายุ 3-5 ขวบ เป็นระยะเพศตอนต้นที่ก่อ
ให้เกิดความพอใจทางเพศ คือ อวัยวะสืบพันธุใ์ นเด็กผูช้ าย คือ เพนนิส
และเด็กผูห้ ญิง คือ คริตอริส เด็กจะได้รบั ความพอใจจากการลูบคล�ำ 
หรือการที่มีอะไรมากระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์ตอ่ มาอายุตงั้ แต่ 7-14 ปี
เป็นระยะเกิดปรากฏการณ์กบั เด็กผูช้ ายทีม่ คี วามรูส้ กึ ทางเพศ มีความรัก
และผูกพันกับแม่ ขณะเดียวกันก็มคี วามรูส้ กึ เกลียดพ่อ โดยคิดไปว่า

พ่อจะมาแย่งความรักจากแม่ไป ส�ำหรับเด็กผู้หญิงก็จะมีความรัก
ความผูกพันกับพ่อ และในขณะเดียวกันก็เกลียดแม่ ซึง่ เป็นผูม้ าแย่ง
ความรักจากพ่อไป ความรูส้ กึ ดังกล่าวเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงในวัยนี้
จะค่อย ๆ หายไปในระยะสุดท้ายตั้งแต่วัยรุ่นจนตาย ที่ส�ำคัญคือ
ในระยะวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ผู้หญิง
มีประจ�ำเดือน ผู้ชายเริ่มมีน�้ำกาม บุคลิกจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย
แรงผลักดันทางสัญชาตญาณรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรูส้ กึ ทางเพศ
สรุปได้วา่ พฤติกรรมการกระท�ำของมนุษย์ตามแนวคิดของฟรอยด์
มาจากเพศเป็นส�ำคัญ สัญชาตญาณทางเพศเป็นการเกิดขึน้ มาโดยเป็น
พื้นฐานของบุคคล การพัฒนาการ
บุคลิกภาพของบุคคลควรเป็นไปตาม
ล�ำดับตามช่วงอายุ ถ้ามีการหยุดชะงัก
หรือหยุดอยู่กับที่ ตรึงแน่น คนนั้น
ก็ จ ะมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ มี ป ั ญ หา เช่ น
การหมกหมุ ่ น ทางเพศ หรื อ สนใจ
เรื่องทางเพศมากเกินไป จนในที่สุด
ควบคุมไม่ได้ ไม่สามารถระบายออกไป
ให้ถกู ทาง จึงต้องข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
ซึง่ อธิบายได้วา่ ความต้องการทางเพศ
จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจ�ำเป็น
ต้องหาทางระบายความรูส้ กึ ทางเพศ
ซึ่ ง รวมถึ ง การข่ ม ขื น กระท� ำ ช� ำ เรา
ในรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถระบายได้
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมถื อ ว่ า เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงโดยธรรมชาติ
ซึง่ เป็นไปตามวันเวลาย่อมเปลีย่ นแปลง
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ปั จ เจกชนหรื อ สั ง คม
และประเทศชาติ การเปลี่ยนแปลง
จึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุการเปลีย่ นแปลงอย่างหนึง่
คือ นวัตกรรม (Innovation) เป็นการค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ ขึน้ เช่น คอมพิวเตอร์
เป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ผลทีต่ ามมา
เกิดทัง้ ประโยชน์และโทษ เกิดความเสียหายคือ การกระท�ำผิดอาจเกิดจาก
การเรียนรูท้ มี่ กี ารติดต่อกันทางสือ่ เนือ่ งจากข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อไปถึงกัน
แบบไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวตั น์ (Globalization) การใช้อนิ เทอร์เน็ต
ท�ำให้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก
ประเพณีแบบสังคมเปิด เช่น การมีพฤติกรรมทางเพศระหว่างชายหญิง
เป็นเรื่องธรรมดา การแสดงออกค�ำพูดและกอดจูบในที่สาธารณะ
ตลอดจนการแต่งกาย ท�ำได้โดยอิสระและเปิดเผยนอกจากนัน้ เทคโนโลยี
ทางเพศมีรปู แบบกระตุน้ แรงขับทางเพศค่านิยมของเยาวชนในยุคปัจจุบนั
ต้องการอิสระเสรีภาพกล้าแสดงออกทั้งความคิดและการกระท�ำ
Justice Magazine Ministry of Justice
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แต่ไร้ศลี ธรรม คนในสังคมขาดความเชือ่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม ขาดความยึดเหนีย่ ว
ต่อศาสนาและครอบครัว มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนจนไม่สามารถควบคุมได้
สังคมลักษณะนีเ้ รียกว่า “ANOMIE”
Anomic is a breakdown in culture unity that results from
a lack of clear social norms.
ผลทีต่ ามมาจากการทีส่ งั คมไร้ระเบียบ ท�ำให้คณ
ุ ภาพทางจิตใจตกต�ำ่
เยาวชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยหมกหมุน่ กับอบายมุขมีการดืม่ สุรา เทีย่ วกลางคืน
และการคบหาสมาคมส�ำส่อนทางเพศโดยเฉพาะเยาวชนทีม่ ธี รรมชาติ
และความต้องการทางเพศในช่วงวัยรุ่นอยู่แล้ว จึงมีการรวมตัว
ที่สถานเริงรมย์และบ้านเพื่อนเช่น เต้นร�ำในจังหวะเร่งเร้าทางเพศ
มีการใกล้ชดิ สัมผัสเสียดสีอวัยวะทางเพศ ข้อมูลทีป่ รากฏจากการวิจยั
เยาวชนที่กระท�ำความผิดคดีข่มขืนกระท�ำช�ำเราและรับสารภาพ
คดีขนึ้ สูศ่ าลเยาวชนและครอบครัว ซึง่ เป็นศาลอยูใ่ นเขตภาค 1 เยาวชน
กลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจทางเพศ โดยมีพฤติกรรมแสดงออกต่าง ๆ
เยาวชนทั้ง 140 คน เมื่อค�ำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ข้อค�ำถาม
มีทงั้ หมด 15 ข้อ ความสนใจทางเพศโดยมีพฤติกรรมแสดงออกมากทีส่ ดุ
5 อันดับแรก เรียงล�ำดับ คือ ชอบดูวีดีโอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90
ชอบดูภาพยนตร์ทางเพศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 ชอบดูอินเทอร์เน็ต
เกีย่ วกับเพศ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.88 ชอบไปเทีย่ วสถานเริงรมย์มคี า่ เฉลีย่
เท่ากับ 1.76 อันดับสุดท้ายชอบเบียดเสียดผูห้ ญิงทีแ่ ต่งตัวโป๊เมือ่ มีโอกาส
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.75

ความสนใจทางเพศรองลงมา ได้แก่ ชอบดูขาอ่อนผูห้ ญิง ชอบติดภาพ
ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ในห้องพักส่วนตัว และชอบซื้อนิตยสาร “ผู้หญิง”
มี จ� ำ นวนค่ า เฉลี่ ย ใกล้ เ คี ย งกั น ส� ำ หรั บ ค่ า เฉลี่ ย ที่ มี จ� ำ นวนต�่ ำ คื อ
ชอบสะสมชุดชั้นในผู้หญิง ชอบถ่ายรูปผู้หญิงแต่งตัวโป๊ และชอบใช้
กล้องส่องทางไกลขยายดูอวัยวะเพศของผู้หญิง อย่างไรก็ตามข้อมูล
ทีน่ า่ สนใจเยาวชนกลุม่ ตัวอย่าง 140 คน ดังกล่าวจะชอบพูดคุยกับเพือ่ น
เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ และมีการแลกเปลี่ยนทัศนะกัน
ในการสนทนา ซึ่งมีการคุยกันบ่อยครั้งกับเพื่อนในกลุ่มที่คบกัน
แสดงว่าการพูดคุยเกีย่ วกับเพศดังกล่าวผูเ้ ขียนเห็นว่ายิง่ เป็นการกระตุน้
เร่งเร้า ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารกระท�ำความผิดด้วยการข่มขืนกระท�ำช�ำเราในทีส่ ดุ
ขั้นสุดท้ายของการวิจัยเชิงปริมาณจากการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า
ความสนใจทางเพศมีผลต่อรูปแบบการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ซึง่ หมายถึง
จ�ำนวนคนทีร่ ว่ มกันข่มขืน คนเดียว หรือ มากกว่านัน้ ทัง้ นีโ้ ดยมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ .046 และที่รุนแรงกว่านั้นการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า
ความสนใจทางเพศมีผลต่อการข่มขืนกระท�ำช�ำเราที่มีการใช้อาวุธ
โดยมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ .032
สุดท้ายนีผ้ เู้ ขียนใคร่ขอให้ทกุ ๆ คนเห็นว่า เด็กและเยาวชนคือ
“อนาคตของชาติ” ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณท�ำให้ทราบว่าความสนใจ
ทางเพศของเยาวชนมีทมี่ าจากทางใด ถ้าสามารถเข้าถึงต้นเหตุหรือสาเหตุ
ของปัญหาความสนใจทางเพศของเยาวชนผูก้ ระท�ำความผิด กล่าวได้วา่
ไม่เฉพาะแต่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระท�ำ
ของเยาวชนเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ผูท้ ม่ี อี ำ� นาจในการออกกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้เป็นแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
ให้เยาวชนผูก้ ระท�ำความผิดมีจติ ส�ำนึกทีด่ ี คิดปรับปรุงตัวเองให้ดขี นึ้
โดยทุกฝ่ายควรตระหนักว่า “เด็กวันนี้ คือ ผูใ้ หญ่ในวันหน้า”
บรรณานุกรม
รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญาวิทยาคลีนคิ , สำ�นักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2535
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557
Freud Sigmund, “The Ego and The Id” in the Complete Psycholocal Work of Sigmund
Freud Vol. 19 London : The Hogarth Press, 1961
Mark Findlay, The globalization of Crime, United Kingdom, Cambridge Press, 2000
Neil J. Smelser, Sociology, New jersey, Prentice Hall Englewood Clift 1984
Wall David, Crime and Internet, London : Routledge, 2001
ศาสตราจารย์ระดับ 11 ผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ 2557
Freud Sigmund, “The Ego and the Id” in The Complete Psychological Work of Sigmund
Freud Vol.19 London : Hogarth Press, 1961, p.12
Sydney M. gourard, Ted Landsman, Healthy Personality, London Macmillan Publishing
Inc, 1980, pp. 329-333
รศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญาวิทยาคลีนคิ , สำ�นักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.
2535, หน้า 19-22
Neil J. Smelser Sociology, New jersey, Prentice Hall Englewood Clift 1984 p.25
Wall David, Crime and Internet, London : Rontledge, 2001, p.3
Mark Findlay, The globalization of Crime, United Kingdom, Cambridge Press, 2000, p.62

80

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

