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เก็บมาเล่า
ศาสตราจารย์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล ศาสตราจารย์ระดับ 11  

ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู ้ใหญ่โดยทั่วไปมักมีมุมมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ ่มเส่ียงต่อการกระท�าผิด	 
เนื่องจากมีความอ่อนด้อยทางความคิด	 มีวุฒิภาวะต�่า	 ขาดประสบการณ์	 ขาดความรู้สึก 
ผิดชอบช่ัวดี	 และขาดความรู้เท่าทันบุคคลรอบข้าง	 โดยเฉพาะคนที่มุ ่งร้ายต่อพวกเขา 
ด้วยธรรมชาตแิละความต้องการของเยาวชน	 ช่วงวยัรุน่จึงเป็นวยัทีก่ระท�าผดิโดยง่าย	 ซึง่จะได้ 
กล่าวถึงการกระท�าความผดิด้วยการข่มขนืกระท�าช�าเรา

ข้อมลูทางสถิตปีิ	พ.ศ.	2556	มคีดีข่มขนืสูก่ารพจิารณาในศาลชัน้ต้นประมาณ	4,000	คดี	 
ในจ�านวนนีเ้ป็นการข่มขนืกระท�าช�าเราเดก็หญงิอายไุม่เกนิ	15	ปี	ประมาณ	2,500	คด	ีขณะท่ี 
การส�ารวจข้อมลูสถติภิาคประชาชนในปี	2555	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างประมาณ	0.05%	ตกเป็น 
เหยื่อในคดีข่มขืน	 และหากค�านวณเทียบจ�านวนประชากรทั่วประเทศพบว่า	 เกิดคดีข่มขืน 
ข้ึนจริงกว่า	3,000	คดใีนแต่ละปี	หรอืเกดิขึน้	1	คด	ีทกุ	ๆ	15	นาท	ีเท่ากับว่ามคีดีข่มขนืทีไ่ม่ได้ 
มกีารแจ้งความกบัต�ารวจถงึ	87%

บทความนี้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง	“เยาวชนกระทำาความผิด 
คดีข่มขืนกระทำาชำาเรา”	ซึ่งเป็นการเขียนตอนที่	2	ในตอนแรกอยู่ในวารสาร
ประจำาเดือน	ตุลาคม	–	ธันวาคม	2559	สำาหรับบทความนี้ผู้เขียนจะให ้
ความสำาคัญท่ีความสนใจทางเพศ	ซ่ึงกำาหนดให้เป็นตัวแปรอิสระตัวแปรหน่ึง 
ของการวิจัยครั้งนี้	ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เยาวชน
ผู้กระทำาความผิดคดีข่มขืนกระทำาชำาเราที่รับสารภาพ	ซึ่งคดีขึ้นสู่ศาล
เยาวชนและครอบครัวภาค	1	รวมจำานวนกลุ่มตัวอย่าง	140	คน

ควำมสนใจทำงเพศ 
กับการข่มขืนกระทำาชำาเรา
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ก ่อนอื่ นผู ้ เ ขี ยนใคร ่ ขอกล ่ าว ถึ งทฤษฎีที่ บอกถึ งสาระ 
ส� าคัญ เกี่ ย วกั บ เพศ 	 ซึ่ ง เ ป ็ นที่ ม าของบุ คลิ กภาพของคน 
ทฤษฎีจิต วิ เคราะห ์ 	 (Psychoanalys is	 Development)	 
เจ้าของทฤษฎีคือ	 ซิกมันต์ฟรอยด์	 อธิบายว่าพฤติกรรมต่าง	 ๆ 
ของมนุษย์	 ความรู ้สึกนึกคิด	 อารมณ์และการกระท�าต่าง	 ๆ	 
ของคนเกิดจากแรงผลักดัน	 ความต้องการโดยสัญชาตญาณ 
ทางเพศ	 (Sexual	 Drive)	 ซึ่ งเกิดจากโครงสร ้างทางจิตใจ 
ที่ เรียกว ่าอิด	 (Id)	 การท�างานของจิตใจระดับนี้จะเป ็นแบบ 
ท�าตามความต้องการของตนเองโดยปราศจากเหตุผลเปรียบเป็น 
การท�างานของจิตใจขั้นปฐมภูมิ	 
การแสดงออกหรื อพฤติ ก ร รม 
การกระท�าโดยปราศจากเหตุผล 
การท�าให้ตนเองพอใจและมคีวามสขุ 
ความพอใจทางเพศจึงเป็นการระบาย 
ทางเพศที่ออกมาอย่างถูกต้องและ	
ไม่ถูกต้อง	 การข่มขืนกระท�าช�าเรา 
จึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย

ก ่อนอื่นผู ้ เขียนขอกล ่าวถึ ง 
ฟรอยด์ว่า	 เขาได้แบ่งการท�างานของ 
จิตใจออกเป็นอิด	 (Id)	 อีโก้	 (Ego)	 
และซปุเปอร์อโีก้	 (Super	Ego)	แต่ใน 
บทความนี้ขอกล่าวเฉพาะอิด	 (Id) 
	ซึง่เป็นส่วนประกอบด้วยความต้องการ
ตามสัญชาตญาณตามธรรมชาต ิ
(Instinctual	 drive)	 ผูเ้ขยีนขอเสนอ 
ทฤษฎีการวิวัฒนาการของบุคคล	 
โดยฟรอยด ์ ให ้ความส�าคัญไปที ่
อวัยวะเพศ			เขาได้แบ่งพฒันาการของบคุคล 
เป ็นช ่วงล�าดับอายุ	 มี	 5	 ขั้นล�าดับอายุตามแนวที่ก ่อให ้เกิด 
ความพอใจทางเพศ	 สรุปได้ดังนี้	 ระยะปากเริ่มตั้งแต่เกิดถึงอาย ุ
1	 ขวบ	 แนวที่ก่อให้เกิดความพอใจทางเพศ	 คือ	 ปาก	 เด็กจะได้รับ 
ความพอใจเมื่อมีอะไรมากระตุ ้นท่ีปาก	 เช่น	 การดูด	 การกัด	 
การมีอะไรเข้ามาใส่ปาก	 ต่อมาเป็นระยะทวาร	 ช่วงอายุ	 1-3	 ขวบ 
เดก็จะได้รับความพอใจ	 เมือ่มอีะไรมากระตุน้เยือ่บทุวาร	มกีารสมัผสั 
เสียดสีบริเวณทวาร	 เม่ืออายุ	 3-5	 ขวบ	 เป็นระยะเพศตอนต้นที่ก่อ 
ให้เกดิความพอใจทางเพศ	คอื	อวยัวะสบืพนัธุใ์นเดก็ผูช้าย	คอื	 เพนนสิ	 
และเดก็ผูห้ญงิ	 คอื	 ครติอรสิ	 เดก็จะได้รบัความพอใจจากการลูบคล�า	 
หรือการที่มีอะไรมากระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์ต่อมาอายตุัง้แต่	 7-14	 ปี 
เป็นระยะเกดิปรากฏการณ์กับเดก็ผูช้ายทีม่คีวามรูสึ้กทางเพศ	มคีวามรัก 
และผกูพนักบัแม่	 ขณะเดยีวกนัก็มคีวามรูส้กึเกลยีดพ่อ	 โดยคดิไปว่า 

พ่อจะมาแย่งความรักจากแม่ไป	 ส�าหรับเด็กผู้หญิงก็จะมีความรัก	 
ความผกูพนักบัพ่อ	 และในขณะเดยีวกนักเ็กลยีดแม่	 ซึง่เป็นผูม้าแย่ง 
ความรกัจากพ่อไป	ความรูสึ้กดงักล่าวเดก็ผู้ชายและเดก็ผูห้ญงิในวัยนี้ 
จะค่อย	 ๆ	 หายไปในระยะสุดท้ายตั้งแต่วัยรุ่นจนตาย	 ที่ส�าคัญคือ 
ในระยะวัยรุ่นที่มีการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	 เช่น	 ผู้หญิง 
มีประจ�าเดือน	 ผู้ชายเริ่มมีน�้ากาม	 บุคลิกจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 
แรงผลักดนัทางสัญชาตญาณรนุแรงขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูส้กึทางเพศ

สรปุได้ว่าพฤตกิรรมการกระท�าของมนษุย์ตามแนวคดิของฟรอยด์ 
มาจากเพศเป็นส�าคญั	สญัชาตญาณทางเพศเป็นการเกดิขึน้มาโดยเป็น 

พื้นฐานของบุคคล	 การพัฒนาการ 
บคุลิกภาพของบคุคลควรเป็นไปตาม 
ล�าดบัตามช่วงอาย	ุ ถ้ามกีารหยดุชะงัก 
หรือหยุดอยู่กับที่	 ตรึงแน่น	 คนนั้น 
ก็จะมีบุคลิกภาพที่มีป ัญหา	 เช ่น	 
การหมกหมุ่นทางเพศ	 หรือสนใจ 
เรื่องทางเพศมากเกินไป	 จนในท่ีสุด 
ควบคุมไม่ได้	ไม่สามารถระบายออกไป 
ให้ถูกทาง	 จงึต้องข่มขนืกระท�าช�าเรา	 
ซ่ึงอธบิายได้ว่าความต้องการทางเพศ 
จะสะสมมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 จึงจ�าเป็น 
ต้องหาทางระบายความรูส้กึทางเพศ	 
ซึ่งรวมถึงการข่มขืนกระท�าช�าเรา 
ในรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถระบายได้

เ ม่ื อพิ จ ารณาภาพรวมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมถือว่าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ	 
ซึง่เป็นไปตามวนัเวลาย่อมเปลีย่นแปลง 
ไม่ว ่าจะเป็นปัจเจกชนหรือสังคม	 
และประเทศชาติ	 การเปลี่ยนแปลง 

จงึเป็นส่ิงทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้	ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตกุารเปล่ียนแปลงอย่างหนึง่ 
คือ	นวตักรรม	(Innovation)	เป็นการค้นพบส่ิงใหม่	ๆ 	ขึน้	เช่น	คอมพวิเตอร์ 
เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถค้นหาข้อมลูต่าง	ๆ	ทางอนิเตอร์เนต็	ผลทีต่ามมา 
เกดิทัง้ประโยชน์และโทษ	เกดิความเสียหายคือ	การกระท�าผดิอาจเกดิจาก 
การเรยีนรูท้ีม่กีารตดิต่อกนัทางส่ือ	เนือ่งจากข้อมลูต่าง	ๆ	ตดิต่อไปถงึกนั
แบบไร้พรมแดนในยคุโลกาภวิตัน์	 (Globalization)	การใช้อินเทอร์เนต็ 
ท�าให้เรยีนรูว้ฒันธรรมจากต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศตะวนัตก	 
ประเพณแีบบสงัคมเปิด	 เช่น	การมพีฤติกรรมทางเพศระหว่างชายหญงิ 
เป็นเรื่องธรรมดา	 การแสดงออกค�าพูดและกอดจูบในท่ีสาธารณะ 
ตลอดจนการแต่งกาย	ท�าได้โดยอสิระและเปิดเผยนอกจากนัน้เทคโนโลย ี
ทางเพศมรีปูแบบกระตุน้แรงขบัทางเพศค่านยิมของเยาวชนในยคุปัจจบุนั 
ต้องการอิสระเสรีภาพกล้าแสดงออกทั้งความคิดและการกระท�า 
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แต่ไร้ศลีธรรม	คนในสงัคมขาดความเช่ือทีถู่กต้องดีงาม	ขาดความยึดเหนีย่ว 
ต่อศาสนาและครอบครวั	มพีฤตกิรรมเบีย่งเบนจนไม่สามารถควบคมุได้	 
สงัคมลกัษณะนีเ้รียกว่า	“ANOMIE”

Anomic	is	a	breakdown	in	culture	unity	that	results	from	
a	lack	of	clear	social	norms.	

ผลทีต่ามมาจากการทีส่งัคมไร้ระเบยีบ	ท�าให้คณุภาพทางจิตใจตกต�า่ 
เยาวชนจ�านวนไม่น้อยหมกหมุ่นกับอบายมุขมีการดืม่สรุา	เทีย่วกลางคนื 
และการคบหาสมาคมส�าส่อนทางเพศโดยเฉพาะเยาวชนทีม่ธีรรมชาติ 
และความต้องการทางเพศในช่วงวัยรุ ่นอยู ่แล้ว	 จึงมีการรวมตัว 
ที่สถานเริงรมย์และบ้านเพื่อนเช่น	 เต้นร�าในจังหวะเร่งเร้าทางเพศ	 
มกีารใกล้ชดิสมัผสัเสยีดสอีวยัวะทางเพศ	 ข้อมลูทีป่รากฏจากการวจิยั 
เยาวชนที่กระท�าความผิดคดีข่มขืนกระท�าช�าเราและรับสารภาพ	 
คดขีึน้สูศ่าลเยาวชนและครอบครวั	ซ่ึงเป็นศาลอยูใ่นเขตภาค	1	เยาวชน
กลุม่ตวัอย่างมคีวามสนใจทางเพศ	 โดยมพีฤตกิรรมแสดงออกต่าง	 ๆ 
เยาวชนทั้ง	 140	 คน	 เมื่อค�านวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ย	 ข้อค�าถาม 
มทีัง้หมด	15	ข้อ	ความสนใจทางเพศโดยมีพฤตกิรรมแสดงออกมากทีสุ่ด 
5	 อันดับแรก	 เรียงล�าดับ	 คือ	 ชอบดูวีดีโอ	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.90	 
ชอบดูภาพยนตร์ทางเพศ	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 1.88	 ชอบดูอินเทอร์เน็ต 
เก่ียวกบัเพศ	 ค่าเฉลีย่เท่ากับ	1.88	ชอบไปเทีย่วสถานเริงรมย์มค่ีาเฉลีย่ 
เท่ากับ	1.76	อนัดบัสดุท้ายชอบเบยีดเสยีดผูห้ญิงทีแ่ต่งตวัโป๊เมือ่มโีอกาส 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั	1.75

ความสนใจทางเพศรองลงมา	ได้แก่	ชอบดขูาอ่อนผูห้ญงิ	ชอบตดิภาพ 
ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ในห้องพักส่วนตัว	 และชอบซื้อนิตยสาร	 “ผู้หญิง”	 
มีจ�านวนค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน	 ส�าหรับค่าเฉลี่ยที่มีจ�านวนต�่าคือ	 
ชอบสะสมชุดชั้นในผู้หญิง	 ชอบถ่ายรูปผู้หญิงแต่งตวัโป๊	 และชอบใช้ 
กล้องส่องทางไกลขยายดูอวัยวะเพศของผู้หญิง	 อย่างไรก็ตามข้อมูล 
ทีน่่าสนใจเยาวชนกลุ่มตวัอย่าง	140	คน	ดงักล่าวจะชอบพดูคยุกบัเพือ่น 
เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ	 และมีการแลกเปลี่ยนทัศนะกัน 
ในการสนทนา	 ซึ่งมีการคุยกันบ่อยครั้งกับเพ่ือนในกลุ่มที่คบกัน	 
แสดงว่าการพดูคยุเกีย่วกบัเพศดงักล่าวผูเ้ขยีนเหน็ว่ายิง่เป็นการกระตุน้ 
เร่งเร้า	ทีน่�าไปสู่การกระท�าความผิดด้วยการข่มขนืกระท�าช�าเราในทีส่ดุ 
ขั้นสุดท้ายของการวิจัยเชิงปริมาณจากการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า 
ความสนใจทางเพศมผีลต่อรปูแบบการข่มขนืกระท�าช�าเรา	ซึง่หมายถงึ 
จ�านวนคนทีร่่วมกนัข่มขนื	คนเดยีว	หรอื	มากกว่านัน้	ทัง้นีโ้ดยมนียัส�าคญั 
ทางสถิติที่	 .046	 และที่รุนแรงกว่านั้นการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า 
ความสนใจทางเพศมีผลต่อการข่มขืนกระท�าช�าเราที่มีการใช้อาวุธ	 
โดยมรีะดบันยัส�าคญัทางสถติทิี	่.032

 สดุท้ายนีผู้เ้ขยีนใคร่ขอให้ทุก ๆ คนเหน็ว่า เดก็และเยาวชนคอื  
“อนาคตของชาติ” ผลจากการวจิยัเชงิปรมิาณท�าให้ทราบว่าความสนใจ 
ทางเพศของเยาวชนมทีีม่าจากทางใด ถ้าสามารถเข้าถงึต้นเหตหุรือสาเหตุ 
ของปัญหาความสนใจทางเพศของเยาวชนผูก้ระท�าความผดิ กล่าวได้ว่า 
ไม่เฉพาะแต่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการกระท�า 
ของเยาวชนเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ผูท้ีม่อี�านาจในการออกกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ  ในการใช้เป็นแนวทางในการป้องกันหรอืแก้ไข 
ให้เยาวชนผูก้ระท�าความผดิมีจติส�านึกทีด่ ีคดิปรบัปรงุตัวเองให้ดขีึน้  
โดยทกุฝ่ายควรตระหนกัว่า “เดก็วนันี ้คือ ผูใ้หญ่ในวนัหน้า” 


