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“เรือ่ ง”

ทั้ ง หมดนี้ ส ะท้ อ นปรากฏการณ์
ความรุ น แรงทางเพศที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สั ง คม ทั้ ง ที่ เ ป็ น ความรุ น แรงทางตรง อย่ า งกรณี ข ่ ม ขื น
การละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ฯลฯ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
และความรุนแรงทางวัฒนธรรมทีฝ
่ งั อยู่ในระบบวิธคี ดิ ของสังคม
ไม่ว่าจะเป็นกรณีท้องไม่พร้อม ที่สังคมมองไม่เห็นอันตรายที่
ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญ และไม่ ให้ทางเลือกที่ปลอดภัยรอบ
ด้านส�ำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งกรณีแม่วัยรุ่นและเทคโนโลยี
ช่วยเจริญพันธุ์ที่ต่างแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศเดียว
ที่ เ ผชิญกับการถูกสังคมประณามและเรี ย กร้ อ งความรู ้ สึ ก
รับผิดชอบ

“เรือ่ ง”

ที่ เ ห็ น ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง สามารถ
ย้อนกลับไปสู่ระบบความเชื่อเรื่องเพศ
แบบสองมาตรฐานภายใต้วิธิคิดนิยมชาย และความไม่เท่าเทียม
ในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของเพศชายและหญิง
ในสังคมไทย

ค�ำน�ำ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

เ

ชือ่ ว่าสังคมไทยในปัจจุบนั ยังมีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีม่ อง “เรือ่ งเพศ” เป็น
เรื่องน่าอาย ไม่ควรถูกหยิบยกมาพูดในที่สาธารณะ ไม่ควรน�ำมาเป็น
หัวข้อในการเรียนรู้ และเป็นเรื่องกึ่งๆ “ต้องห้าม”
คนทีแ่ สดงความสนใจในเรือ่ งเพศก็มกั ถูกมองไปในทางลบ และแม้แต่
หน่วยงานอย่างส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ
สสส. เองก็ อ าจถู ก มองว่ า ไม่ น ่ า เสี ย เวลาและงบประมาณมาท�ำ งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ “ทางเพศ”
แต่ภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนท�ำให้ สสส. ต้อง
“สนใจเรือ่ งเพศ” เพราะความเป็นจริงของสังคมไทย คือ “การมีเพศสัมพันธ์
ไม่ปลอดภัย” เป็นสาเหตุหลักของการเสียสุขภาพและเสียชีวติ โดยไม่จ�ำเป็น
ที่ว่า “ไม่จ�ำเป็น” นั้นเป็นเพราะเราสามารถป้องกันหรือลดระดับความ
รุนแรงของสถานการณ์นี้ได้ เพียงแต่ต้องระดมสรรพก�ำลังมาช่วยกัน
ทั้งงานวิชาการ งานปฏิบัติการในพื้นที่ งานรณรงค์สังคม ไปจนถึงงาน
นโยบายและการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชน

ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ ให้คนมีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อเรือ่ งเพศ มีความรูท้ เี่ พียง
พอและไม่บิดเบือนเพื่อให้เกิด “ปัญญา” ในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตทาง
เพศให้เหมาะแก่สถานการณ์ชีวิตของตน ได้รับบริการต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้
เกิดสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ชุดโครงการ
‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะ
ทางเพศ’ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบชุด
โครงการวิจัยดังที่หัวหน้าโครงการได้กล่าวไว้ในค�ำน�ำ
แผนงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะทางเพศ สสส. ขอขอบพระคุ ณ
การท�ำงานหนักด้วยความอดทนของ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล หัวหน้า
ชุดโครงการวิจยั คุณกุลภา วจนสาระ นักวิจยั ประจ�ำโครงการ คุณเบญจมาศ
รอดภัย เจ้าหน้าที่ประจ�ำโครงการ ตลอดจนคณะนักวิชาการและนักวิจัย
ทุกคนที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ครบ ณ ที่นี้
และขอเชื้อเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องเพศ ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่ งเพศศึกษา บริการสุขภาพ บริการด้านสังคม ประชาสังคม/องค์กร
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายในระดั บ ต่ า งๆ ตลอดจนสื่ อ มวลชน
ใช้ประโยชน์จากฐานความรูเ้ หล่านีอ้ ย่างเต็มทีเ่ พือ่ ร่วมเปลีย่ นแปลงสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่เอื้อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างมี “สุขภาวะทางเพศ”
ณัฐยา บุญภักดี
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
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หัวหน้าชุดโครงการ
‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้
สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’

หั

วใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ คือ การขับเคลื่อน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง
เพศที่ดีทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม (sexual wellbeing) โดย
เป้าประสงค์ส�ำคัญของการศึกษาวิจัยของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ ระยะที่ 2 คือ เพื่อเพิ่มชุดความรู้ในประเด็นเพศวิถีและสุขภาวะ
ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงความรูส้ กู่ ารก�ำหนดทิศทางนโยบาย และ/หรือการพัฒนา
มาตรการเพื่อน�ำไปสู่ปฏิบัติการต่างๆ (intervention) เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสุขภาวะทางเพศของประชากรทั้งเชิงกลุ่มและเชิงพื้นที่
ผลการด�ำเนินงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศระยะแรก
ได้ข้อสรุปว่า การสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน ต้องมี
หลายปัจจัยมาประกอบเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่ตัวบุคคล ผู้คนที่เข้ามา
เกี่ ย วข้ อ งในความสั ม พั น ธ์ และการมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยซึง่ ครอบคลุมทัง้ สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ เชิงวัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม นโยบายสาธารณะ การบริการ

สุขภาพ การสื่อสารสาธารณะ และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โดยคานงัดที่ส�ำคัญในเรื่องนี้คือ การขยับ/ปรับฐานคิดหรือมุมมองต่อ
เรื่องเพศของบุคคลและสังคม
ชุดโครงการวิจัยนี้เชื่อมั่นว่า กระบวนการวิจัยเรื่องเพศที่ตั้งใจ
สร้างองค์ความรู้ และตั้งใจเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และตั้งใจลงมือ
ปฏิบตั กิ าร คือเครือ่ งมือส�ำคัญในการช่วยปรับฐานคิดของบุคคลและสังคม
ที่ส่งผลต่อการปรับมุมมองได้ในระดับทั้งลึกและกว้าง และสามารถน�ำไป
รณรงค์สานต่อได้ในอนาคตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงน�ำไปปรับใช้ในกลุม่
ผูท้ ำ� งานขับเคลือ่ นเรือ่ งสุขภาวะทางเพศ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเพศศึกษา ความ
หลากหลายทางเพศ เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องท้องไม่พร้อม ความรุนแรง
ทางเพศ และการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ฯลฯ
ความเชื่อมั่นเหล่านี้น�ำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้
(1) ในมิติเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศ ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัด
ให้มีเพศศึกษา นับเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมาตลอดนานกว่า 50 ปี และ
ปัจจุบนั ได้เกิดขึน้ จริงในหลายระดับ แต่ในท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมบริโภค
ในปัจจุบัน มิติเรื่องเพศวิถีและเพศภาวะ ถูกท�ำให้กลายเป็นสินค้าภายใต้
ระบบสัญญะที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมิได้มีเป้าหมายอยู่
ที่สุขภาวะทางเพศ (sexual health) ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจ�ำนวนมาก
จึงตกอยู่ในฐานะเปราะบางและเสี่ยงต่อการที่จะเลือกบริโภคสินค้าที่เป็น
อันตรายกับสุขภาวะทางเพศของตนเอง ในวัฒนธรรมที่เร่งเร้าการบริโภค
เช่นนี้ ข้อเสนอเรื่องเพศศึกษาจึงไม่น่าจะเพียงพอที่จะสร้างให้บุคคลและ
สังคมมีภูมิคุ้มกันเรื่องเพศได้มากพอ

การวิจัยเรื่อง ‘การสร้างเสริมความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย’
ในชุดโครงการนีจ้ งึ มีเป้าหมายเพือ่ ขจัดความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจในเรือ่ ง
เพศในสังคมไทยและสร้างความฉลาดรู้ในเรื่องเพศ (sexual literacy)
งานวิจัยนี้น�ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ อดีตรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ คือ
ดร.กิตติกร สันคติประภา ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
(2) ในมิติการถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศ
กระบวนการก�ำหนดนโยบายสาธารณะด้านนี้ก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ คือ
ส่วนใหญ่มีลักษณะผูกขาดโดยผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการ ด้วยวิธีก�ำหนด
จากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างโดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบเดียว และไม่ฟัง
เสียงที่หลากหลาย นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศหลายเรื่องจึง
วนเวียนเป็นปัญหาเรือ้ รังทีไ่ ม่รจู้ บ เพราะเกีย่ วพันอย่างซับซ้อนกับค่านิยม
และฐานคติที่แตกต่างของผู้คนมากมาย แนวนโยบายเปลี่ยนแปลงไป
ตามการขึ้นลงของความเชื่อต่างๆ ประเด็นเหล่านี้สะท้อนการปะทะของ
ค่านิยมส�ำคัญที่เลือกหรือจัดล�ำดับความส�ำคัญได้ยาก เพราะหลายแง่มุม
ของพฤติกรรมและวิถีชีวิตทางเพศกระตุ้นเร้าความโกรธและความกลัว
ส�ำหรับคนที่เชื่อมโยงความเป็นระเบียบในทางเพศกับศีลธรรม นโยบาย/
มาตรการของรัฐในเรือ่ งเพศจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะยึดโยงความกลัวเชิงศีลธรรม
เป็นหลัก มากกว่าจะท�ำความเข้าใจฐานความเชื่อที่แตกต่างของข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายต่างๆ มาตรการที่ไม่ได้ฟังเสียงที่แตกต่างให้รอบด้าน
ได้สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา

เพือ่ ฝ่าขวากหนามดังกล่าว ชุดโครงการวิจยั นีจ้ งึ ต้องการตรวจสอบ
การโต้เถียงสาธารณะในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศทีม่ กั ถูกน�ำไปเชือ่ มโยง
กับมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมไทย 2 หัวข้อวิจัย คือ เรื่อง ‘ท้อง
ไม่พร้อม’ และ ‘การค้าบริการทางเพศ’ เพื่อท�ำความเข้าใจและแยกแยะ
การมองประเด็นและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�ำเสนอ โดยเชื่อมโยงกับ
ฐานความเชือ่ ทีแ่ ตกต่าง เพือ่ ให้ได้ภาพรวมของการเรียกร้องเชิงนโยบายที่
จะท�ำให้ผตู้ ดั สินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและทางเลือกต่างๆ
ทางเลื อ กเหล่ า นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจ ารณาก� ำ หนดหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงกติกาและนโยบายสาธารณะใน 2 ประเด็นนี้ เพื่อลดความ
ทุกข์ยากของผู้คนที่เกี่ยวข้องและสะท้อนความเห็นหลักของคนกลุ่มต่างๆ
ในสั ง คม งานวิ จั ย สองหั ว ข้ อ นี้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ รองศาสตราจารย์
ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) ในมิตเิ รือ่ งความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงบนฐานของ
เพศภาวะ (gender-based violence) จากฐานข้อมูลข่าวเรื่องเพศ
ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2541 - 2550) และหนังสือและรายงานวิจัยเรื่อง
เพศในห้องสมุด (กุลภา 2551) ชี้สอดคล้องกันว่า หนึ่ง ขนาดของการ
กระท�ำรุนแรงทางเพศมีสงู มาก และ สอง สัดส่วนของความรุนแรงในชีวติ
คู่และในครอบครัวก็สูงมากเช่นกัน ในเรื่องแรกพบว่า จ�ำนวนหนังสือและ
รายงานวิจัยทั้งหมดนี้ไม่มีต�ำราเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลย
สักเล่มเดียว ขณะที่ความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะที่เกิดจากความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างคู่ชาย - หญิง ได้รับความสนใจเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 น�ำไปสู่การเปิด ‘ศูนย์พึ่งได้’ เพื่อให้บริการ
ผูถ้ กู กระท�ำรุนแรงทีจ่ ดุ เดียวครบวงจร (One Stop Crisis Center - OSCC)
โดยปัจจุบันได้ขยายไปสู่โรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2550
ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2550 ซึง่ เป็นหนึง่ ใน ‘กฎหมาย
รุ่นใหม่’ ที่เป็นผลพวงของกระแสความคิดและการผลักดันเรื่องความ
เสมอภาคระหว่างเพศเพือ่ ขจัดความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ (gender based violence)
เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในทางปฏิบัติของการเกิดกฎหมายใหม่
ข้างต้นนี้ ชุดโครงการนี้จึงเสนองานวิจัยเพื่อศึกษาฐานความคิด โอกาส
และอุปสรรค ในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครั ว โดยมุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า งข้ อ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ทฤษฎี เ รื่ อ งฐาน
ความคิดด้านเพศภาวะกับความรุนแรงในสังคมไทยโดยอาศัยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ขา้ งต้น ในงานวิจยั เรือ่ ง กฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว: ฐานความคิด โอกาส และอุปสรรค ผูร้ บั ผิดชอบ คือ
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท แห่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
มหิดล และคณะ คือ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล และ
พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ
อี ก หนึ่ งข้อเสนอคือ การวิจัยเพื่อเขีย นหนั ง สื อ ในลั ก ษณะต�ำ รา
เรื่อง ‘ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย’ เพื่อจัดการความรู้ในเรื่องนี้
ที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ และเป็นการสร้างความรู้ที่เน้นมุมมองใหม่
ต่อผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงทางเพศ คือ ไม่ตีตรา แต่ต้องสร้างเสริมพลัง
อ�ำนาจให้ผถู้ กู กระท�ำสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ และเพือ่ สร้างเสริม
ความเข้าใจและตระหนักถึงรากเหง้าของความรุนแรง/การละเมิดทางเพศ
ว่า มาจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างผูก้ ระท�ำกับผูถ้ กู กระท�ำ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับเรื่องความรุนแรงทางเพศ
ทุกรูปแบบ ที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ผูร้ บั ผิดชอบ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล แห่งสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

(4) ในมิติเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถี แม้สังคมไทยจะเริ่ม
เปิดใจยอมรับเรือ่ งเพศทีส่ าม เพศทีส่ มี่ ากขึน้ แต่กย็ งั คงมีความเชือ่ ฝังแน่น
เรื่องของ ‘ชายจริงหญิงแท้’ อยู่ เนื่องจากความคิดเรื่องเพศที่ผ่านมา
ตกอยูใ่ ต้ความคิดทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ท�ำให้คนส่วนใหญ่ยงั มอง
เพศบนฐานการตัดสินเชิงสรีระ และน�ำไปเชื่อมโยงกับการให้ความหมาย
ว่าปกติหรือผิดปกติ กล่าวคือ เพศชายและเพศหญิงเป็นเพศทีส่ งั คมยอมรับ
และมองเป็นเรือ่ งปกติ เป็นความถูกต้อง ส่วนเพศอืน่ ๆ ได้แก่ กะเทย เกย์
เลสเบี้ยน ไบเซ็กส์ชวล คนข้ามเพศ และคนสองเพศ เป็นต้น จะถูกมอง
ว่าแปลกประหลาดและผิดปกติ ด้วยความคิดดังกล่าวนี้ท�ำให้แนวคิดเรื่อง
‘ความหลากหลายทางเพศ’ น่าสนใจยิ่ง เพราะเป็นแนวคิดที่ต้องการลบ
การแบ่งแยกกีดกัน โดยชูคณ
ุ ค่าเรือ่ งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
อย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยช่องว่างของความรูเ้ กีย่ วกับความเป็นเพศของมนุษย์นเี้ อง ท�ำให้
เพศที่เป็นอื่น หรือเราคุ้นเคยกันว่า คือ ‘เพศที่สาม’ ยังขาดการดูแลใน
เรือ่ งสุขภาวะทางเพศอย่างจริงจัง ทัง้ ในระดับปัจเจกและระดับสังคม เพือ่
เปิดพืน้ ทีแ่ ละมุมมองใหม่เกีย่ วกับ ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ชุดโครงการ
วิจยั นีเ้ สนอให้สร้างความรูเ้ รือ่ ง ‘ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย’ ขึน้
โดยการทบทวนองค์ความรู้และงานวิจัยในแนวทางต่างๆ ว่ามีความ
ครอบคลุมอย่างไร ความรู้เหล่านั้นได้สะท้อนถึงสถานการณ์ในสังคม
เกีย่ วกับสุขภาวะทางเพศทีห่ ลากหลายอย่างไร และมีนยั อย่างไรต่อสุขภาวะ
ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ พฤติกรรม เพศสัมพันธ์
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ขณะเดียวกันก็น�ำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
วิธคี ดิ การขับเคลือ่ นแนวคิดสูก่ ารต่อสูแ้ ละการเคลือ่ นไหวทางสังคมในการ
เปิดพื้นที่ทางสังคม ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ เพื่อประโยชน์

ต่อการศึกษาประเด็นของสุขภาวะทางเพศในสังคมไทยให้ครอบคลุมกว้าง
ขวางกว่าเพศกระแสหลัก ชาย - หญิง ซึ่งจะน�ำสู่การให้ความหมายอย่าง
ครอบคลุมต่อสุขภาวะทางเพศ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ
ผูร้ บั ผิดชอบเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ซึง่ มีหน้าทีร่ อ้ ยเรียงและประมวล
แนวคิดและข้อเท็จจริงจากบทความต่างๆ มากกว่า 10 บทความ คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ แห่งสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(5) ในมิตเิ รือ่ งเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย ‘ถุงยางอนามัย’ ถูกมองว่า
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการช่วยให้เกิดความปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
โดยเฉพาะการลดโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ กามโรคและเอชไอวี/เอดส์ ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ กิดการระบาดของเอดส์ตงั้ แต่ประมาณ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา
ได้มคี วามพยายามในการส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัยของทัง้ องค์กรพัฒนา
เอกชนและหน่ ว ยงานราชการ ผ่ า นการด�ำ เนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม
การป้องกันการได้รับเชื้อเอชไอวี อาทิ การด�ำเนินงานโครงการเพศศึกษา
ในกลุ่มเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งเยาวชนใน
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนโลก และมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึงปัจจุบัน (2554) ก็ยังคงมีความพยายามใน
การพัฒนามาตรการการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัยให้เป็น
มาตรการส�ำคัญหนึ่งในหลายๆ มาตรการ ผ่านรูปแบบการสอนเรื่องเพศ
สัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย วิธีการใช้ถุงยางอนามัย การส่งเสริมการเข้าถึงถุงยาง
อนามัยทัง้ ผ่านรูปแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ นและตูจ้ ำ� หน่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ
แต่ก็พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยยังคงไม่ได้เป็นบรรทัดฐานในชีวิตทางเพศ
ของคนไทยแต่อย่างใด

การศึกษาเพือ่ หาแนวทางในการส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัยให้เป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตทางเพศในสังคมไทย จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง และ
เป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความจริงชุด
ใหม่ เรื่องถุงยางอนามัยในการด�ำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย โดยมี
คณะนักวิจยั ทีร่ บั ผิดชอบคือ นิวตั ร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ
ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยอิสระและนักกิจกรรมที่ท�ำงานด้านเอดส์มายาวนาน
(6) ในมิตกิ ารสร้างฐานข้อมูลเรือ่ งเพศ เพือ่ เป็นสร้างความต่อเนือ่ ง
ของงานฐานข้อมูลจากแผนงานระยะแรก ชุดโครงการวิจัยนี้ได้รวบรวม
ข้อมูลข่าวเรือ่ งเพศต่อเนือ่ งจากปี 2550 ออกไปอีก 3 ปี คือ พ.ศ. 2551 2553 ในสีห่ วั ข้อข่าว คือ ข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์
และท้องไม่พร้อม รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,574 รายการ ได้ผลออกมาเป็น
หนังสือชื่อ “เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น
และเทคโนโลยีชว่ ยเจริญพันธุ์ นักวิจยั ทีเ่ ขียนหนังสือ คือ กุลภา วจนสาระ
ซึ่งเป็นนักวิจัยประจ�ำชุดโครงการวิจัยนี้
จากเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยที่ระบุว่า เพื่อช่วยเสริม
การบรรลุเป้าหมายของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศทีม่ งุ่ เปลีย่ นแปลง
ฐานคิดหรือมุมมองต่อเรือ่ งเพศของบุคคลและสังคม ได้แยกเป็นวัตถุประสงค์
ย่อยดังนี้
(1) วิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆ ว่ารู้
หรือรูไ้ ม่เท่าทันในเรือ่ งเพศทีแ่ ตกต่างและหลากหลายอย่างไร เพือ่
น�ำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่
เข้าใจในเรือ่ งเพศในสังคมไทย และสร้างความฉลาดรูใ้ นเรือ่ งเพศ

(2) วิเคราะห์ให้เห็นภาพที่สลับซับซ้อนของการโต้เถียงสาธารณะว่า
ด้วยปรากฏการณ์ทอ้ งไม่พร้อม และทางเลือกนโยบายทีร่ วมเอา
เสียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้
(3) วิเคราะห์ตรวจสอบการโต้เถียงสาธารณะในประเด็นการค้าบริการ
ทางเพศ เพื่อท�ำความเข้าใจและแยกแยะการมองประเด็นและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายทีถ่ กู น�ำเสนอ โดยเชือ่ มโยงกับฐานความเชือ่
ทีแ่ ตกต่างเพือ่ ให้ได้ภาพรวมของการเรียกร้องเชิงนโยบายทีจ่ ะท�ำให้
ผู้ตัดสินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและทางเลือก
ต่างๆ เหล่านี้
(4) วิเคราะห์เชิงทฤษฎีเรื่องฐานความคิดด้านเพศภาวะกับความ
รุนแรงในสังคมไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงในสังคมไทย เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเรื่องการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดย
มาตรการทางกฎหมาย
(5) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี และสถานการณ์ความรุนแรงทาง
เพศในสังคมไทยแบบต่างๆ การให้บริการต่อผูถ้ กู ละเมิดจากภาค
รัฐและเอกชน และกระบวนการนิตริ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ เพื่อน�ำไปสู่
การเขียนหนังสือต�ำราความรุนแรงทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย
(6) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่ใช้ศึกษาเรื่อง
เพศภาวะและเพศวิถี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมไทย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง

ความหลากหลายทางเพศ เพื่อน�ำไปสู่การเขียนหนังสือรวม
บทความความหลากหลายทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย
(7) วิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย การรับรู้ และความเข้าใจ
เรื่องถุงยางอนามัยในกลุ่มคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ
แบบต่างๆ ในการด�ำเนินวิถชี วี ติ ทางเพศของตน เพือ่ หาแนวทาง
ในการส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัยให้เป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ทาง
เพศในสังคมไทย
(8) เพือ่ สร้างฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศอย่างต่อเนือ่ งและเป็นปัจจุบนั
คณะนักวิจยั ทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมสร้างงานในชุดโครงการนีค้ าดหวังว่า
หนังสือรายงานวิจยั ทุกเล่มคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยต่อการขับเคลือ่ น
ทางความคิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนับสนุนทุกผูค้ นมีชวี ติ ทางเพศทีม่ สี ขุ ภาวะ และการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
ทางเพศและโครงสร้างค่านิยมของสังคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูก
เลือกปฏิบัติในทางเพศดังกล่าวมาแล้ว เพื่อให้อคติทางเพศและประเด็น
ปัญหาต่างๆ นานาอันเกิดจากทัศนะทางเพศสองมาตรฐาน ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
และนิยมความเป็นชายมากกว่าหญิงในสังคมไทยบรรเทาเบาบางลง
หากผู้อ่านพบข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือมีความเห็นต่อหนังสือ
รายงานวิ จั ย ไม่ ว ่ า ในทางใด ขออย่ า ได้ ลั ง เลที่ จ ะสะท้ อ นกลั บ มายั ง
ผู้รับผิดชอบ เราน้อมใจรับฟังด้วยความยินดียิ่ง
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จากผู้เขียน
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ากหนังสือ มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว: หนังสือ
เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ
(2551) สู่ “เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น
และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ (2554) เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะ
จัดท�ำฐานข้อมูลเรื่องเพศ โดยรวบรวมฐานข้อมูลจากห้องสมุดส�ำหรับ
การค้นคว้าในส่วนที่เป็นหนังสือ รายงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ และ
การรวบรวมข่ า วและบทความเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเพศในรอบหนึ่ ง ทศวรรษ
(2541 - 2550) ซึ่งได้เพิ่มการรวบรวมข่าวและบทความจากสื่อเฉพาะ
เรื่องข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยี
ช่วยเจริญพันธุ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 ด้วยเจตนาที่จะให้ฐาน
ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันและเท่าทันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้มาก
ที่สุด
จ�ำนวนข่าวทีน่ ำ� เสนอผ่านสือ่ กว่า 6,500 ข่าวในเวลา 3 ปีแสดงให้
เห็นว่า ความรุนแรงทางเพศยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญในสังคมไทย ขณะ
เดียวกันก็ตอกย�้ำให้เรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำ
วันได้มากเพียงใด เมื่อได้อ่านเนื้อหาในข่าว จ�ำนวนไม่น้อยยิ่งแสดงให้เห็น
ถึงความไม่มเี หตุผลของผูก้ ระท�ำในแต่ละเหตุการณ์ หลายกรณียงิ่ แสดงให้

เห็นผลรูปธรรมของวิธีคิดนิยมชายของสังคมไทยที่เชื่อว่าเพศชายมีสิทธิ
และอ�ำนาจเหนือกว่าเพศหญิง ผ่านการใช้และแสดงอ�ำนาจเหนือผูเ้ สียหาย
ในหลายรูปแบบ
ที่เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องตีความมากมายก็คือ การคุกคามทางเพศ
และการข่มขืน ซึ่งในอีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นความเปราะบางของผู้หญิง
และเด็กที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข โดยไม่ถูกฉวยโอกาสละเมิดทางเพศ
รวมทั้งยังแสดงให้เห็นความเสี่ยงและความยากล�ำบากของผู้หญิงในการ
ใช้ชีวิต ‘นอกบ้าน’ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านที่เปลี่ยวในเวลาเช้ามืด
หรือดึกดื่น การดื่มแอลกอฮอล์ กินข้าวนอกบ้านตามร้านอาหารหรือ
สถานบันเทิง การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกาย ไปจนถึง
การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เหล่านีถ้ กู ตีความว่าเป็นพฤติกรรมซึง่ ละเมิดกรอบ
ที่สังคมไทยก�ำหนดให้กับความเป็นผู้หญิงที่ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางและ
มีด�ำเนินชีวิตไปตามท�ำนองคลองธรรม ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเผชิญกับ
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการผ่านเข้าไปใน ‘พื้นที่’ เหล่านั้น หน�ำซ�้ำยังต้อง
รับผิดชอบด้วยความรู้สึกผิดและการต�ำหนิตัวเองแม้จะตกเป็นผู้เสียหาย
ก็ตาม
ที่จริงแล้ว เจตนาของการจัดท�ำฐานข้อมูลเรื่องเพศ ก็เพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดระบบค้นคว้าเบื้องต้นให้กับผู้สนใจที่จะศึกษา
ท�ำความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาตัวฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา
รอบด้านและเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆ หนังสือเล่มแรกที่ใช้ฐาน
ข้อมูลนีเ้ ป็นฐาน คือ มี ‘เรือ่ ง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว (2551)
รวมทั้งเล่มนี้เอง ก็เป็นเพียงตัวอย่างการหยิบและเลือกประเด็นที่ได้จาก
การอ่านและค้นคว้าในฐานข้อมูลเรือ่ งเพศและสุขภาวะทางเพศมาน�ำเสนอ
เพือ่ เป็นก้าวแรกของการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะ

แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงทางเพศเป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญหนึง่ ในสังคม
ไทย อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเด็นความรุนแรง
ทางเพศนี้จะลดความส�ำคัญลงจนไม่ต้องมีฐานข้อมูลได้ในที่สุด
ท้ายนีต้ อ้ งขอขอบคุณทุกผูค้ นทีเ่ กีย่ วข้องเป็นส่วนหนึง่ ของงานจัดท�ำ
ฐานข้อมูลครั้งนี้ นั่นคือ จริยาภรณ์ กระบวนแสง ผู้ลงแรงเก็บรวบรวม
ไฟล์ข่าวทั้งหมด แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่ ห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลในกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ
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หมายเหตุชุดโครงการ
งานฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศของแผนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ ด�ำเนินงานโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธสิ ร้างความเข้าใจเรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิง (สคส.)
มีผลผลิตเป็นหนังสือสองเล่ม เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกัน เล่มแรกคือ
กุลภา วจนสาระ. 2551. มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและในข่าว.
กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.).
ฐานข้อมูลชุดแรกแยกเป็นสองส่วนคือ (1) ส่วนของหนังสือ เอกสาร
วิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ รวบรวมรายชือ่ ได้ทงั้ หมด 3,367
รายการ และ (2) ส่วนของข่าวและบทความจากศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์
ช่วง พ.ศ. 2541 - 2550 รวบรวมข่าวได้ 17,529 รายการ
ส�ำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลเพิม่ เติมจากชุดแรกนัน้ เพียงรวบรวม
ข่าวและบทความในบางหัวข้อ คือ ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืน ท้องไม่
พร้อม แม่วยั รุน่ และเทคโนโลยีชว่ ยเจริญพันธุ์ ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553
ด้วยจ�ำนวนข่าวทั้งสิ้น 6,574 รายการ บทสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เป็นหนังสือเล่มนี้เอง
ผูส้ นใจต้องการฐานข้อมูลเรือ่ งเพศและสุขภาวะทางเพศ โปรดติดต่อ
ได้ที่ hsp.thai@gmail.com แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) หรือคุณเบญจมาศ รอดภัย
(bkorkoy@gmail.com) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล

เกริ่นน�ำ

ร

ายงานชิ้ น นี้ เ ป็ น ส่ ว นต่ อ เนื่ อ งของการจั ด ท�ำ ฐานข้ อ มู ล เรื่ อ งเพศ
ในโครงการวิจยั การสร้างและการจัดการความด้านเพศวิถี เพศภาวะ
และสุขภาพทางเพศ ที่ได้ด�ำเนินงานและเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2551
ผลผลิตส�ำคัญชิ้นหนึ่งของโครงการคือการสร้างฐานข้อมูลความรู้เรื่องเพศ
ซึ่งมีการรวบรวมฐานข้อมูลจากห้องสมุดส�ำหรับการค้นคว้า และการ
รวบรวมข่าวและบทความเกีย่ วกับเรือ่ งเพศในรอบทศวรรษ (2541 - 2550)
โดยมีงานวิจยั สังเคราะห์ฐานข้อมูลทัง้ สองออกมาเป็นรายงานชือ่ มี ‘เรือ่ ง’
เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว: หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ
บทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ (2551)
อย่างไรก็ดี กระแสการเคลือ่ นไหวทางความคิดและวาทกรรมในด้าน
เพศ เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศเกิดขึน้ อย่างกว้างขวางหลากหลายใน
ช่วงต้นทศวรรษ 2550 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของการน�ำเสนอกระบวนทัศน์
ใหม่ การตัง้ ค�ำถามท้าทายกระแสความคิดเดิม รวมไปถึงปรากฏการณ์ดา้ น
เพศทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน ผู้จัดท�ำจึงได้
รวบรวมข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับเพศและสุขภาวะทางเพศในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553 โดยเลือกเพียงบางหัวข้อ ด้วยเจตนาเพือ่ ปรับ
ฐานข้อมูลเรื่องเพศให้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
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ส�ำหรับวิธกี ารรวบรวมนัน้ ใช้การสืบค้นรายชือ่ ข่าวและบทความผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 โดยแยกสืบค้นและเก็บ
รวบรวมไฟล์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 2 หัวข้อส�ำคัญคือ ความรุนแรงทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งแยกข่าวไว้ตามกลุ่มค�ำส�ำคัญ (keyword)
4 กลุ่มด้วยกัน คือ ข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และ
เรื่องของแท้งและท้องไม่พร้อมเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติม
ค�ำส�ำคัญเรื่องแม่วัยรุ่นไว้ในฐานข้อมูลด้วย ซึ่งเริ่มเก็บและรวบรวมข่าว
และบทความทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ พ.ศ. 2541 - 2553 ข่าวและบทความเรือ่ ง
เพศส่วนที่เพิ่มเติมนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,574 รายการ
การท�ำความเข้าใจและใช้ฐานข้อมูลนี้ มีข้อควรค�ำนึง 2 ประการ
ด้วยกัน ดังนี้คือ
(1) ความซ�ำ้ ซ้อนของข่าว นัน่ คือในแต่ละข่าวอาจมีการเก็บรวบรวม
ไฟล์ข่าวไว้มากกว่า 1 รายการส�ำหรับการค้นคว้าในฐานข้อมูล เนื่องจาก
สื่อแต่ละแหล่งมีการน�ำเสนอข่าวที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน นอกจากนี้
หากเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจหรือเป็นกรณีใหญ่ที่สังคมติดตามก็มักจะมี
การน�ำเสนอความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย บางกรณีกเ็ ป็นข่าว
ทีเ่ สนอผลการพิจารณาคดีทเี่ กิดขึน้ เมือ่ หลายปีกอ่ น ขณะเดียวกัน ก็มขี า่ ว
อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการสรุปรวบเอาข่าวท�ำนองเดียวกัน แต่เกิดเหตุ
ต่างสถานที่มารวมไว้เสนอในข่าวเดียวกัน
(2) ความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงของข่าวมากกว่าหนึง่ หัวเรือ่ ง ทีแ่ ม้จะ
พยายามแบ่งหัวข้อให้กบั การจัดประเภทข่าวในฐานข้อมูลแล้วก็ตาม แต่มี
ข่าวและบทความจ�ำนวนหนึ่งที่อาจมีประเด็นเหลื่อมซ้อนกันได้มากกว่า
1 หัวข้อ โดยเฉพาะประเด็นใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน เช่น การคุกคาม
ทางเพศและการข่มขืน ที่บางกรณีมีลักษณะใช้อ�ำนาจให้ยินยอมเพื่อแลก
26
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กับประโยชน์บางอย่าง น�ำไปสู่ประเด็นอื่นๆ ต่อเนื่อง เช่น ท้องไม่พร้อม
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึง่ ไปปรากฏอยูใ่ นหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์
เป็นต้น จากข่าวและบทความส่วนเพิม่ เติมทัง้ สิน้ 6,574 รายการ แบ่งได้
ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้คือ
ตาราง 1 จ�ำนวนข่าวแยกตามหัวข้อข่าวและตามปีที่จัดเก็บ
หัวข้อ/ปี พ.ศ.
ข่มขืน
ความรุนแรงทางเพศ
อนามัยเจริญพันธุ์*
ท้องไม่พร้อม

2551
916
672
370
156

2552
858
652
341
139

2553
490
499
720
420

รวม
2,264
1,823
1,431
715

หมายเหตุ *ในหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์ รวมเอาข่าวหัวเรื่องเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ แม่วัยรุ่น
และท้องไม่พร้อม ที่เกิดขึ้นก่อน พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 341 ข่าวไว้ด้วย ซึ่งไม่ได้
นับรวมอยู่ในตารางนี้
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1. ข่มขืน

ข่

าวการข่มขืนทั้งหมดในฐานข้อมูล แสดงให้เห็นถึงการใช้และแสดง
อ�ำนาจทีม่ เี หนือกว่า ทัง้ ทางกายภาพและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
ของผู้กระท�ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย บังคับข่มขืนผู้เสียหายที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงหรือผู้น้อย เช่น เด็ก ทั้งชายและหญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ
นอกจากนีย้ งั สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของผูช้ ายทีเ่ ชือ่ อย่างผิดๆ ว่าเป็นเพศ
ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าและสามารถใช้อ�ำนาจนั้นกับผู้หญิง โดยเฉพาะใน
ทางเพศได้ เห็นได้ชัดในกรณีหนึ่งที่ผู้ข่มขืนสักชื่อของตัวเองไว้บนร่างกาย
ของเหยื่อหลังข่มขืน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ในข่าว ขืนใจสักยันต์
ประจานเหยือ่ กามวิปริตบัน่ ทอนสังคม (2552) หรือกรณีทลี่ กั พาตัวเด็ก
หญิงมามัดไว้ในบ้านเพือ่ จะข่มขืนได้ตอ่ เนือ่ ง ในข่าว จับหนุม่ ใหญ่หนื่ กักขัง
ด.ญ. 11 ขวบมัดข่มขืนยับเยิน (2552) ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง
ความไม่สามารถยับยัง้ ชัง่ ใจได้ของผูช้ ายเมือ่ เกิดอารมณ์เพศ และไประบาย
ออกกับผู้เสียหายซึ่งอาจเป็นใครก็ได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ รองรับ
จากข่าวในหัวข้อข่มขืนทัง้ หมด ได้แสดงให้เห็นอย่างหนึง่ ว่า วัยของ
ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท�ำผิดทางเพศลดน้อยลงมาก จนเกิดศัพท์ค�ำว่า
ยุวอาชญากรรม เช่น กรณีที่เป็นที่สนใจของสังคม เช่น ผู้กระท�ำเป็นเด็ก
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อายุ 8 - 12 ปี ร่วมกันข่มขืนเด็กอายุ 7 ขวบ เลียนแบบพฤติกรรมทีเ่ ห็น
จากเว็บโป๊ โดยผู้กระท�ำที่เป็นเด็กอายุ 8 ขวบนั้นไม่ได้ถูกควบคุมตัว
เนื่องจากกฎหมายถือว่าการกระท�ำของเยาวชนที่อายุไม่ถึง 10 ปี ไม่มี
ความผิดทางอาญา ดูรายละเอียดได้ในข่าว ดูเว็บโป๊ในร้านเน็ต 3 ด.ช.
เลียนรุมโทรม ด.ญ. 7 ขวบ (2551)
นอกจากนี้แล้ว ยังพบจากข่าวอีกไม่น้อยเช่นกันว่า ผู้เสียหายต้อง
เผชิญกับความรุนแรงต่อเนื่องจากการข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นความบอบช�้ำ
ทางร่างกายและจิตใจที่ต้องอับอายขายหน้า จนบางรายถึงกับฆ่าตัวตาย
การถ่ายภาพหรือวิดโี อไว้เพือ่ ข่มขูใ่ ห้ตอ้ งยอมเสียเงิน หรือยอมมีเพศสัมพันธ์
ซ�้ำซาก การท้องไม่พร้อม การเป็นแม่วัยรุ่น การเจรจาต่อรองเรียกค่า
เสียหาย หรือการแต่งงานที่อาจสร้างปัญหาชีวิตอื่นๆ ต่อเนื่องตามมา
นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการสอบสวนพิจารณาคดีเองก็สร้างความ
กดดันให้กับผู้เสียหายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากค�ำ พิจารณา
คดี หรือแม้กระทั่งการเจรจายอมความจากผู้กระท�ำ ที่อาจใช้อ�ำนาจและ
อิทธิพลทางสังคมทีม่ เี หนือกว่ากดดันให้ผเู้ สียหายยอมความ หรือบิดเบือน
กระบวนการยุติธรรม หรือแม้แต่การแบบศาลเตี้ยที่ล้างแค้นกันเอง
ข่าวข่มขืนที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูล ส่วนเพิ่มเติม 3 ปีมีทั้งหมด
2,264 ข่าว มีข้อสังเกตจากข่าวดังนี้

(1) ข่มขืนในครอบครัวและซ�้ำซาก
ประมาณ 10% ของข่าวข่มขืนเป็นเหตุการณ์ละเมิดทางเพศที่
เกิดขึ้นในบ้านโดยคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือพ่อเลี้ยง รวมถึง
ญาติฝ่ายชาย ทั้งลุง น้าชาย ตา พี่เขย น้องเขย ฯลฯ ซึ่งอาศัยความ
ใกล้ชิดสนิทสนมและความไว้ใจในฐานะญาติเข้าถึงตัวผู้เสียหาย ทั้งนี้
การข่มขืนในครอบครัวนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้กบั เด็กทัง้ ชายและหญิง เมือ่ พิจารณา
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อายุของผู้เสียหาย พบว่าจากข่าวข่มขืนที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งหมด
232 รายการ ประมาณสามในสี่เป็นข่าวข่มขืนผู้เสียหายที่อายุต�่ำกว่า
15 ปี (173 ข่าว) โดยผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดคือ 2 ขวบเท่านั้น ขณะที่
ผู้เสียหายอายุมากที่สุดคือ 86 ปี ในจ�ำนวนข่าวข่มขืนนี้เกือบครึ่งหนึ่ง
เป็นการข่มขืนเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีที่เกิดขึ้นซ�้ำซากและต่อเนื่องหลายปี
นอกเหนือจากนี้ก็เป็นข่าวข่มขืนผู้เสียหายที่อายุระหว่าง 15 - 18 ปี
อีกประมาณ 10% (26 รายการ) และผู้เสียหายที่อายุมากกว่า 18 ปี
อีกเกือบ 10% (22 ข่าว)
ตัวอย่างข่าวข่มขืนในครอบครัวอืน่ ๆ ได้แก่ DNA มัดลูกข่มขืนฆ่าแม่
วัย 75 (2551) รวบพ่อข่มขืนลูกในไส้ 3 คน - 18 ยัน 8 ขวบ (2551)
พ่อเลีย้ งสุดชัว่ ข่มขืนลูกพิการโปลิโอ - เป็นใบ้ (2551) รวบพ่อหืน่ ตุย๋ ลูกชาย
ในไส้วยั 4 ขวบ (2551) จับเฒ่า 70 ตัณหากลับข่มขืนหลานวัย 5 ขวบ
(2551) จับลูกเขยหื่นข่มขืนแม่ยายตัวเอง (2552) สลดพ่อข่มขืนลูก
ในไส้อายุแค่ 4 ขวบ (2552) พ่อเลี้ยงขยี้ 6 ขวบ - อีกรายขืนใจ ม.4
นาน 6 ปี (2552) รวบไอ้หนื่ ข่มขืนหลาน 3 ขวบ (2552) รวบตาข่มขืน
หลาน 7 ขวบ (2553) สลดพี่ 14 ขืนใจน้องวัย 7 ขวบ (2553) เขยแค้น
ทมิฬลุงข่มขืนเมียไม้ตีดับ (2553) เป็นต้น
การข่มขืนที่เกิดขึ้นในบ้าน โดยคนในครอบครัวนั้น เป็นกรณีความ
รุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นได้บอ่ ยและสือ่ มวลชนให้ความสนใจน�ำเสนออย่าง
สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีข่มขืนเด็กในครอบครัวที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก
และต่อเนื่องยาวนานหลายปี เช่น กรณีพ่อคนหนึ่งที่ข่มขืนลูกสาวตัวเอง
ตัง้ แต่ 9 ขวบ ต่อเนือ่ งจนอายุ 18 ปีจนมีลกู ด้วยกัน จากนัน้ ข่มขืนลูกสาว
ทีเ่ กิดจากลูกสาวของตัวเองซ�ำ้ อีกตัง้ แต่อายุ 9 ขวบ จนปัจจุบนั อายุ 18 ปี
ในข่าว จับพ่อข่มขืนลูกสาวจนมีหลาน - ขืนใจซ�้ำอีก (2551) หรือกรณี
ที่ลุงเขยข่มขืนหลานตั้งแต่อายุ 6 ขวบจนปัจจุบันอายุ 10 ขวบ ในข่าว
“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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จับลุงเขยข่มขืนหลานมาราธอน 4 ปี (2551) หรือพ่อเลี้ยงที่ล่วงละเมิด
ทางเพศลูกสาวตั้งแต่อายุ 9 ขวบ จากนั้นก็ข่มขืนจนปัจจุบันอายุ 17 ปี
และท้อง 8 เดือน ในข่าว รวบพ่อเลี้ยงข่มขืนด.ญ.ตั้งแต่อนุบาล (2552)
พ่อหืน่ ข่มขืนลูกคนโตท้องพาท�ำแท้ง ย่ามใจย่องขยีก้ ามคนรองอีก (2552)
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบางกรณีของการข่มขืนในครอบครัวทีแ่ ม่หรือ
ญาติผู้หญิงรับรู้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากมีชีวิตที่ตกเป็นรอง
และยังต้องการพึ่งพาผู้ชายในบ้าน เช่น เด็กหญิงคนหนึ่งถูกพ่อเลี้ยง
ฉวยโอกาสเข้ามาลวนลามและบังคับข่มขืนตัง้ แต่อายุ 10 ขวบ จนปัจจุบนั
อายุ 15 ปี หากไม่ยอมก็จะถูกทุบตีท�ำร้าย เมื่อทนไม่ไหวบอกแม่ แม่ก็
เพียงแค่ดุด่าทะเลาะกับพ่อเลี้ยง ครั้นบอกยาย ยายเองก็เคยถูกลวนลาม
ด้วยเช่นกัน จนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหนีไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วแจ้งความ
ในข่าว นักเรียน ม.2 ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน 5 ปีบอกแม่ก็แค่ดุด่าแต่ไม่ช่วย
(2551) หรือข่าว แม่เป็นใจพ่อเลี้ยงข่มขืน 2 ลูกในไส้วัย 4 - 8 ขวบ
(2552) อีกกรณีหนึง่ เป็นข่าวทีแ่ ม่รเู้ ห็นเป็นใจให้พอ่ เลีย้ งข่มขืนลูกสาวอายุ
15 ปีต่อเนื่องเป็น 10 ครั้ง ด้วยเชื่อว่า พ่อเลี้ยงมีองค์ประทับเป็นเจ้าแม่
กาลี หากมีการร่วมเพศกับร่างทรงจะส่งผลให้เกิดโชคลาภ น�ำความเจริญ
รุง่ เรืองมาสูค่ รอบครัวและชีวติ ลูก โดยทุกครัง้ แม่จะนัง่ ดูจนเสร็จแล้วให้กนิ
ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน จนลูกทนไม่ไหวจึงแจ้งความ ในข่าว แม่อา้ ง “องค์ลง”
ให้ผัวใหม่ขยี้ลูก (2553)
ตัวอย่างข่าวข่มขืนในครอบครัวที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก ต่อเนื่องหลายปี
และบางกรณีก็ตกเป็นเหยื่อของญาติมากกว่า 1 คน ได้แก่ ต�ำรวจ ศดส.
บุกรวบพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงนาน 5 ปี (2551) อาชั่วหื่นกามข่มขืน
หลานวัยแค่ 11 ขวบมาราธอน 4 ปี (2551) จับลุงเขยขืนใจเด็กนาน
กว่า 2 ปี 30 ครั้ง (2552) น้าเขยหื่นข่มขืนหลานจนตั้งท้อง (2552)
ปดส.จับเฒ่าหื่นขยี้เหลน 12 ท้อง (2552) จับพ่อเลี้ยงชั่วข่มขืนลูก
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3 ปี - ชวนเพือ่ นร่วมด้วย (2552) พ่อขยีก้ ามลูกย�่ำยีมาราธอน 2 ปี สลด
ลุงข่มขืนซ�ำ้ (2552) จับพ่อหืน่ ข่มขืนลูกมาราธอน 7 ปี (2552) จับเฒ่า
อังกฤษข่มขืนลูกเลี้ยงนาน 8 ปี (2553) เป็นต้น
ตาราง 2 ข่าวการข่มขืนที่เกิดขึ้นในครอบครัว พ.ศ. 2551 - 2553
วันที่
ผู้กระท�ำ
ลงข่าว
(จังหวัด)
23 ก.พ.51 น้าเขย
(24, เชียงใหม่)
9 มี.ค.51 ชาย
(22, ชลบุรี)
23 มี.ค.51 พ่อ
(42, บุรีรัมย์)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
หลานสาว (4) เด็กหญิงถูกน้าเขยข่มขืน
หญิง (23)
ลูกสาว 3 คน
(8, 14, 18)

8 เม.ย.51 พ่อเลี้ยง (30, ลูกเลี้ยง (2)
สุราษฎร์ธานี)
27 เม.ย.51 น้าเขย
หลานสาว (4)
(20, กรุงเทพฯ)
30 เม.ย.51 พ่อ
(24, ลพบุรี)

ลูกชาย (5)

หญิงสาวถูกญาติสนิทพยายาม
ข่มขืน
กลับจากท�ำนาแล้วมีอารมณ์ทาง
เพศ แต่ไม่พบภรรยา เห็นลูกสาว
นอนอยู ่ จึ ง เข้ า ข่ ม ขื น และเคย
ข่มขืนลูกสาวอีก 2 คน
แม่เด็กกลับมาบ้านเห็นพ่อเลี้ยง
คร่อมอยู่บนตัวลูกสาว ที่อวัยวะ
เพศมีเลือดไหล จึงแจ้งความว่า
เด็กหญิงถูกกระท�ำช�ำเรา
ล่อลวงเรียกเข้าไปในบ้านพักทีอ่ ยู่
ใกล้เคียง แล้วข่มขืน จากนัน้ ข่มขู่
ไม่ให้ไปบอกใคร
ถูกบังคับให้นอนคว�ำ่ ลงแล้วใช้ครีม
หล่ อ ลื่ น ทา ก่ อ นจะข่ ม ขื น ทาง
ทวารหนัก
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วันที่
ผู้กระท�ำ
ลงข่าว
(จังหวัด)
16 พ.ค.51 น้าชาย
(18, กระบี่)
18 พ.ค.51
20 พ.ค.51
20 พ.ค.51
30 พ.ค.51
1 ก.ค.51
15 ก.ค.51
19 ก.ค.51
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เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
หลานสาว (4) ดืม่ เหล้าจนเมาแล้วมีอารมณ์ทาง
เพศ ล่อลวงเด็กหญิงเข้าไปในสวน
ปาล์มข้างบ้าน แล้วลงมือข่มขืน
แต่เด็กร้องจึงฆ่าจนเสียชีวิต
พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยงพิการ หญิงพิการป่วยเป็นโรคโปลิโอแต่
(48, สุรินทร์) (22)
ก�ำเนิด ถูกพ่อเลี้ยงฉวยโอกาส
ข่มขืนระหว่างที่แม่ไม่อยู่
ลุงเขย, น้าเขย หลานสาว (3) เด็ ก หญิ ง ถู ก ลุ ง เขยและน้ า เขย
ข่มขืนจนได้รับบาดเจ็บ
(60, 30 ศรีสะเกษ)
เด็กหญิง (9) ผู้ปกครองแจ้งความเด็กหญิงถูก
ญาติ 3 คน
ญาติหลายคนข่มขืน
(15 - 17,
นครนายก)
พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) ฉวยโอกาสที่ แ ม่ ข องเด็ ก ไม่ อ ยู ่
(37, ตาก)
พ่อเลีย้ งหลอกให้เด็กหญิงขี่ จยย.
ไปส่งแล้วลงมือบังคับข่มขืน
พ่อ
ลูกสาว (13) ถูกพ่อข่มขืนโดยน้องชายก็ทราบ
(37, สงขลา)
เรือ่ ง แต่เด็กทัง้ สองไม่กล้าบอกใคร
เพราะกลัวพ่อถูกต�ำรวจจับ
อาเขย
หลานสาว
เด็กหญิงก�ำพร้าพ่อแม่อาศัยอยู่
(40, ศรีสะเกษ) (15)
บ้านอา ถูกอาเขยฉวยโอกาสขณะ
ไม่สบายใช้ก�ำลังบังคับข่มขืน
พ่อเลี้ยง
ภรรยาและ พยายามปลุกปล�ำ้ ลูกเลีย้ งแต่ขดั ขืน
(33, ราชบุรี) ลูกเลี้ยง
จึงท�ำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
(42, 16)
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วันที่
ลงข่าว
3 ส.ค.51
11 ส.ค.51
17 ก.ย.51
24 ก.ย.51
2 ม.ค.52
23 ก.พ.52
10 มี.ค.52

18 เม.ย.52
29 พ.ค.52
8 มิ.ย.52

ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
พี่เขย (30,
น้องเมีย (14) ระหว่างพี่สาวออกไปท�ำงาน พี่
นครศรีธรรมราช)
เขยผลักประตูเข้ามาใช้กำ� ลังบังคับ
ข่มขืน
ตาเลี้ยง
หลานสาว (9) ถูกตาเลีย้ งข่มขืน 2 ครัง้ ระหว่าง
(49, อุตรดิตถ์)
ที่แม่เอาไปฝากให้ยายเลี้ยง ขณะ
ยายนอนหลับอยู่ในมุ้งข้างๆ
ลุง
หลานสาว (7) ถูกข่มขืนจนมีน�้ำหนองไหลออก
(40, เชียงราย)
มาจากบริเวณอวัยวะเพศ
หลานสาวอายุ ถูกพ่อเลีย้ งของแม่ขม่ ขืน โดยเคย
ตาเลี้ยง
ไม่เกิน 15
(70,
ล่วงละเมิดทางเพศแม่ตอนอายุ
มหาสารคาม)
5 ขวบจนถึงอายุ 15 ปีด้วย
พ่อเลี้ยง
เมียและลูกเลีย้ ง ถู ก ข่ ม ขื น แล้ ว ท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย
(38, อ่างทอง) (30, 9)
จนเสียชีวิต
อาชาย
หลานสาว
แอบเข้ามาข่มขืน แล้วใช้มือหรือ
(25, อุตรดิตถ์) (11)
ผ้าปิดปากอุดจมูกจนขาดใจตาย
พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) พ่อเลี้ยงอาศัยจังหวะที่แม่ไม่อยู่
(37, ระยอง)
หรื อ ช่ ว งที่ ม ารั บ หลั ง เลิ ก เรี ย น
บังคับข่มขืน ยังขูว่ า่ ถ้าน�ำเรือ่ งไป
บอกใครจะฆ่าให้ตาย
ลูกเขย
แม่ยาย (55) ลูกเขยกินเหล้ากลับมาบ้าน เห็น
(25, เลย)
แม่ยายอาบน�ำ้ อยูท่ บี่ อ่ หลังบ้านจึง
เกิดอารมณ์และตามเข้าไปข่มขืน
น้าชาย
หลานสาว (8) ถูกน้าชายข่มขืนภายในบ้าน อ้าง
(23, เลย)
ว่าท�ำไปเพราะหน้ามืด
พ่อ (40,
ลูกสาว (14) ถูกพ่อปลุกปล�้ำขืนใจในบ้านพัก
นครราชสีมา)
“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
ลงข่าว
(จังหวัด)
(อายุ)
23 มิ.ย.52 พ่อ (27,
ลูกสาว (4)
สุพรรณบุรี)
5 ก.ค.52 น้าชาย
หลานสาว (9)
(18, สุรินทร์)
1 ส.ค.52 พี่ชาย
น้องสาว (16)
(23, ชลบุรี)

เหตุการณ์

ถูกพ่อข่มขืนขณะนั่งดูทีวีในบ้าน
พัก แม่เข้าช่วยและแจ้งความ
ถูกน้าชายเมาใช้ก�ำลังปลุกปล�้ำ
ข่มขืน
เมาเหล้าและยาบ้า เกิดอารมณ์
ทางเพศ จึงเข้าไปใช้กำ� ลังปลุกปล�ำ้
และข่มขืน
10 ส.ค.52 ลุง
หลานสาว (7) ถูกลุงข่มขืนจนอวัยวะเพศฉีกขาด
(54, เชียงราย)
เลือดไหลไม่หยุด
หลานสาว
ถูกลูกพี่ลูกน้องข่มขืนและท�ำร้าย
22 ส.ค.52 ชาย 2 คน
(13)
จนเสียชีวิต
(15, 16 นครปฐม)
5 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (5) พ่อเลี้ยงเมาแล้วเข้ามาข่มขืน
(46, ปทุมธานี)
29 ก.ย.52 พี่ชายและ
หญิงพิการ
พีช่ ายและแฟนซือ้ ยาปลุกเซ็กส์มา
แฟนพี่ชาย
(18)
กินแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ จึงไป
(พระนครศรีอยุธยา)
อุม้ น้องสาวพิการซ�ำ้ ซ้อนหูหนวก ตาบอดมาให้แฟนข่มขืน ใช้โทรศัพท์
มือถือถ่ายคลิปไว้เพื่อข่มขู่ไม่ให้
แฟนนอกใจ แม่มารูเ้ รือ่ งเมือ่ น้อง
ตั้งท้องได้ 8 เดือน
6 ต.ค.52 น้าเขย
หลานสาว
หลานสาวถูกน้าเขยซึง่ เป็นหลาน
(นครศรีธรรมราช) 2 คน
ชายนักการเมืองข่มขืน
(ป. 5, ป.6)
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วันที่
ลงข่าว
9 ต.ค.52

31 ต.ค.52
29 พ.ย.52
2 ธ.ค.52
9 ม.ค.53
24 ม.ค.53
26 ก.พ.53
30 เม.ย.53
9 พ.ค.53
2 มิ.ย.53

ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
พ่อ
ลูกสาว (15) ภรรยาไม่ให้ร่วมหลับนอน และ
(39, กาฬสินธุ์)
ดืม่ สุราเกิดอารมณ์ จึงบังคับข่มขืน
ลูก แล้วข่มขู่ไม่ให้บอกใคร และ
หึงหวงบุตรสาวเมือ่ ชายอืน่ มาจีบ
และทุบตีลูกบ่อยครั้ง
พี่เขย
น้องเมีย (16) อ้างว่าหลงรักน้องเมียมานาน เกิด
(22, บุรีรัมย์)
อารมณ์ชั่ววูบบังคับเข้าไปในป่า
แล้วข่มขืน
พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (11) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
(51, แพร่)
พ่อ
ลูกสาว (10) ถู ก พ่ อ ล่ ว งเกิ น ทางเพศ ทั้ ง ที่
(50, พิษณุโลก)
แม่ป่วยเป็นโรคประสาทนอนอยู่
ห้องติดกัน
ยาย (56)
หลานพิการปลุกปล�้ำข่มขืนยาย
หลานชาย
แล้วท�ำร้ายร่างกาย
พิการแขนขาลีบ
(23, บุรีรัมย์)
พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (8) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนขณะที่แม่ออก
(34, เชียงราย)
ไปข้างนอก
ลูกเขย
แม่ยาย
ท�ำร้ายร่างกายแล้วข่มขืนแม่ยาย
(29, กรุงเทพฯ)
น้าชาย (27, หลานสาว
เมาแล้วเข้าไปข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
สุพรรณบุรี)
(13)
พ่อ
ลูกสาว (14) เรียกให้ไปบีบนวดในห้อง แล้ว
(42, สระบุรี)
ลงมือขืนใจ
ชาย
หญิง (17) ถูกญาติข่มขืน
(23, ชลบุรี)
“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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วันที่
ผู้กระท�ำ
ลงข่าว
(จังหวัด)
16 มิ.ย.53 พ่อ
(44, กรุงเทพฯ)
17 มิ.ย.53 ตา (79,
มุกดาหาร)
6 มิ.ย.53 ชาย (33)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
ลูกสาว
ข่มขืนลูกสาว แล้วหนีไปบวช
(ไม่ทราบอายุ)
หลานสาว (7) ถูกตาข่มขืน

หลานสาว
ถูกข่มขืนในห้องน�้ำของโรงเรียน
(11)
23 ธ.ค.53 ตา
หลานสาว (9) ไปรับหลานทีโ่ รงเรียน ขณะอาบน�ำ้
(61, ชัยนาท)
ให้หลานเกิดอารมณ์ทางเพศจึง
ข่มขืน
ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 3 ข่าวการข่มขืนซ�ำ้ ซากทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว พ.ศ. 2551 - 2553
วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ (อายุ)
ลงข่าว
(จังหวัด)
16 ม.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลีย้ ง (24)
(39, สกลนคร)
13 มี.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลีย้ ง (15)
(42, อุดรธานี)
26 เม.ย.51 ลุง (51,
มหาสารคาม)
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เหตุการณ์

ถู ก พ่ อ เลี้ ย งใช้ ก� ำ ลั ง บั ง คั บ ขื น ใจ
หลายครั้ง
ข่มขืนเด็กสาวลูกเลีย้ งทุกครัง้ ทีเ่ มา
ราว 5 ปี ก่อนจะตัดสินใจเล่าเรือ่ ง
ให้แม่ฟัง
เด็กหญิง (13) ถูกลุงกระท�ำช�ำเราตั้งแต่ปี 2549

วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ (อายุ)
เหตุการณ์
ลงข่าว
(จังหวัด)
13 พ.ค.51 พ่อ
หญิง (19) ข่มขืนลูกสาวตั้งแต่อายุ 9 ขวบ
(53, กรุงเทพฯ)
ปัจจุบันอายุ 34 ปี กระทั่งมีลูก
ด้วยกัน 2 คน น�ำลูกสาวทีเ่ กิดกับ
พ่อมาฝากเลี้ยง เนื่องจากเกรงว่า
สามีใหม่จะข่มขืนลูก แต่ปรากฏว่า
ลูกถูกพ่อและตาข่มขืนซ�้ำอีกตั้งแต่
อายุ 9 ขวบ ปัจจุบันอายุ 19 ปี
14 พ.ค.51 ลุงเขย
เด็กหญิง (10) ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรามากว่า 1 ปี
(40, เชียงใหม่)
18 พ.ค.51 อา (20,
หลานสาว (7) ถูกข่มขืนหลายปี แล้วขูฆ่ า่ หากน�ำ
สมุทรปราการ)
เรื่องไปบอกคนอื่น
19 พ.ค.51 พ่อ (52,
ลูกสาวและ เคยถูกจับติดคุกเพราะข่มขืนลูกสาว
อ่างทอง)
หลานสาว
เมือ่ ออกจากคุกก็ยงั พยายามข่มขืน
(22, 27)
ลูกสาวและหลานสาวอีก
20 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน 4 ครั้ง
(38, อุตรดิตถ์)
26 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (17) ถูกพ่อเลี้ยงบังคับข่มขืนตั้งแต่อายุ
(51, ร้อยเอ็ด)
9 ขวบจนตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน
27 มิ.ย.51 ปู่
หลานสาว
ถูกปูข่ ม่ ขืนนับสิบครัง้ ตัง้ แต่เรียนอยู่
(53, สระแก้ว) (12)
ชั้น ป.6 ไม่กล้าบอกใครเพราะถูก
ขู่จะฆ่าให้ตาย
23 ก.ค.51 พ่อเลี้ยง (39), เด็กหญิง (13) ถูกพ่อเลีย้ งและหลานชายพ่อเลีย้ ง
หลานชาย 3
ข่มขืนจนตั้งครรภ์ 5 เดือน
คน (18 - 21,
อ่างทอง)

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ (อายุ)
เหตุการณ์
ลงข่าว
(จังหวัด)
1 ส.ค.51 พ่อและพี่ชาย เด็กชาย (4) ถูกพ่อและพี่ชายที่เป็นลูกติดพ่อ
(38, 17 ข่ ม ขื น ทางทวารหนั ก ไม่ ต�่ ำ กว่ า
ประจวบคีรขี นั ธ์)
5 ครัง้ ตัง้ แต่ ธ.ค. 2550 ถึง ก.พ.
2551
10 ต.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (10) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่อายุ 10
(41, ขอนแก่น)
ขวบ จนถึงอายุ 15
23 ต.ค.51 พ่อเลี้ยง
เด็กหญิง (13) ถูกพ่อเลีย้ งข่มขืนติดต่อกันมา 3 ปี
(30, กรุงเทพฯ)
จนต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะ
ตั้งครรภ์
31 ต.ค.51 อาเขย
หลานสาว
อาศัยอยู่บ้านอาเขยเนื่องจากใกล้
(51, พิจิตร) (11)
โรงเรียน ถูกอาเขยใช้ก�ำลังบังคับ
ขืนใจหลายครั้ง
3 ธ.ค.51 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) ถู ก พ่ อ เลี้ ย งข่ ม ขื น หลายครั้ ง จน
(24, กรุงเทพฯ)
ตั้งท้อง
ลูกเลี้ยง (13) พ่อเลีย้ งถือโอกาสขณะทีแ่ ม่ของเด็ก
28 ธ.ค.51 พ่อเลี้ยง
(46,
ออกไปกรีดยาง ข่มขืนนานนับปี
สุราษฎร์ธานี)
จนตั้งครรภ์ 7 เดือน
10 ม.ค.52 น้าเขย (54, หลานสาว
ข่มขืนตั้งแต่อายุ 9 ขวบถึง 13 ปี
จนตั้งครรภ์ 3 เดือน
นครศรีธรรมราช) (13)
5 ก.พ.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (13) พ่อเลีย้ งบังคับข่มขืนหลายครัง้ เวลา
(40, พิษณุโลก)
อยู่บ้านคนเดียว โดยใช้เงินล่อ
27 ก.พ.52 น้าชาย
หญิง (16) ถูกน้าชายปลุกปล�้ำข่มขืนตั้งแต่ปี
(55, เชียงใหม่)
2548 จนถึงปัจจุบัน
24 เม.ย.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) พ่อเลี้ยงเมาสุรากลับบ้าน ใช้ก�ำลัง
(62, เชียงราย)
บังคับข่มขืน และท�ำอีกหลายครั้ง
จนตั้งท้อง
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วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ (อายุ)
เหตุการณ์
ลงข่าว
(จังหวัด)
10 พ.ค.52 พ่อเลี้ยง (36, ลูกเลี้ยง (14) พ่อเลีย้ งพยายามลวนลามมาตัง้ แต่
กาญจนบุรี)
อายุ 9 ขวบฉวยโอกาสข่มขืนเมื่อ
อายุ 12 ปีจนปัจจุบนั และขูบ่ งั คับ
ห้ามบอกใคร
19 พ.ค.52 พ่อเลี้ยง
ลูกสาว (14) ถูกพ่อเลี้ยงบังคับข่มขืนหลายครั้ง
(34, นครปฐม)
เวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
28 พ.ค.52 พ่อ
ลูกสาว (14) ถูกพ่อข่มขืนตั้งแต่ตุลาคม 2550
(42, นครปฐม)
จนถึงปัจจุบัน แถมขู่ฆ่า
8 มิ.ย.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (14) ถูกพ่อเลีย้ งบังคับข่มขืนมานานกว่า
(60, ยโสธร)
1 ปี จ นตั้ ง ท้ อ ง และถู ก สั่ ง พั ก
การเรียน
14 ก.ค.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยงพิการ หญิงสาวพิการแขนขาลีบถูกพ่อเลีย้ ง
แขนขาลีบ
ข่มขืน 2 ปี
3 ส.ค.52 พ่อ
ลูกสาว (11) เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงบังคับขืนใจ
(36, นนทบุรี)
ลูกสาวคนโตและข่มขืนมาตลอด
จนตั้ ง ครรภ์ 5 เดื อ น และเคย
พยายามข่มขืนลูกคนรองด้วย
29 ส.ค.52 พ่อ
เด็กหญิง (13) อ้างว่าเมียป่วย จึงบังคับให้ลกู สาว
(37, นนทบุรี)
นั่ ง ดู ห นั ง โป๊ ด ้ ว ยกั น แล้ ว ข่ ม ขื น
พร้ อ มขู ่ ห ้ า มน� ำ เรื่ อ งไปบอกใคร
ข่มขืนจนตั้งท้อง
5 ก.ย.52 ชาย
หญิงพิการ
ถูกญาติข่มขืนหลายครั้ง
(37, พิษณุโลก) (21)
16 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง 2 คน มีอารมณ์เพศสูง ข่มขืนลูกทั้งสอง
(36, บุรีรัมย์) (4, 8)
ที่บ้านมานานแล้ว บางครั้งแม่เด็ก
เห็นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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วันที่
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ (อายุ)
เหตุการณ์
ลงข่าว
(จังหวัด)
23 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลีย้ ง (11) พอเมียหนีไป ก็กระท�ำอนาจารและ
(นครศรีธรรมราช)
ข่ ม ขื น ลู ก เลี้ ย งตั้ ง แต่ เ รี ย นอยู ่ ชั้ น
ป. 4 - 6 ทัง้ ยังสัง่ ให้พาเพือ่ นๆ มา
ให้กระท�ำอนาจารลูบคล�ำอวัยวะเพศ
และส� ำ เร็ จ ความใคร่ โดยให้ เ งิ น
ตอบแทน
เด็กหญิง (14) พ่อข่มขืนนานร่วม 2 ปีมากกว่า
25 ก.ย.52 พ่อและลุง
(46, 42,
50 ครัง้ โดยอ้างว่าบุตรสาวเป็นใจ
ปทุมธานี)
ถูกลุงข่มขืนมากว่า 3 เดือน
17 ต.ค.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (12) ข่มขืน ลู ก เลี้ ย งตั้ ง แต่ ป ี 2551 (56, ตรัง)
2552 จนท้องและคลอดลูกชาย
ก็ยังข่มขืนต่อ
18 ต.ค.52 พ่อ (40,
หญิง (19) ถูกพ่อข่มขืนมาตัง้ แต่ปี 2551 รวม
หนองบัวล�ำภู)
12 ครั้งจนตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน
จากนัน้ ยังท�ำร้ายร่างกายเพือ่ บังคับ
ให้ไปท�ำแท้ง
30 ต.ค.52 พ่อเลี้ยง
ลูกเลี้ยง (9) อาศัยจังหวะทีแ่ ม่ไม่อยู่ ล่วงละเมิด
(37, ชลบุรี)
ลูกเลี้ยงมากว่า 2 ปี แล้วข่มขู่ว่า
จะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูก
5 ธ.ค.52 พ่อ
พี่น้อง 2 คน ถูกบังคับข่มขืนมานานกว่า 4 ปี
(42, อุดรธานี) (13, 15)
โดยแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ จน
ตั้งครรภ์และแท้งลูกที่โรงเรียน
13 ธ.ค.52 พ่อ (51,
หญิง (17) ถูกพ่อบังคับข่มขืนตั้งแต่อายุ 10
สุพรรณบุรี)
ขวบ เล่าให้แม่ฟังแต่ไม่เชื่อ
7 มี.ค.53 พ่อ
เด็กหญิง (13) ถู ก พ่ อ ข่ ม ขื น หลายครั้ ง ตั้ ง แต่ ป ี
(51, พิษณุโลก)
2549 พร้ อ มทั้ ง ขู ่ จ ะฆ่ า ให้ ต าย
ถ้าเอาเรื่องไปบอกคนอื่น
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วันที่
ผู้กระท�ำ
ลงข่าว
(จังหวัด)
11 มี.ค.53 น้องชาย
(15, พิษณุโลก)
5 มิ.ย.53 พ่อ (22,
สมุทรสาคร)
16 มิ.ย.53 พี่เขย
(20, ตรัง)
16 มิ.ย.53 พ่อ และลุง

23 มิ.ย.53 พ่อ
(44 - ลพบุรี)

เหยื่อ (อายุ)

เหตุการณ์

พีส่ าวพิการ ใบ้ ถู ก น้ อ งชายข่ ม ขื น หลายครั้ ง จน
แขนขาลีบ (22) ตัง้ ครรภ์
เด็กหญิง (6) เรี ย กให้ พ ่ อ เอาผ้ า ขนหนู ใ ห้ ห ลั ง
อาบน�้ำ แต่ถูกอุ้มไปนอนบนเตียง
แล้วลงมือข่มขืน พ่อขูไ่ ม่ให้บอกใคร
และข่มขืนอีกหลายครั้ง
เด็กหญิง (11) ถูกพีเ่ ขยข่มขืนจนตัง้ ท้องได้ 6 เดือน
เด็กหญิง (9) อาศัยอยู่ที่บ้านของป้าและลุงเขย
ถูกลุงเขยข่มขืนหลายครั้ง กลับไป
อยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน ก็ถูกพ่อข่มขืน
หลายครั้ง
เด็กหญิง (12) เริ่มลูบคล�ำร่างกายตั้งแต่ปี 2551
ต่อมาช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.2553
พ่อข่มขืน และมักทุบตีเป็นประจ�ำ
เด็กหญิง (13) ถูกพ่อข่มขืนกว่า 10 ครั้ง

7 ส.ค.53 พ่อ (38,
กรุงเทพฯ)
10 ส.ค.53 พ่อเลี้ยง (42, หญิง (15)
สมุทรปราการ)

แม่พาไปให้พ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่
มี.ค. - ก.ค. บอกว่ามีองค์ประทับ
เป็นเจ้าแม่กาลี หากได้รว่ มเพศกับ
ร่างทรงจะส่งผลให้เกิดโชคลาภน�ำ
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว
ถ้าไม่ยอมจะถูกไล่ออกจากบ้าน
ด้วยความกลัวจึงต้องยอมให้พ่อ
เลีย้ งข่มขืนต่อเนือ่ งเรือ่ ยมารวม 10
ครัง้ โดยทุกครัง้ แม่จะนัง่ ดูจนเสร็จ
แล้วให้กินยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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วันที่
ผู้กระท�ำ
ลงข่าว
(จังหวัด)
21 ก.ย.53 พี่ชาย
(14, กรุงเทพฯ)
14 ต.ค.53 พ่อเลี้ยง
(60, กรุงเทพฯ)
29 ต.ค.53 พ่อเลี้ยงชาว
อังกฤษ (65,
กรุงเทพฯ)
12 พ.ย.53 พ่อเลี้ยง (35,
ประจวบคีรขี นั ธ์)

เหยื่อ (อายุ)

เหตุการณ์

น้องสาว (7) อาศัยช่วงทีไ่ ม่มใี ครอยูบ่ า้ น ใช้กำ� ลัง
ทุบตีแล้วข่มขืน
เด็กหญิง (10) ข่ ม ขื น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น พ.ค. 2552
พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้บอกใคร
เด็กหญิง (8) ถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนถึง
15 ปี

เด็กหญิง (13) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกว่า 14 ครั้งใน
3 เดือน แต่ไม่กล้าบอกกลัวถูกตี
และข่มขู่เอาชีวิต
23 ธ.ค.53 ลุงเขย (50, เด็กหญิง (13) ใช้ก�ำลังปลุกปล�้ำข่มขืนตัง้ แต่เดือน
สมุทรปราการ)
ม.ค. ถึงปัจจุบันกว่า 70 ครั้ง ทุก
ครัง้ จะให้เงิน 200 บาท พร้อมทัง้
ข่มขู่ไม่ให้บอกใคร
ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

(2) คนรู้จักที่ไว้ใจไม่ ได้ในข่าวข่มขืน
เกือบหนึ่งในสามของข่าวข่มขืนทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในช่วง 3 ปี
(หรือจ�ำนวน 718 รายการ จาก 2,264 รายการ) เป็นข่าวข่มขืนทีเ่ กิดขึน้
โดยผู้กระท�ำเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับผู้เสียหาย ซึ่งมีทั้งเพื่อน แฟนหรือคู่รัก
อดีตคนรัก เพื่อนของเพื่อน เพื่อนร่วมชั้นหรือร่วมโรงเรียน เพื่อนบ้าน
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เพื่อนข้างห้อง เพื่อนหรือคนรู้จักของญาติ รวมถึงคนคุ้นเคยหรือคนใน
ชุมชนทีเ่ คยเห็นหน้าค่าตากัน เช่น ต�ำรวจ อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น หมออนามัย
ยามหรือ รปภ. ฯลฯ ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 40% เป็นข่าวที่ผู้เสียหายเป็น
เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี (286 ข่าว) เกือบ 22% เป็นข่าวของผู้เสียหาย
ทีอ่ ายุระหว่าง 15 - 18 ปี (153 ข่าว) และอีกประมาณ 37% เป็นข่าวที่
ผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 18 ปี (262 ข่าว)
ตัวอย่างข่าวในหัวข้อนี้ได้แก่ รวบช่างไฟหื่นข่มขืนลูกเพื่อนบ้าน
วัย 5 ขวบ (2551) หนุ่มใหญ่ข่มขืนลูกสาวเพื่อนวัย 7 ขวบ (2551)
เพือ่ นบ้านชัว่ ข่มขืนเด็ก ป.1 ท�ำทีเช็ดตัวให้ (2551) รวบเพือ่ นบ้านข่มขืน
ม.1 จนท้องหวิดคลอดใน ร.ร. (2551) ล่าช่างสีฆ่าข่มขืนแฟนเพื่อน
(2551) เด็ก ม.2 เมาเหล้าขาวรุมทึ้ง น.ร.หญิงเพื่อนร่วมชั้นบนรถทัวร์
(2551) จับแฟนกับ 7 เยาวชนรุมโทรมสาว 15 (2551) จับสัปเหร่อ
หืน่ ขืนใจ ด.ญ. 8 ขวบ (2552) บุกรวบนายก อบต. ขยีก้ าม ด.ญ. 9 ขวบ
(2552) ม.4 ชวนเพื่อน ม.3 ฆ่าข่มขืนญาติวัย 12 ปี (2552) ถูกเย้ย
เป็นตุ๊ดลวงข่มขืนระบายแค้น (2552) เกย์ใหญ่ ลูกชิ้นล่อ ตุ๋ย 6 ขวบ
(2552) จับลูกร้อยเอกปืนจี้ - ข่มขืน ด.ญ. ลูกพันตรี (2552) หนุม่ ลักหลับ
ด.ญ. 14 แฟนเพือ่ น (2552) จับ 2 หนุม่ รุมขืนใจแฟนเก่า (2552) จับ
อดีตสามีขม่ ขืนเมียเก่า หึงแต่งตัวสวย (2552) เดนคุกฉุดแฟนเก่าข่มขืน
ฆ่า แค้นง้อไม่สำ� เร็จ (2552) ล่าแขกขายโรตีขม่ ขืนเด็กมาราธอน (2552)
หนุ่มแสบแอบย่องข่มขืนเมียเพื่อน (2552) พระฆ่าทุบหัวกิ๊กสาวใหญ่
ลากขึน้ รถตูข้ ยีก้ าม ขอฟืน้ รักเก่าแต่ไม่ส�ำเร็จจึงระบายความแค้น (2552)
จับ 5 น.ศ.รุมข่มขืนเพือ่ นร่วมสถาบัน (2552) รวบเจ้าของอูข่ ม่ ขืน ด.ญ.
5 ขวบ (2553) หลอกสอนคุณไสยขืนใจสาว 17 (2553) มอมเหล้าพ่อ
แม่ข่มขืนสองพี่น้อง (2553) เป็นต้น

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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ข่าวข่มขืนทีเ่ กิดจากคนรูจ้ กั ใกล้ชดิ ทีเ่ ป็นข่าวใหญ่ครัง้ หนึง่ ก็คอื ข่าว
ทีต่ ำ� รวจยศร้อยต�ำรวจโทกับสิบต�ำรวจตรีและเพือ่ นพลเรือนอีก 4 คน ร่วม
กันข่มขืนสิบต�ำรวจตรีหญิงคนหนึง่ ด้วยเหตุทเี่ พือ่ นร่วมห้องต�ำรวจด้วยกัน
สงสัยว่าเอาเรื่องที่ตัวเองมีความสัมพันธ์กับต�ำรวจร่วมโรงพักคนหนึ่งซึ่ง
ถือเป็นความผิดวินัย เนื่องจากฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว ไปฟ้องผู้บังคับ
บัญชาท�ำให้ถกู เรียกไปตักเตือน จึงผูกใจเจ็บวางแผนหลอกไปกินข้าวนัง่ ฟัง
เพลงทีร่ า้ นอาหารแล้วพาไปทีห่ อ้ งแถวหลังหนึง่ จากนัน้ ก็รมุ ท�ำร้ายร่างกาย
กักขังหน่วงเหนีย่ วไม่ให้ออกจากห้อง แล้วให้ ร.ต.ท. กับ ส.ต.ต.และพวก
ที่เป็นพลเรือนอีก 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน ผลัดกันข่มขืน ก่อนจะ
เอาตัวไปฝากไว้ที่ค่ายทหารพรานแห่งหนึ่ง กรณีนี้แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่าเป็นการท�ำร้ายที่เกิดจากความเกลียด และใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือ
ในการท�ำลายอีกฝ่าย ในข่าว ตร.หญิงลวงรุมโทรมรูมเมทแค้นปากโป้งเรือ่ ง
ในมุ้ง (2553) กรณีที่ใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือในการท�ำร้ายอีกฝ่าย
คล้ายคลึงกันก็เช่นข่าว จับหนุ่มบอดข่มขืนเมียเพื่อนถอนแค้น สามีเหยื่อ
แกล้งมัดเจ้าโลกติดนิ้วเท้า (2552)

(3) ข่มขืนในโรงเรียน
การข่มขืนทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เสมอๆ ด้วยอยูบ่ น
พื้นฐานของความไว้วางใจ และในฐานะที่โรงเรียนเป็นสถาบันที่ท�ำหน้าที่
หล่อหลอมสมาชิกรุ่นใหม่ๆ ของสังคม ท�ำให้ครูมีความชอบธรรมในการ
สั่งสอน ออกค�ำสั่ง และก�ำหนดความเป็นไปในชีวิตประจ�ำวันของลูกศิษย์
ซึ่งต้องยอมตามได้โดยไม่ถูกตั้งค�ำถามมากนัก การข่มขืนในโรงเรียนมีทั้ง
กรณีของผูก้ ระท�ำเป็นครูลว่ งละเมิดทางเพศนักเรียน หรือข่มขืนครูดว้ ยกัน
กรณีที่เพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมโรงเรียน/สถาบันเดียวกัน หรือต่าง
สถาบัน และกรณีที่เป็นบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน ข่าวข่มขืนในโรงเรียนนี้
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มีทั้งสิ้น 121 รายการ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% ของข่าวข่มขืนที่
รวบรวมในช่วง 3 ปี เมื่อพิจารณาอายุของผู้เสียหายแล้วพบว่าเกือบสาม
ในสีเ่ ป็นกรณีละเมิดทางเพศทีเ่ กิดกับผูเ้ สียหายอายุตำ�่ กว่า 15 ปี (ประมาณ
73% หรือ 88 ข่าวจาก 121 ข่าว) ประมาณ 15% เป็นผูเ้ สียหายทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 15 - 18 ปี และที่เหลือเป็นกรณีข่มขืนที่เกิดกับผู้เสียหายอายุ
มากกว่า 18 ปี ทั้งนี้ การข่มขืนในโรงเรียนเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกเพศสภาพ
กรณีขม่ ขืนระหว่างครูกบั ลูกศิษย์นนั้ เกิดขึน้ ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นการ
ล่อลวงให้ลูกศิษย์ยินยอมเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์บางอย่าง ฉวย
โอกาสละเมิดจากความไม่รเู้ ท่าทันของเด็กและสถานการณ์ทตี่ อ้ งท�ำกิจกรรม
ใกล้ชิด และทั้งที่เป็นการบังคับเอาด้วยก�ำลัง โดยผู้กระท�ำมักไม่สนใจว่า
การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูเ้ ยาว์ถอื เป็นความผิดตามกฎหมาย ไม่วา่ จะยินยอม
หรือไม่กต็ าม มีจำ� นวนอีกไม่นอ้ ยเช่นกันทีเ่ ป็นการข่มขืนต่อเนือ่ งหลายครัง้
หรือหลายปีจนเรื่องราวเปิดเผยเมื่อเด็กท้อง และบางกรณีก็มีผู้เสียหาย
มากกว่าหนึ่งราย
ตัวอย่างข่าวข่มขืนในโรงเรียนได้แก่ จับคารีสอร์ทครูซี 7 ลวง ม.6
ข่มขืนแลกเกรดปฏิเสธแค่ลูบไล้ (2551) สลดพ่อพิมพ์ขืนใจ 4 ขวบ
น.ร.อนุบาล (2551) แจ้งจับ น.ศ.แพทย์อนาจาร 4 ขวบ (2551) ครู
หืน่ ข่มขืนศิษย์คาห้องซ้อมดนตรี (2551) ร้องครูเมืองขอนแก่นข่มขืนเด็ก
ม.1 ท้องโย้ 6 เดือน (2551) ครูลวง 6 น.ร.หญิงข่มขืนในโรงเรียน
(2551) แจ้งครูหนื่ กามอึบ๊ เด็กในห้องบังคับห้ามโวย (2551) ครูหนื่ กาม
ตุย๋ ศิษย์ชายประตูหลังยับ (2551) ข่มขืนศิษย์หหู นวก รวบครูใบ้ถา่ ยคลิป
ร่วมเพศ (2552) จับครูสาวฉาวเซ็กซ์ ข่มขืน ป.6 อ้าง ด.ช. 13 รบเร้า
(2552) แจ้งจับตุย๋ น.ร.วัย 13 นับเดือน - ถ่ายคลิปขู่ (2552) ร้องครูหนื่
ขยี้กาม ม.2 ท้อง 2 รายได้ใจ สาว ม.4 ปล�้ำซ�้ำ (2552) แฉครูร่วม
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ภารโรงข่มขืน น.ร. ตัง้ แต่อยู่ ม.1 - 4 (2552) ครูลวงข่มขืนนักเรียนอีกอ้
(2552) อดีต ผอ.โรงเรียนข่มขืนลูกศิษย์ถ่ายคลิปประจาน (2552)
ครูศีลธรรมหื่นอนาจารศิษย์ ผู้ปกครองแห่แจ้ง ตร. 2 ปีถูกคุกคามถึง
19 คน (2553) เป็นต้น
จากฐานข้อมูลครัง้ นี้ แม้สว่ นใหญ่เป็นข่าวการละเมิดทางเพศระหว่าง
ครูกับลูกศิษย์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หอพักของโรงเรียน และศูนย์รับดูแล
เด็กเล็ก แต่กม็ ขี า่ วอีกจ�ำนวนหนึง่ แสดงให้เห็นความรุนแรงทางเพศระหว่าง
เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมชั้น รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เช่น
ภารโรง คนสวน ในบางกรณีเกิดขึ้นตอนเช้า ผู้เสียหายเป็นนักเรียนที่
ไปโรงเรียนตัง้ แต่เช้าตรู่ อีกกรณีหนึง่ ทีเ่ ป็นข่าวครึกโครมคือกรณีทกี่ ลุม่ เด็ก
นักเรียนหญิงในชุดเนตรนารีช่วยกันจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้เพื่อนผู้ชาย
ในชุดลูกเสือข่มขืนในห้องเรียน แล้วใช้มอื ถือถ่ายคลิปเผยแพร่ไปทัว่ จังหวัด
ในข่าว ชี้สังคมเน่าเฟะลูกเสือขยี้เนตรนารีใน ร.ร. (2552)
ตัวอย่างข่าวได้แก่ 7 ด.ช.รุมโทรม ด.ญ. 14 บนโต๊ะครูขณะเคารพ
ธงชาติ (2551) จับภารโรงหื่นลวงขืนใจ ด.ญ. 8 ขวบ (2553) ล่า 11
รุ่นพี่แสบให้ ม.1 ขืนใจ ป.5 (2553) ฉุด น.ร.หน้าโรงเรียน! ลากขึ้น
รถตูจ้ ากสตูลสูส่ งขลารุมโทรมยับ พ่อไปส่งลูกถึง ร.ร.คล้อยหลังถูกฉุด (2553)
พระบุกหอพักหวังขืนใจ น.ศ.สาว (2553) จับจิง้ จอกสังคมโทรลวง น.ศ.
สาวขืนใจในมหาลัย (2553) เป็นต้น
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ตาราง 4 เหตุการณ์การข่มขืนในสถานศึกษาจากสือ่ สิง่ พิมพ์ พ.ศ. 2551
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
14 ม.ค.51 ครูสอนดนตรี นักเรียน ม.1
(21, สุโขทัย) (12)
5 มี.ค.51 ครูชาย
ชาย (17)
(27, นครปฐม)
วันที่ลงข่าว

นักเรียน ม.1
24 มี.ค.51 ครูสอน
(13)
ภาษาไทย
(55, ขอนแก่น) 5 คน
25 มี.ค.51 ครูพละ
(สิงห์บุรี)

นักเรียน ป.4
(10)

27 มี.ค.51 นักเรียนชาย
7 คน (14,
สุพรรณบุรี)

เด็กหญิง (14)

8 เม.ย.51 เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง (14)
และนักเรียน
ชายรุ่นพี่
(บุรีรัมย์)
หญิง (15)
18 เม.ย.51 ชาย 3 คน
(22, 24,
26 - ยโสธร)

เหตุการณ์
พูดจาหว่านล้อมแล้วลงมือขืนใจ
ในห้องซ้อมดนตรี
ถูกครูเรียกจากห้องนอนให้มาพบ
ที่ห้องพัก จากนั้นเปิดหนังโป๊ให้ดู
เพือ่ ปลุกอารมณ์ และบังคับข่มขืน
ทางทวารหนักจนเลือดไหลไม่หยุด
ลวงเข้าไปในห้องเรียน พยายาม
ลวนลามกอดจูบ ข่มขืน และเสนอ
เงินให้ 1,800 บาท ไม่ให้น�ำเรื่อง
ไปเล่าให้ใครฟัง จนตัง้ ท้อง 6 เดือน
เรียกไปหาทีห่ อ้ งพลศึกษา และท�ำ
อนาจารอีก เคยท�ำอนาจารก่อน
หน้านีแ้ ล้วจบลงด้วยการไกล่เกลีย่
ท�ำขวัญ 30,000 บาท
ถูกเพือ่ นนักเรียนชายห้องเดียวกัน
7 คน จับขึงพืดบนโต๊ะครู แล้ว
ข่มขืน ขณะทีน่ กั เรียนอืน่ รอเข้าแถว
เคารพธงชาติ
ถูกเพือ่ นร่วมห้องและนักเรียนรุน่ พี่
มีเมาสุราพยายามรุมโทรม ขณะ
เข้าห้องน�ำ้ ชัน้ ล่างของรถทัวร์ขากลับ
จากทัศนศึกษา
ถูกเพือ่ นรุน่ พีผ่ หู้ ญิงโรงเรียนเดียวกัน
หลอกไปให้คนข่มขืน นานถึง 3 วัน
2 คืน
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ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
09 พ.ค.51 ครูสอนฟิสิกส์
(47, ศรีสะเกษ)
18 มิ.ย.51 (ไม่ทราบตัว
คนร้าย
(นครศรีธรรมราช)
วันที่ลงข่าว

06 ก.ค.51 ครูสอนมวย
(จันทบุรี)
8 ก.ค.51 ชาย (26,
อุดรธานี)

18 ก.ค.51 ชาย (20,
นครปฐม)
25 ก.ค.51 ครูชาย
(ล�ำปาง)
16 ต.ค.51 ครูประจ�ำชั้นซี
7 (กระบี่)
24 ธ.ค.51 ครูศิลปะ
(ฉะเชิงเทรา)

เหยื่อ
(อายุ)
นักเรียน ม.6
(17)
นักเรียนหญิง
หลายราย

เหตุการณ์

หลอกไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ แล้ว
พาเข้าม่านรูด
คนร้ายเข้าไปอ้างชื่อครูเพื่อตีสนิท
กับนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้ง
ให้พาไปยังห้องต่างๆ พอสบโอกาส
ก็จะท�ำร้ายร่างกาย เอาเงิน รวม
ทั้งพยายามข่มขืน
นักศึกษา ปวช. ใช้มีดจี้บังคับข่มขืนในบ้านพัก
ปี 1 (16)
ครูหญิง (24) คนร้ายเคยเรียนและเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียน เห็นครูอยู่
คนเดียวในห้องพัก จึงผลักประตู
เพื่อหวังข่มขืน แต่ครูต่อสู้ขัดขืน
และนักเรียนมาพบเสียก่อน
หญิงชาวจีน ผูเ้ สียหายเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ น
(20)
ถูกเพื่อนนักศึกษาสถาบันเดียวกัน
หลอกไปข่มขืนในโรงแรม
นักเรียนหญิง ถูกครูขืนใจในห้องเรียน
(4)
นักเรียนหญิง ถูกครูประจ�ำชั้นข่มขืน
ชั้นอนุบาล 2
(5)
นักเรียน ม.3 กระท�ำอนาจารมานานเกือบ 2 ปี
(16)

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ตาราง 5 จ�ำนวนและเหตุการณ์การข่มขืนในสถานศึกษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2552
ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
3 ก.พ.52 ครูประจ�ำชั้น
ชาย
(29, แพร่)
วันที่ลงข่าว

17 ก.พ.52 ครูหญิง (29)

21 ก.พ.52 ครูชาย
(23, แพร่)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
นักเรียนหญิง ล่อลวงด้วยการซือ้ โทรศัพท์มอื ถือ
(15)
ให้ แล้วพาไปกระท�ำอนาจาร กอด
จูบจนมีรอยช�ำ้ หลายแห่งทีห่ น้าอก
และหน้าท้อง
นักเรียนชาย ชักชวนไปที่ห้องพักภายในหอพัก
(13)
ครู แล้วล่วงเกินกันจนถึงขัน้ มีเพศ
สัมพันธ์ 3 ครัง้ แต่ครูปฏิเสธและ
อ้างว่าเป็นการสมยอม
นักเรียนหญิง ล่อลวงไปข่มขืน แล้วซื้อโทรศัพท์
(14)
มือถือให้เพือ่ ปิดปาก พ่อของครูเป็น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนได้ไกล่เกลี่ย
ยอมความ โดยจ่ายค่าท�ำขวัญให้
50,000 บาท แต่ต่อมาก็ลวงไป
ข่มขืนอีก
นักเรียนหญิง ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา 10 ครัง้ พร้อม
(13)
กับถ่ายคลิปเก็บไว้

1 เม.ย.52 ครูศิลปะชาย
พิการเป็นใบ้
(31, เชียงใหม่)
25 เม.ย.52 ครูชาย (38, หญิงหูหนวก ใช้กำ� ลังปลุกปล�ำ้ ข่มขืนขณะที่เด็ก
นครศรีธรรมราช) เป็นใบ้ (18) สาวอยูใ่ นหอพักโรงเรียน หลังจาก
นั้นก็หาโอกาสช่วงที่อยู่ตามล�ำพัง
เข้ามาข่มขืนอีกหลายครัง้ จนตัง้ ครรภ์
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ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
15 มิ.ย.52 ครูศิลปะชาย
(ระยอง)
วันที่ลงข่าว

17 มิ.ย.52 ครูดนตรีชาย
(48, กระบี่)
26 มิ.ย.52 ไม่ทราบตัว
คนร้าย
(ขอนแก่น)
26 มิ.ย.52 ชาย (63,
เชียงใหม่)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
นักเรียนหญิง ฉุดขึ้นรถยนต์พาไปบริเวณริมป่า
(12)
ชายเลน บังคับให้เด็กหญิงหวีผม
ใช้มีดคัตเตอร์จี้คอจับถอดเสื้อผ้า
ใช้โทรศัพท์มอื ถือถ่ายภาพ ก่อนจะ
ข่มขืน ให้เงิน 100 บาท
นักเรียนหญิง ไปเรียนพิเศษวิชาดนตรีที่บ้านครู
(14)
แต่ครูเรียกขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น 2
แล้วลงมือข่มขืน
เด็กหญิง (3) ไปเรียนทีศ่ นู ย์เด็กเล็กอนุบาลแล้ว
ถูกข่มขืน

นักเรียนหญิง ถูกอดีตผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนข่มขืน
(17)
และถ่ายคลิปวิดีโอไว้ประจาน จน
ได้รับความอับอาย
1 ก.ค.52 นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง กลุ่มนักเรียนมัธยมหญิงจับเพื่อน
และหญิง
ชุดเนตรนารี สาวล็อกแขน กดขา อุดปากขึงพืด
ให้เพื่อนชายในชุดลูกเสือข่มขืน
พร้อมถ่ายคลิปวีดโิ อประจานตาม
เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต
30 ก.ค.52 ครูคณิตศาสตร์ นักเรียนหญิง ข่มขืนนักเรียนชัน้ ม.2 จนตัง้ ท้อง
(37, ชัยภูมิ) 3 คน
2 ราย และบีบบังคับให้ไปท�ำแท้ง
(ม. 2, ม.4) และล่ อ ลวงนั ก เรี ย นชั้ น ม.4
พยายามพาไปข่มขืนในห้องพักครู
17 ส.ค.52 ชาย 4 คน
เด็กหญิง (14) ถูกเพื่อนห้องเดียวกันลวงไปรุม
(สุรินทร์)
โทรมรวม 4 คน คาดว่าเพือ่ นหญิง
ในชั้นเรียนเป็นนกต่อด้วย
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
23 ส.ค.52 ครูชาย
เด็กชาย (13) หลอกพ่ อ แม่ เ ด็ ก ว่ า จะอุ ป การะ
(51, นครพนม)
เลี้ยงดู ชักชวนไปแก้ผ้าอาบน�้ำ
ด้วยกัน หลังคุ้นเคยกันดีก็จะมา
กอดหอม ก่อนลวนลามจับอวัยวะ
เพศ โดยให้เงิน 200 บาทเป็นค่า
ขนม จากนัน้ หลอกล่อให้อมอวัยวะ
เพศหลายครัง้ พร้อมรับปากจะซือ้
โทรศัพท์และรถจักรยานยนต์ให้
ต่อมาบังคับร่วมเพศทางทวารหนัก
จนอวัยวะฉีกขาด
เด็กหญิง (14) ถู ก กลุ ่ ม เพื่ อ นหลอกให้ ดื่ ม สุ ร า
7 ส.ค. 52 ชาย 3 คน
(17 - 20,
จนเมา แล้วร่วมกันข่มขืน บริเวณ
สระแก้ว)
ข้างเสาธงหน้าโรงเรียน
22 ก.ย.52 ชาย 2 คน
เด็กหญิง (12) งัดเรือนนอนของโรงเรียน เข้าไป
(18, 17 - ตาก)
ข่มขืนต่อหน้าเพื่อนภายในเรือน
นอนจนส�ำเร็จความใคร่ แล้วหลบ
หนีไป
16 พ.ย.52 ครูชาย
นักเรียนหญิง ข่มขืนนักเรียน ขณะทีเ่ ป็นครูพเิ ศษ
(38, เชียงใหม่) (14)
วงดุริยางค์ของโรงเรียน
19 พ.ย.52 หญิง, ชาย
เด็กหญิง (13) ถูกรุน่ พีต่ า่ งโรงเรียน 2 คน หลอก
(17, ตรัง)
ไปข่มขืนและบันทึกภาพไว้ ต่อมา
ถูกรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันน�ำคลิป
ไปเผยแพร่
17 ธ.ค.52 ชาย 5 คน
นักศึกษาหญิง ถูกเพือ่ นนักศึกษาชายร่วมสถาบัน
(17 - 18, ตาก) ปี 1
5 คน รุมข่มขืนที่หอพักชายใน
วิทยาลัย
วันที่ลงข่าว

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
นักเรียนหญิง
23 ธ.ค.52 ชาย 4 คน
(17, 16, 14 (15)
อีกคนไม่ทราบ
อายุ, สตูล)
วันที่ลงข่าว

เหตุการณ์
บุกเข้าไปในโรงเรียน และห้องพัก
ของนักเรียนหญิง แล้วข่มขืน แต่
ลงมือได้เพียงคนเดียวเนือ่ งจากครู
มาช่วยไว้ได้

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 6 จ�ำนวนและเหตุการณ์การละเมิดทางเพศในสถานศึกษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2553
ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
11 ม.ค.53 ชาย
(40, ล�ำพูน)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
นักเรียนหญิง ถูกคนสวนของโรงเรียนข่มขืนกระท�ำ
(13)
ช�ำเราหลายครั้ง ติดต่อกันข้ามปี
แต่ไม่กล้าบอกใคร เพราะถูกข่มขู่
ท�ำร้าย
13 ม.ค.53 ชาย
นักเรียนหญิง ภารโรงในโรงเรียนเห็นเด็กหญิงขึน้
(52, เชียงใหม่) (8)
ไปบนอาคารเรียนชัน้ 3 โดยล�ำพัง
จึงสะกดรอยตามไป เข้าใช้มอื และ
ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าและปาก ล็อก
ตัวเข้าไปในห้องน�้ำแล้วข่มขืน
วันที่ลงข่าว
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
23 ม.ค.53 เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง (12) ถูกนักเรียนชายรุน่ พีจ่ บั ขึงพืด แล้ว
(14 - 15,
ใช้มอื จับขย�ำหน้าอกและอวัยวะเพศ
นครศรีธรรมราช)
อย่างคึกคะนอง จากนั้นถูกรุ่นพี่
หัวโจกสั่งให้เด็กชายในกลุ่มข่มขืน
โดยขูต่ ะคอกว่า “มึงต้องข่มขืนมัน
ท�ำให้เหมือนในซีดีที่ดูวันก่อน มึง
ไม่เอามัน กูแทงมึงไส้ไหลแน่” จาก
นั้นถูกเด็กชายกลุ่มนี้ลวนลามใน
โรงเรียนตลอด
ถูกหลวงจีนล่วงละเมิดทางเพศ
27 มี.ค.53 พระจีน (ชลบุรี) สามเณร
หลายคน
(ชั้น ม. 1 - 3)
เด็กหญิงพิการ แม่บา้ นของโรงเรียนสอนคนตาบอด
25 เม.ย.53 ไม่ทราบ
ตาบอด (12) หลอกพาไปให้ผชู้ ายข่มขืนใต้บนั ได
ตัวคนร้าย
(ขอนแก่น)
อาคารหอพักในโรงเรียนหลายครัง้
16 มิ.ย.53 พระ (สอนวิชา เด็กหญิง (14) ข่มขืนกระท�ำช�ำเรารวม 3 ครั้ง
ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ล่าสุด
ศาสนาและ
ก่อเหตุข่มขืนในห้องน�้ำโรงเรียน
จริยธรรม,
ช่วงเย็น
เชียงใหม่)
16 ก.ค.53 ครูผู้อ�ำนวยการ เด็กหญิง (14) ถูกเพื่อนรุ่นพี่ลวงไปขายบริการ
ทางเพศให้กับครูผู้ชาย
โรงเรียน
(บุรรี มั ย์), เพื่อน
หญิงรุ่นพี่ 2 คน
6 ส.ค.53 ชาย
หญิง (17) ถูกเพือ่ นนักศึกษาสถาบันเดียวกัน
(20, ปทุมธานี)
ฉุดไปข่มขืน จากนั้นใช้ปากดูดที่
ล�ำคอเป็นรอยช�้ำ เพื่อให้อับอาย
วันที่ลงข่าว
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
นักเรียนหญิง ถูกนักเรียนชาย 3 คนร่วมกันข่มขืน
21 ส.ค.53 นักเรียนชาย
9 คน (14 - 15, (14)
มีเพื่อนอีก 6 คน ยืนดูส่งเสียง
สมุทรปราการ)
เชียร์ ถูกท�ำร้ายร่างกายและพูดจา
ข่มขู่
19 ก.ย.53 รปภ. ชาย
หญิง (25) เห็นนักศึกษานุง่ กระโปรงสัน้ ๆ แล้ว
(17, กรุงเทพฯ)
อดใจไม่ ไ หว อาศั ย ช่ ว งจั ง หวะ
เลิกเรียน บุกเข้าไปข่มขืน ขณะนัง่
ท�ำงานอยู่ในห้อง
17 ต.ค.53 ชาย
หญิง (21) ลวงนักศึกษาให้มาสัมภาษณ์เข้า
(31, กรุงเทพฯ)
ท�ำงานกับอาจารย์ เมือ่ เข้าไปในห้อง
ใช้มีดคัตเตอร์จี้บังคับข่มขู่ แล้ว
ข่มขืน และขโมยทรัพย์สิน
12 พ.ย.53 ครูพละชาย
นักเรียนหญิง ถูกครูข่มขืนในห้องสมุดก่อนเลิก
(สระแก้ว)
2 คน (11) เรียน ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.3 - ป.6
วันที่ลงข่าว

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

(4) การข่มขืนที่เกิดจากความศรัทธา
การข่มขืนทีเ่ กิดขึน้ ในวัด อันเป็นสถานทีซ่ งึ่ มีระบบศีลธรรมควบคุม
อย่างเข้มข้น ไม่สมควรทีจ่ ะเกิดเหตุละเมิดทางเพศไม่วา่ กับใครก็ตาม จาก
ข่าวจ�ำนวนหนึ่งชี้ชัดว่า วัดเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเกิดกรณีข่มขืนได้ มีทั้ง
กรณีทผี่ กู้ ระท�ำเป็นพระเจ้าอาวาส พระลูกวัด สามเณร และผูเ้ สียหายอาจ
เป็นสามเณร แม่ชี และฆราวาส เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุของผู้เสียหาย
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พบว่าเกือบหนึ่งในสามของข่าวในหัวข้อนี้ผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 18 ปี
อีกประมาณ 30% เป็นกรณีที่ผู้เสียหายอายุไม่ถึง 15 ปี และที่เหลือ
อีกประมาณหนึ่งในห้าผู้เสียหายมีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี
ข่าวข่มขืนในวัดหรือโดยพระและสามเณรนี้มักเป็นประเด็นสะเทือน
ใจและถูกสังคมตัง้ ค�ำถามถึงระบบศีลธรรมในสถาบันศาสนา รวมทัง้ ระบบ
บริหารจัดการในองค์กรศาสนาอยู่บ่อยครั้ง ที่เป็นข่าวบ่อยคือการละเมิด
ทางเพศสามเณร เด็กนักเรียนนักศึกษาขณะเข้าค่ายธรรมะในวัด หรือบวช
สามเณรฤดูรอ้ นในช่วงปิดเทอม ข่าวพระ/สามเณรร่วมกันข่มขืนบุคคลอืน่
ซึง่ ในบางกรณีมลี กั ษณะร่วมกันกระท�ำความผิด ถ่ายคลิปไว้แบล็คเมล์ และ
ลวงผู้เสียหายผ่านอินเตอร์เน็ตร่วมด้วย
ตัวอย่างข่าวละเมิดทางเพศในวัดได้แก่ บุกจับพระลูกวัดกามวิปริต
ตุ๋ยเด็ก ป.6 (2551) ตะครุบ 2 พี่น้องคาผ้าเหลืองร่วมแก๊งโจ๋ข่มขืน
ด.ญ.วัย 12 (2551) สึกสามเณร 5 รูปข่มขืนสาว 15 ปีถึงบ้านพัก
(2551) แม่แจ้งจับพระใช้ไฮไฟว์ลวง ม.3 เข้ากุฏิ (2551) จับพระครู ลูกวัดขืนใจ ด.ญ. แลกข้าวก้นบาตร (2552) ล้อมจับไอ้หื่นบุกข่มขืนแม่
ชีถึงในวัด (2552) โล้นห่มเหลืองหึงรัดคอฆ่าโหดแม่ชี (2553) เป็นต้น
ที่น่าสนใจคือ ในช่วงกลางปี 2552 มีข่าวการตัดสินกรณีอดีต
พระภาวนาพุทโธ ขณะเป็นเจ้าอาวาสวัดสามพราน จ.นครปฐมและแม่ชี
ลูกศิษย์อีก 8 คนที่ร่วมกันจัดหาเด็กสาวชาวเขามาให้ละเมิดทางเพศ
ซึ่งเป็นเด็กที่ทางวัดรับมาอุปการะเลี้ยงดู เนื่องจากยากจนและอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารจาก จ.แม่ฮอ่ งสอนและเชียงใหม่ อายุไม่เกิน 13 ปี 15 ปี และ
หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี รวม 9 คน อันเป็นกรณีความผิดทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
ปี 2531 - 2538 ใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ปีในการตัดสินจนถึงชั้นสูงสุด ดู
รายละเอียดได้ในข่าว ฎีกายืนคุก 50 ปี ภาวนาพุทโธขืนใจศิษย์ (2552)
“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี
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การข่มขืนทีเ่ กิดขึน้ จากความเชือ่ ความศรัทธานี้ ยังรวมถึงกรณีขม่ ขืน
ทีเ่ กิดขึน้ จากหมอดู ท�ำนายดวงชะตา และหมอท�ำเสน่ห์ ซึง่ มักฉวยโอกาส
อ้างว่าเป็นขัน้ ตอนประกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ ทางไสยศาสตร์ เช่น เพือ่
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา แก้เคล็ด เพิ่มเสน่ห์ให้คนรักใคร่ ฯลฯ
ละเมิดทางเพศเหยื่อผู้ศรัทธาบ่อยครั้ง โดยผู้เสียหายมีทั้งที่เป็นเด็กชาย/
หญิง และหญิงสาวหลากหลายวัย เช่น ข่าวหนึง่ ทีล่ งรายละเอียดว่า หญิง
สองแม่ลกู ซึง่ มีปญ
ั หาความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกพระครูอายุ 57 ปีหลอก
ให้ท�ำพิธีสะเดาะเคราะห์อาบน�้ำมนต์ ซึ่งเป็นกลลวงเพื่อข่มขืน เมื่อจับกุม
จึงได้รู้ว่าใช้พิธีสะเดาะเคราะห์เช่นนี้ให้หญิงสาวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 กว่า
50 คน ในข่าว บุกรวบคาพิธอี บุ าทว์ พระครูหนื่ จนมุม ตร. สะเดาะเคราะห์
กาม (2551) ข่าวอื่นๆ ก็ได้แก่ ตร.บุรีรัมย์รวบสมีหื่นตุ๋ยเด็ก 12 ขวบ
หลังหลอกแม่ท�ำพิธีสะเดาะเคราะห์ (2552) รวบพระหื่นกามทักเหยื่อ
มีเคราะห์ได้โอกาสลากข่มขืน (2553) เป็นต้น
ตาราง 7 ข่าวการข่มขืนที่เกิดขึ้นในวัด พ.ศ. 2551 - 2553
ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
26 ก.พ.51 สามเณร
5 คน
(14 - 15,
ล�ำปาง)
วันที่ลงข่าว

เหยื่อ
(อายุ)
หญิง (15)

5 มี.ค.51 พระ
หญิง (15)
(23, ขอนแก่น)
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เหตุการณ์
สามเณรพาเพือ่ นอีก 4 รูปมาเทีย่ ว
ทีบ่ า้ น แล้วร่วมกันกระชากหญิงสาว
เข้าไปในห้องนอน ปลุกปล�้ำถอด
เสือ้ ผ้า ผลัดเปลีย่ นกันข่มขืน ส่วน
อีกรูปดูต้นทาง
ลวงนักเรียนหญิงผ่าน hi5 ไปข่มขืน
ในกุฏิ

ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
28 มี.ค.51 ชาย
(47, สระบุรี)
26 เม.ย.51 สามเณร
(21, เชียงใหม่)
19 พ.ค.51 พระ
(ปทุมธานี)
20 ก.ย.51 พระ (30,
อุบลราชธานี)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
เด็กหญิง (4) เด็ ก หญิ ง มาท� ำ บุ ญ กั บ ญาติ ที่ วั ด
ถูกคนเมาข่มขืนในห้องน�้ำ
สามเณร (13) ถู ก กระท� ำ อนาจารและท� ำ ร้ า ย
ร่างกาย
หญิง (49) ถูกบังคับข่มขืนในกุฏิขณะไปเสนอ
ขายสินค้า ต่อมาถูกท�ำร้าย
หญิง (18) ลวงให้นำ� ดอกบัวไปใส่แจกันในศาลา
การเปรียญ แล้วบอกว่าท�ำผิดครู
ให้มาท�ำพิธีแก้ในกุฏิ ให้ถือขันและ
ท่องนโม 3 จบ เมือ่ ไม่ยอมท�ำตาม
พระจึงกระชากไปบนทีน่ อนและข่มขืน
6 มี.ค.52 พระและชาย หญิง (17) ลวงว่าจะคืนเงินที่ยืมไป นัดให้มา
1 คน
เอาทีก่ ฏุ ิ ถูกข่มขืนและผลัดกันถ่าย
(23, ชลบุรี)
คลิปวีดิโอเพื่อแบล็กเมล์
8 พ.ค.52 พระ
เด็กหญิง (14) หลอกให้เข้าไปหาบนศาลาอ้างว่า
(51, พิจิตร)
จะให้ สิ่ ง ของ จากนั้ น ตามขึ้ น ไป
ปลุกปล�ำ้ ข่มขืนหลายครัง้ จนตัง้ ท้อง
24 ก.ค.52 พระ (51,
เด็กหญิง (13) ถูกพระข่มขืนนาน 3 ปี แล้วให้เงิน
สมุทรสาคร)
ค่าขนม แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะ
กลัวจะถูกท�ำร้าย
20 ส.ค.52 พระ
เด็กหญิง (13) สนิ ท สนมกั น ระหว่ า งจ� ำ พรรษา
(27, อุตรดิตถ์)
มี เ พศสั ม พั น ธ์ กั น ในกุ ฏิ แ ละห้ อ ง
พยาบาลของวัด ซื้อโทรศัพท์ให้
ติดต่อกัน โดยพ่อแม่พี่น้องรับรู้
29 ต.ค.52 พระ (35,
หญิง (41) จับได้ว่านอกใจ จึงใช้ก�ำลังฉุดลาก
อ�ำนาจเจริญ)
ตัวลงมาจากบ้านบังคับขึน้ รถ แล้ว
ข่มขืน ท�ำร้ายจนเสียชีวิต
วันที่ลงข่าว
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
24 ธ.ค.52 พระเจ้าคณะ หญิง (30)
ต�ำบล (49,
นครปฐม)
30 ธ.ค.52 พระเจ้าอาวาส เณร
(44, ระยอง)
เด็กหญิง (13)
31 ธ.ค.52 พระ 2 รูป
(37, 40,
ชลบุรี)
วันที่ลงข่าว

เหตุการณ์

ฉวยโอกาสลวนลาม จับหน้าอก
แล้วปลุกปล�้ำข่มขืนขณะเข้าไปหา
ในกุฏิ โดยผู้เสียหายบันทึกภาพไว้
น�ำยาบ้ามาใส่นำ�้ ให้ดมื่ แล้วละเมิด
ทางเพศเณร
ลวงเข้าไปหยิบข้าวของในกุฏิ ขณะ
เด็กไปขอข้าวก้นบาตร แล้วใช้ก�ำลัง
ปลุกปล�้ำขืนใจหลายครัง้ นานเกือบ
2 เดือน ทั้งยังขู่ไม่ให้บอกใคร ต่อ
มาลวงเด็กไปให้พระอีกรูปขืนใจ ทัง้
คูพ่ ยายามไกล่เกลีย่ จ่ายเงิน 8 พัน
ให้ยอมความ
ชาย
จ้างเด็กหนุ่ม ครั้งละ 200 - 500
6 มี.ค.53 พระรองเจ้า
บาท ให้อมอวัยวะเพศ และให้เด็ก
อาวาส (52, (17 - 20)
ร่วมเพศทางทวารหนัก
กาฬสินธุ์)
เด็กหญิง
3 เม.ย.53 พระรอง
แต่งเป็นชาวบ้านขับรถไปหลอกลวง
(<15)
เจ้าอาวาส
เด็กชาวเขาจากเชียงราย เชียงใหม่
(42, เชียงใหม่)
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ก่อน
ส่งไปค้าประเวณี
10 เม.ย.53 พระ (44,
หญิง (38) ธุดงค์เดินเข้ามาท�ำทีขอน�ำ้ ดืม่ ฉวย
มหาสารคาม)
โอกาสผลักให้ลม้ ดึงผ้าถุงออกแล้ว
ข่มขืน
21 เม.ย.53 พระ
เด็กชาย 3 คน ถูกพระกระท�ำช�ำเรา
(พิษณุโลก)
(8 - 11)
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
11 พ.ค.53 พระ
สามเณร (11) ท�ำทีออกมานอนกลางเต็นท์หน้า
(20, กรุงเทพฯ)
กุฏิพระ แล้วเรียกให้เข้าไป แล้ว
ข่มขืนทางทวารหนัก 3 ครั้ง จาก
นัน้ ก็ขจู่ ะท�ำร้ายหากน�ำเรือ่ งไปบอก
คนอื่น
16 มิ.ย.53 พระ (สอนวิชา เด็กหญิง (14) ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา 3 ครั้ง ตั้งแต่
ปี 2551 ล่าสุดข่มขืนในห้องน�้ำ
ศาสนาและ
โรงเรียนช่วงเย็น
จริยธรรม,
เชียงใหม่)
วันที่ลงข่าว

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 8 การละเมิดทางเพศที่ใช้ความเชื่อทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ
พ.ศ. 2551 - 2553
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
9 ม.ค.51 หมอดูชาย
หญิง (22)
(48, ชลบุรี)
18 ม.ค.51 ชาย
หญิง (35)
(31, พิษณุโลก)
วันที่ลงข่าว

19 ม.ค.51 ชาย (35,
ขอนแก่น)

หญิง (22)

เหตุการณ์
ใช้มดี หมอจีบ้ งั คับข่มขืน และให้อม
อวัยวะเพศ
ไปสะเดาะเคราะห์ แล้วถูกหมอดู
ดวงชะตาและหมอท�ำเสน่ห์ ลวน
ลามทางเพศ และถ่ายรูปเปลือยไว้
ถู ก หมอดู ก ระท� ำ อนาจาร โดย
หลอกลวงว่าเป็นวิธที ำ� เสน่หย์ าแฝด
ตามต�ำราไสยศาสตร์โบราณ
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
15 พ.ย.51 พระ (56,
หญิง (22)
อุดรธานี)
9 ธ.ค.51 หมอดูชาย
นักเรียนหญิง
(43, เชียงใหม่) ชั้น ม. 4
วันที่ลงข่าว

เหตุการณ์

ไปท�ำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัด ถูก
พระผู้ท�ำพิธีข่มขืน
ทั ก ว่ า ก� ำ ลั ง มี เ คราะห์ นั ด ให้ ไ ป
สะเดาะเคราะห์ทโี่ รงแรม สัง่ ให้ถอด
เสื้อผ้าใช้ใบโพธิ์ที่อ้างว่าศักดิ์สิทธิ์
เช็ดถูตามร่างกาย
25 ก.พ.52 พระ
เด็กชาย (12) ถูกล่วงละเมิดทางทวารจนฉีกขาด
(33, บุรีรัมย์)
และอวัยวะเพศบวมช�ำ้ อ้างว่าท�ำไป
โดยไม่รสู้ กึ ตัว ร่างทรงเป็นผูก้ ระท�ำ
ขณะท�ำพิธสี ะเดาะเคราะห์ให้กบั แม่
ของเด็ก
19 มิ.ย.52 พระ
หญิง (33) รู ้ จั ก กั บ พระตั้ ง แต่ ท� ำ พิ ธี ท าง
(27, ร้อยเอ็ด)
ไสยศาสตร์เพื่อให้สามีกลับมาหา
แต่หลังจากนัน้ เหยือ่ เข้าแจ้งความ
ว่าถูกพระข่มขืน และบังคับให้รว่ ม
ประเวณี
ลูกศิษย์ 5 คน รองผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยปกครอง
23 ก.ค. 53 รอง ผอ.รร.
(18)
ชาย (52,
หลอกลวงว่าก�ำลังมีเคราะห์และต้อง
สระบุรี)
ท�ำพิธีแก้เคราะห์กรรม เมื่อยอม
เดินทางไปด้วย ก็ถกู พาเข้าโรงแรม
ม่านรูดแล้วข่มขืน ก่อนหน้านั้นได้
หลอกลวงลูกศิษย์สาวอีก 4 คน
มาตั้งแต่ปี 2551
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วันที่ลงข่าว

ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)

9 ก.ย. 53 พระ (66,
นครราชสีมา)

20 ต.ค. 53 พระ (31,
นครราชสีมา)

เหยื่อ
(อายุ)

เหตุการณ์

นักเรียนสาวอีกคนถูกเรียกให้ไปพบ
ที่ห้องท�ำงานในโรงเรียน แล้วอ้าง
ว่าก�ำลังดวงไม่ดตี อ้ งท�ำการกดดวง
ท�ำสาลิกาลิ้นทองให้มีเสน่ห์ แล้ว
กอดจูบ ใช้มือลูบไล้ตามร่างกาย
กระท�ำอนาจาร และข่มขืน
หญิง
อ้างจะปัดเป่าคุณไสยให้ออกจากตัว
(17, 56)
โดยสัง่ ให้ทงั้ 2 คนถอดเสือ้ ผ้าออก
ขณะนั้นมีความรู้สึกมึนงงควบคุม
ตัวเองไม่ได้ จากนั้นพระใช้นิ้วมือ
ล่ ว งล�้ำ เข้ า ไปภายในอวั ย วะเพศ
ทีละคน ราว 10 นาที หลังจาก
พระฉันเพลเสร็จได้เรียกเหยือ่ เข้าไป
หาในกุฏิอีกครั้งและให้ถอดเสื้อผ้า
ออก แล้วข่มขืนต่อหน้าอีกคนทีถ่ กู
บังคับให้นั่งดู
เด็กหญิง (13) แม่พาลูกสาวไปให้พระท�ำพิธสี ะเดาะเคราะห์ ถูกพระฉวยโอกาสข่มขืน

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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(5) สื่อสมัยใหม่กับภัยข่มขืน
ประเด็นการลวงไปข่มขืนด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ๆ
นัน้ เป็นข่าวมากขึน้ ในช่วง 10 ปีเศษทีผ่ า่ นมานี้ โดยเฉพาะการท�ำความรูจ้ กั
ผ่านโปรแกรมพูดคุยสนทนาทางอินเตอร์เน็ต เมือ่ นัดพบกันก็ลวงไปละเมิด
ทางเพศ ในบางกรณีก็มีการถ่ายคลิปขณะข่มขืนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียกร้องทรัพย์สิน หรือข่มขู่ว่าจะประจานให้อับอายหากไม่ยอมให้มี
เพศสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตัวอย่างข่าวได้แก่ หนุ่มกรุงเก่าแชตลวงสาวขยี้กาม
8 คน (2551) ด.ญ.วัย 11 ขวบแซทผ่านเกมส์ออดิชั่นถูกลวงข่มขืนยับ
(2551) อ้างเป็น ร.ต.อ. - แช็ตลวง ขยี้ ด.ญ.14 ถ่ายคลิป - แบล็กเมล์
(2551) จับแล้วนุแคมฟร็อก ลวง น.ร.สาว 16 ข่มขืน (2551) จับเซลส์
หื่นล่อลวงสาวทางไฮไฟว์ ขยี้กามยับ - ถ่ายคลิป (2551) โจ๋วัย 16 หื่น
แชตลวงข่มขืนขยี้ ด.ญ. ป.6 (2552) รวบแก๊งโจ๋หื่นแช๊ตคิวคิวลวงสาว
ไปรุมโทรม (2552) สลด ด.ช.13 ดูหนังโป๊ - อนาจาร ด.ญ. 7 ขวบ
(2552) จับหนุ่มไฮไฟว์ล่อพา น.ร. 13 เตลิด (2553) เป็นต้น
หลายกรณีที่มีการข่มขืนแล้วยังถ่ายภาพหรื อ คลิ ป วิ ดี โ อไว้ เ ป็ น
เครือ่ งมือในการข่มขูผ่ เู้ สียหาย บังคับให้มามีเพศสัมพันธ์ตอ่ เนือ่ งด้วย หรือ
เพื่อกรรโชกทรัพย์ ซึ่งบางกรณีต่อเนื่องนานเป็นปี ที่น่าตกใจก็คือ การ
ข่มขืนเด็กสาวขณะไม่ได้สติ โดยมีกองเชียร์ใช้มือถือถ่ายคลิปอยู่ด้านข้าง
แล้วเผยแพร่ในเวลาต่อมา ในข่าว โจ๋ ม.4 มอมเหล้าข่มขืนถ่ายคลิป
นักเรียนหญิง ม.3 (2551) โจ๋ 18 ข่มขืนแบล็กเมล์ น.ร. สาว 15 คลิป
ขู่ - รีดนับแสน (2551) มอมเหล้า น.ร. ม.3 ถ่ายคลิปโป๊แพร่ทั้งอ�ำเภอ
(2551) ข่าวอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ได้แก่ ฉุดสาวรุมโทรมในรถตู้ถ่าย
คลิปแบล็กเมล์ซ�้ำ (2551) แก๊ง ม.3 หื่นกามลวงเพื่อนหญิงข่มขืนยับ
ถ่ายคลิปไว้ประจานพ่อ - แม่ (2552) เป็นต้น
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(6) ข่มขืนโดยคนแปลกหน้า
การข่มขืนทีก่ ระท�ำโดยคนแปลกหน้าไม่รจู้ กั มักผนวกด้วยความรุนแรง
ในรูปแบบอย่างอืน่ ร่วมด้วย โดยเฉพาะการท�ำร้ายร่างกายด้วยความอุกอาจ
จนถึงขั้นเสียชีวิต ผู้กระท�ำอาจเป็นใครก็ได้ ทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าจริงๆ
เช่น คนขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถทัวร์ รถตู้ คนรับจ้างทวง
หนี้ ฯลฯ และคนในละแวกบ้านหรือระหว่างทางที่ไม่รู้จักกัน ขณะที่เหยื่อ
ผู้เสียหายก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัย ข่าวในหัวข้อนี้มี 889 รายการ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 40% ของข่าวข่มขืนทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของข่าวเป็นกรณีข่มขืนที่เกิดกับผู้เสียหายที่อายุมากกว่า 18 ปี
ราวหนึ่งในสามผู้เสียหายมีอายุไม่ถึง 15 ปี และอีกประมาณ 12% เป็น
กรณีขม่ ขืนผูเ้ สียหายทีอ่ ายุระหว่าง 15 - 18 ปี ทีเ่ หลือเป็นข่าวทีไ่ ม่ได้ระบุ
อายุของผู้เสียหาย ในส่วนนี้พบว่าอายุน้อยที่สุดของผู้เสียหายคือ 3 ขวบ
และสูงสุดคือ 78 ปี
ลักษณะของข่าวข่มขืนที่เกิดขึ้นโดยคนแปลกหน้านี้จะเห็นได้ว่า
สามารถก่อเหตุได้ในทุกสถานที่ แม้ว่าจะเป็นบ้านของผู้เสียหายเอง
ในสถานทีท่ มี่ กี ารกวดขันเข้มงวด เช่น ในคุก ในสถานีต�ำรวจ หรือทีส่ าธารณะ
ที่เผชิญกับบุคคลมากหน้าหลายตาก็ตาม เช่น โรงเรียน รถทัวร์ รถแท็กซี่
สวนสาธารณะ ข้างถนน ฯลฯ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีที่มา
ที่ไป ผู้เสียหายแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีทุกเพศสภาพ ทั้งเพศชาย และ
เพศที่สาม
ตัวอย่างข่าวในหัวข้อนี้ได้แก่ ฉุดสาวรุมโทรมในรถตู้ถ่ายคลิปแบล็ก
เมล์ซำ�้ (2551) สว.นร.เก๊จอมตุย๋ รับขยี้ ด.ช.นับไม่ถว้ น (2551) ทลาย
แก๊งทรชนหืน่ ข่มขืน ม.1 ถ่ายคลิปต่อหน้าแม่ สลบเหมือดข้างป่า (2551)
โจ๋กรุงเก่าสุดแสบฉุด ม.2 หน้าโรงเรียนไปข่มขืน (2551) ท�ำทีถามทาง
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ฉุด น.ร.ข่มขืน (2551) ข่มขืนผูโ้ ดยสารสาวบนรถทัวร์ เด็กรถหืน่ ในห้องน�้ำ
(2551) รุมโทรมกะเทย แก๊งโจ๋เมาหื่น (2551) รวบกะเทยลวงเด็กชาย
วัย 12 ตุ๋ยริมทางรถไฟ (2551) แท๊กซี่กลัดมันข่มขืนเสมียนในห้องน�้ำ
ปั๊มน�้ำมัน (2551) บัณฑิตหนุ่มเครียดยิงตัวตาย ถูกวัยรุ่นรุมตุ๋ย - หวั่น
ติดเอดส์ (2551) จับผู้รับเหมาข่มขืนสาวบริการในสวนลุม (2551)
ด.ช.ถูกขืนใจในร้านเกมข้างมหาดไทย (2551) จับ 6 โจ๋ช่างกลชื่อดัง
ข่มขืน - ปล้นทั่วกรุง (2552) ตะครุบแก๊งแบล็กแจ๊ค ลวงสาวเล่นไพ่
หมดตัว - ขืนใจ (2552) ตีนแมวหื่นขืนใจเจ้าทรัพย์สารภาพฟันมาแล้ว
15 ราย (2552) คนเร่ร่อนหื่นกามลวง ด.ช.วัย 6 ขวบไปตุ๋ย (2552)
ฉุด น.ร.หญิง ม.1 ล่ามโซ่ขังเปลือยในบ้าน (2552) ล่า รปภ.
คอนโดหื่น - บุกขืนใจสาว 16 (2552) งัดหน้าต่างบุกขืนใจสาว ปวช.ใน
บ้านเช่า (2552) เกย์ใหญ่ ลูกชิน้ ล่อ ตุย๋ 6 ขวบ (2552) สยองกรุงขืนใจ
ฆ่า - ป้ายรถเมล์ (2552) รวบพระหนี 3 ปี ฆ่าข่มขืน 2 ด.ญ. (2552)
รวบเจ้าหนี้หื่นกามข่มขืนขัดดอก 2 พัน (2553) โจรชั่วแพร่โรคร้าย
ชิงทรัพย์ - ข่มขืนซ�ำ้ อ้างแค้นถูกสวมเขา (2553) รวบคนขับรถ น.ร.ข่มขืน
เด็กอนุบาล (2553) ไอ้หื่นลวงเด็กหญิง ป.5 ขยี้กามยับ ท�ำทีถามทาง
ใช้เงินล่อ ฉุดย�่ำยีในป่าข้างทางเปิดรีสอร์ทข่มขืนซ�้ำ (2553) เจ้าของร้าน
เกมลวง ด.ช.ถ่ายโป๊ลงเว็บไซต์ขายฝรั่ง (2553) อ้างเป็นต� ำรวจลาก
น.ร.ข่มขืน (2553) ฉุด น.ร. ม.2 ขึน้ รถตู้ พาข่มขืน - ปล่อยทิง้ (2553)
ก่อสร้างกลัดมันข่มขืน ด.ญ.พิการ (2553) โจรเขมรจี้กะเทย บังคับ อมนกเขา (2553) เป็นต้น
นอกจากนี้ ก็มกี รณีขม่ ขืนทีผ่ กู้ ระท�ำเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน แต่กลับใช้อำ� นาจ
ที่มีละเมิดทางเพศผู้เสียหาย เช่น ข่าวค�ำตัดสินของศาลให้ต�ำรวจ 2 นาย
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มีความผิดต้องโทษจ�ำคุก 20 ปี ปรับ 40,000 บาท ในคดีขม่ ขืนผูต้ อ้ งหา
สาววัย 16 ข้อหาเสพยาบ้า ควบคุมไว้ในห้องผูต้ อ้ งขังหญิง แล้วถือโอกาส
เบิกตัวจากห้องขังตอนกลางดึกแล้วพาไปห้องฝ่ายสืบสวนบนโรงพักลวนลาม
และข่มขืน พร้อมข่มขู่ว่าห้ามน�ำเรื่องไปบอกใคร จนถูกน�ำตัวไปคุมขังไว้
ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จึงได้บอกเล่าเรื่องราวที่
เกิดขึ้นให้พยาบาลและนักจิตวิทยาฟัง ในข่าว คุก 20 ปี 2 นายดาบหื่น
กามใน สน. ขยี้สาวผู้ต้องหา (2551) ข่าวอื่นๆ ในลักษณะนี้ได้แก่
สาวลาวแฉ ตร.อุดรข่มขืนในห้องขัง (2551) รวบ ส.อ. ใช้ปนื จีส้ าวข่มขืน
7 ราย เหยื่อแจ้งความ 4 - ส่งทหารคุมตัว (2553) เป็นต้น
ข้ อ สั ง เกตประการหนึ่ ง ก็ คื อ ข่ า วข่ ม ขื น ที่ ป รากฏทางสื่ อ และ
หนังสือพิมพ์นั้นสะท้อนให้เห็นว่า เป็นความผิดที่ก่อเหตุโดยคนในชนชั้น
ระดับกลาง - ล่าง หลายกรณีไม่ได้ด�ำเนินไปจนจบกระบวนการยุติธรรม
ด้วยหลายเหตุผล โดยเฉพาะหากผูก้ ระท�ำมีอำ� นาจ อิทธิพล (ทัง้ ทางสังคม
และเศรษฐกิจ) จนสามารถหาช่องทางเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการและ
ท�ำให้คดียุติหรือท�ำให้ผู้กระท�ำที่มีอิทธิพลนั้นพ้นความผิดได้ ก่อนการ
ส่งฟ้องหรือรอศาลตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นท�ำให้อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือลด
ความรุนแรงของข้อหาความผิด การเจรจาต่อรองกับผูเ้ สียหายโดยจ่ายเงิน
ชดเชย “ค่าเสียหาย” ให้เหยื่อและครอบครัว หากผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง
หรือเด็กสาว ครอบครัวสองฝ่ายก็มักจะตกลงให้ผู้กระท�ำและผู้เสียหาย
แต่งงานกันเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากยืดเยื้อของกระบวนการยุติธรรม
ในชั้นศาล
กระบวนการที่ท�ำให้เกิดความยอมความทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างที่
ท�ำให้ความผิดฐานข่มขืนในสังคมไทยถูกลดทอนความรุนแรงลง เมือ่ ผนวก
กับความพยายามเชื่อมโยงประเด็นความรุนแรงทางเพศเข้ากับเรื่องต่างๆ
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เช่น การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพสื่อกระตุ้นทางเพศ เว็บโป๊ รวมทั้ง
การน�ำเสนอความรุนแรงทางเพศในละครทีวี ก็ยิ่งท�ำให้สังคมไทยมอง
ไม่เห็น และเบาบาง “ความรับผิดชอบ” ของผู้กระท�ำผิดในฐานะที่ก่อ
อาชญากรรมรุนแรงต่อชีวิตผู้เสียหายมากขึ้นไปอีก

(7) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืน
ความเคลื่อนไหวส�ำคัญประการหนึ่งของมาตรการด้านกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับความผิดทางเพศ ก็คอื การแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นประมวล
กฎหมายอาญา1 ทีไ่ ด้ขยายฐานความผิดทางเพศให้ครอบคลุมมากขึน้ ได้แก่
มาตรา 276 - 277 จากเดิมทีก่ ำ� หนดให้การข่มขืนกระท�ำช�ำเรานัน้ เกิดขึน้
ได้เฉพาะกรณี “หญิงอืน่ ทีม่ ใิ ช่ภริยาตน และเด็กหญิง” เท่านัน้ เป็นก�ำหนด
ให้การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา “ผู้อื่น” ซึ่งรวมถึงผู้ชาย เด็กชาย และคู่สมรส
มีความผิดอาญา ในส่วนของลักษณะการข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ก็เปลี่ยน
จากเดิมที่ถือว่าเป็นการใช้อวัยวะเพศชายกระท�ำกับอวัยวะเพศหญิง และ
ล่ ว งล�้ ำ เข้ า ไปในช่ อ งคลอด2 เป็ น เพิ่ ม ลั ก ษณะข่ ม ขื น ขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
การกระท�ำกับทวารหนัก ช่องปาก หรือใช้สิ่งอื่นใดกระท�ำกับอวัยวะเพศ
หรือทวารหนักผู้อื่น โดยไม่จำ� เป็นจะต้องใช้อวัยวะเพศของตนเองกระท�ำ
ล้วนถือเป็นการข่มขืนเช่นกัน จากเดิมที่กฎหมายเก่าจ�ำกัดเพียงต้องเป็น
การกระท�ำโดยใช้อวัยวะเพศชายกระท�ำต่ออวัยวะเพศหญิงเท่านั้นจึงจะ
เป็นความผิด
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1

ดูเพิม่ เติมใน พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 และ 20 พ.ศ.
2550 ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับเพศ มาตรา 276 - 285 วรรค 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

2

ค�ำพิพากษาฎีกาได้วางแนวไว้วา่ แม้ลว่ งล�ำ้ เข้าไปในช่องคลอดเพียงองคุลเี ดียว (ความยาวหนึง่
องคุลีเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง) ก็ถือเป็นการข่มขืนแล้ว
กุลภา วจนสาระ

ต่อมาวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีกไ็ ด้เห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ในส่วนความผิดทางเพศ ด้วยการแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการ
โทรมเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปี ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 4 - 20 ปี และ
ปรับ 80,000 - 400,000 บาท3 ร่างกฎหมายนี้จะเพิ่มโทษเป็น 2 เท่า
หากผู้กระท�ำผิดใช้อาวุธกระท�ำการข่มขู่เพื่อการช�ำเราเด็กอายุต�่ำกว่า
13 ปี ซึ่งอาจจ�ำคุกตลอดชีวิตจากโทษสูงสุดจ�ำคุก 40 ปีขึ้นไป โดยศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอ�ำนาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระท�ำความผิดฐาน
กระท�ำช�ำเราเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี สมรสกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุ
13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีได้ และก�ำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก
ที่มีอายุไม่เกิน 13 ปีนั้น ถือเป็นการกระท�ำที่เป็นภัยกับเด็กอย่างร้ายแรง
ไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้ผู้กระท� ำพ้น
ความรับผิดทางอาญาได้

3

ดูรายละเอียดในข่าว “ไฟเขียวเพิม่ โทษโทรมเด็ก คุก 20 ปี”. โพสต์ทเู ดย์. 16 ธันวาคม 2552.

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

69

2. ความรุนแรงทางเพศ

ใ

นที่ นี้ เ ป็ น ข่ า วที่ น� ำ เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความรุ น แรงทางเพศ
ในสังคมไทย โดยพบว่าเนื้อหาของข่าวในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553
ที่รวบรวมเพิ่ มเติมนี้สอดคล้องกับฐานข้อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ แ ต่ เ ดิ ม
(พ.ศ. 2541 - 2550)4 กล่าวคือ เนือ้ หาส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของเพศพาณิชย์
ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบทางเพศรูปแบบหนึง่ รองลงไปคือความรุนแรง
ทางเพศในคูร่ กั หรือคูค่ วามสัมพันธ์ การคุกคามทางเพศ เรือ่ งความรุนแรง
ทางเพศในสือ่ อคติทางเพศและการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ จากการ
เก็บรวบรวมข่าวครัง้ นีพ้ บว่า ลักษณะการน�ำเสนอข่าวความรุนแรงทางเพศ
มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

4

ดูรายละเอียดได้ในบทวิเคราะห์ฐานข้อมูลเรือ่ งเพศและสุขภาวะทางเพศ ใน กุลภา วจนสาระ.
2551. มี “เรื่อง” เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 46 - 50.
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(1) เพศพาณิชย์
เกือบสองในสามของข่าวความรุนแรงทางเพศเป็นเรือ่ งของเพศพาณิชย์
ซึง่ หมายถึงการค้าบริการทางเพศ การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ
ผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ ไม่มีทางเลือก และเป็นการล่อลวง จ�ำนวนข่าว
ไม่น้อยเป็นประเด็นเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นผลจากการประกาศ
ใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25515 ที่ท�ำให้มี
การด�ำเนินงานตามกฎหมายต่อเนือ่ งตามมา โดยเฉพาะการลักพาเด็กและ
ล่อลวงคนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในลักษณะ
แก็งค์ขอทาน ขบวนการหลอกเด็กสาวไปท�ำงานต่างประเทศ โดยประเทศไทย
นั้นเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจ
ทางเพศ เพื่อบังคับใช้แรงงาน และเพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
มีทั้งการค้ามนุษย์ในประเทศจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง และการค้า
ระหว่างประเทศทีเ่ ป็นการค้าคนไทยไปต่างประเทศ และการค้าคนต่างชาติ
เข้าสู่ประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วการค้ามนุษย์มักจะมีนายหน้าล่อลวงให้
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ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 มิถุนายน 2551 สาระส�ำคัญคือการ
ก�ำหนดความผิดครอบคลุมการกระท�ำทีแ่ สวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลอืน่ ทีม่ ไิ ด้จำ� กัด
เฉพาะหญิงและเด็ก ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การน�ำบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้า
นอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงาน บริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งกระท�ำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
มากขึ้น เพิ่มโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์หนักขึ้น ทั้งยังก�ำหนดโทษผู้ที่ (1) บันทึก
ภาพ แพร่ ภ าพ พิ ม พ์ รู ป หรื อ บั น ทึ ก เสี ย ง แพร่ เ สี ย ง หรื อ สื่ ง อื่ น ที่ แ สดงตั ว ผู ้ เ สี ย หาย
(2) โฆษณาหรือเผยแพร่ขอ้ ความ ซึง่ ปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่ท�ำให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
(3) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความภาพหรือเสียงเปิดเผยประวัติ สถานที่ท�ำงาน หรือสถาน
ศึกษาของผู้เสียหาย เหล่านี้ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
กุลภา วจนสาระ

พ่อแม่ขายลูกสาว หรือล่อลวงเด็กสาวให้ไปท�ำงานในเมืองใหญ่ แต่กลาย
เป็นงานให้บริการทางเพศในสถานบันเทิงระดับต่างๆ ในท้ายที่สุด
ข่ า วการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งประเทศ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ขบวนการล่ อ ลวง
หญิงไทยไปท�ำงานต่างประเทศ และทีเ่ ป็นการค้าหญิงต่างชาติเข้ามาท�ำงาน
บริการทางเพศในไทย มักมีเรื่องราวของเส้นทางการค้ามนุษย์ไม่แตกต่าง
กันมากนัก กล่าวคือ มักเริ่มต้นจากการถูกนายหน้าล่อลวงว่าจะพาไป
ท�ำงานร้านอาหารในเมืองใหญ่ หรือต่างประเทศ (ทัง้ ในเขตเอเชียตะวันออก
สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ประเทศตะวันออกกลาง และประเทศยุโรป
ตะวันออก) โดยออกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กอ่ น เมือ่ หลงเชือ่ ก็จดั การ
เดินทางพาไปส่งให้นายหน้าปลายทาง แล้วถูกกักขังบังคับให้ท�ำงานบริการ
ทางเพศเพื่อใช้หนี้อย่างไม่มีก�ำหนด
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ตะลึงแก๊งรถตู้โผล่จับเด็กสาวโปะยาสลบส่งค้า
กามเมืองนอก (2551) บุกซ่องลอนดอนรวบ 9 ไทย ผงะ 60 สาว
เหยือ่ กาม (2551) อดีต ตร.อังกฤษค้ากามสาวไทย (2551) จับแก๊งลวง
แม่หญิงลาวค้ากาม (2551) รวบแก๊งลวงค้ากามแอฟริกาใต้ (2551)
2 สาวถูกหลอกขายซ่องมาเลย์ (2551) ชี้ตุรกีอันตราย พบนักค้ามนุษย์
มาล่าสาวไทย (2551) รวบแขกอินเดียลวง 13 สาวอุซเบฯ ค้ากาม
(2551) รวบสองแม่ลูกชาวจีนบังคับเด็กสาวขายตัวเชียงใหม่ (2552)
หญิงไทยแฉถูกหลอกค้ากามในซ่องป่าสิงคโปร์ (2552) แฉบาห์เรน
แหล่งใหญ่สดุ หญิงไทยถูกบังคับค้ากาม (2552) จับอาจารย์ซี 8 ลวงสาว
ค้ากามญีป่ นุ่ (2552) ตะลึง 400 สาวไทยโดนลวงค้ากามมาเลย์ (2552)
7 สาวไทยถูกลวงค้ากามแอฟริกาใต้ (2552) ตุ๋นสาวค้ากามเกาหลี
(2553) ลวงสาวนับสิบค้าประเวณีที่สเปน (2553) จับแม่เล้าลวงสาว
ไทยท�ำงานอาบูดาบี (2553) ลวงแม่หญิงลาวขายตัว (2553) เป็นต้น
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นอกจากนี้ ก็ เ ป็ น ข่ า วการขายบริ ก ารทางเพศที่ เ กิ ด ขึ้ น รายวั น
ในประเทศ มีการน�ำเสนอถึงเหตุผลต่างๆ ของการเข้ามาสู่กระบวนการ
เพศพาณิชย์ เช่น ต้องการหารายได้ ใช้หนีด้ ว้ ยบริการทางเพศ ถูกล่อลวงมา
พ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งบังคับ เซ็กส์ทวั ร์ ฯลฯ เรือ่ งแม่เล้าเด็กทีอ่ ายุนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ
การลวงหญิงสาวให้แต่งงานข้ามชาติ รูปแบบของเพศพาณิชย์ทหี่ ลากหลาย
มากขึน้ เช่น การขายบริการทางอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ สถานบริการทางเพศ
ลักษณะต่างๆ เช่น ร้านคาราโอเกะ ร้านตัดผม สปา สถานบริการอาบอบ
นวด สวนสาธารณะ วัด ห้องสมุด ฯลฯ
ตัวอย่างข่าวได้แก่ สลดแม่พิมพ์ผีพนันสิงขายตัวใช้หนี้ (2551)
เกย์ฮิตใช้บริการหนุ่ม จยย. - แท็กซี่ (2551) รวบสก๊อยเกิร์ลแม่เล้าเด็ก
พา 3 โจ๋ ม.3 ขายกาม (2551) จับสาวรุ่นขายตัวหาเงินเที่ยว (2551)
13 ด.ช.มั่วสุมร้านเกม - ขายกามนักเที่ยว (2551) แฉสาวปลอมบวช
เป็นชี ตกดึกสวมวิกเร่ขายตัว (2551) ลุยคลับเกย์โชว์เด็กชายเต้น ค้ากาม (2551) ชีห้ ญิงไทยเห่อผัวฝรัง่ เสีย่ งแต่งบังหน้าค้ากาม (2551)
ยายลวงหลานพาสังเวยกามเสี่ยค่ายมวย (2551) ชีวิตสลด - แม่บังคับ
ด.ญ. 11 ขวบ เร่ขอทาน - ค้ากาม (2552) พระเกย์ออฟหนุ่มเสพ
กามกิจในกุฏิแฉร้อยละ 20 เกย์ห่มเหลือง (2552) สลดเด็กไทยคลั่ง
สวิงกิ้ง - ขายตัวซื้อมือถือ (2552) สามเณรขายตัวกะเทยนายหน้าพา
ลู ก ค้ า ท� ำ บุ ญ ดู ตั ว (2552) เกย์ ยึ ด ฟิ ต เนสขายตั ว โจ๋ ง ครึ่ ม (2552)
เซ็กซ์ทวั ร์เด็กเอเชียอือ้ เพราะเชือ่ ช่วยอายุยนื (2552) รวบแม่เล้ากะเทย
สุดโหด ตื้บ น.ศ.สาวบีบเปิดบริสุทธิ์ (2553) บุกจับพระตุ๊ด - ซื้อกามโจ๋
ให้ตุ๋ยถึงในวัด (2553) จับเจ้าอาวาสซื้อกาม ด.ญ. 13 (2553) รวบ
พระครูตุ๋ย ด.ช. ส่งค้ากามเกย์ฝรั่ง (2553) ผงะ น.ศ.ชายขายตัวใช้หนี้
บอล (2553) จับแม่บังคับ 3 ลูกสาวค้าประเวณี (2553) เป็นต้น
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(2) การละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
เกือบหนึง่ ในสีข่ องข่าวความรุนแรงทางเพศเป็นเรือ่ งของการคุกคาม
ทางเพศ ซึง่ เกิดขึน้ ในหลายลักษณะ แต่กล่าวได้วา่ ทัง้ หมดเป็นการคุกคาม
ทางเพศทีผ่ กู้ ระท�ำฉวยโอกาส หรือใช้อ�ำนาจ ทัง้ ทางกายภาพ สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่มีเหนือกว่าบังคับให้ผู้เสียหายยินยอมให้ละเมิด
ทางเพศ รูปแบบของการคุกคามทางเพศนั้นมีตั้งแต่ถ�้ำมอง แอบถ่าย
ถ่ายภาพหรือเผยแพร่ภาพเพือ่ แบล็กเมล์ ลวนลาม จับต้องของสงวน พูดจา
แทะโลม ฯลฯ ข่าวที่เป็นที่สนใจได้แก่ การคุกคามทางเพศในที่ท� ำงาน
โดยเฉพาะในวงการข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่มีโครงสร้างองค์กรเชิง
อ�ำนาจ เอื้อให้ผู้บังคับบัญชาก�ำหนดคุณและโทษแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างไม่มรี ะบบตรวจสอบ ท�ำให้งา่ ยต่อการใช้อำ� นาจบังคับให้ลกู น้องยินยอม
ให้คกุ คามทางเพศ ทัง้ นี้ ผูเ้ สียหายในกรณีการคุกคามทางเพศนัน้ ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงที่อยู่ในระดับรองๆ ของโครงสร้างการบังคับบัญชา นักเรียน
นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่ท�ำงานลักษณะบริการอื่นๆ เช่น คนรับใช้ในบ้าน
พนักงานบริการบนเครื่องบิน ฯลฯ
ในช่วง 3 ปีที่รวบรวมข่าว พบว่ามีข่าวการคุกคามทางเพศที่เป็น
ข่าวใหญ่ คือ ข่าวอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐทีล่ ะเมิดทางเพศนักเรียน/
นักศึกษาเพื่อแลกกับคะแนนหรือให้สอบผ่าน กรณีตำ� รวจที่ใช้อ�ำนาจเข้า
ตรวจค้นแล้วละเมิดทางเพศผู้เสียหาย และข่าวผู้บังคับบัญชาระดับสูง
คุกคามทางเพศพนักงานระดับล่าง ก่อนจะมีการบังคับใช้กฎ ก.พ.ว่าด้วย
การกระท�ำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เพื่อป้องกันปัญหา
การคุกคามทางเพศในหน่วยงานของรัฐในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ตัวอย่างข่าวการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ และสถาบัน
การศึกษา ได้แก่ กลุ่มสตรีแฉหื่นอีก 6 กระทรวงลวนลาม ขรก.สาว
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(2551) ครูขม่ ขืน - จนท้อง แลกเกรด 5 น.ร. แฉเล่หก์ าม (2551) การ
รังควานทางเพศในกองทัพ (2551) แลกเกรด - ให้ น.ศ.สาวอมนกเขา
จับ อ.จ.หนุ่มวิศวะ มธ. (2551) ไล่ออก ผศ.ม.อุบลราชธานีลวนลาม
ลูกศิษย์ (2551) น.ศ.ร้องผ่านเว็บถูกลวนลามตอนฝึกงาน (2551)
ฉาวอีก อ.จ.ทอมโดนร้องตามจีบ น.ศ.หญิง (2551) แจ้งจับครูหนุ่ม ใช้มือถือลวงศิษย์สาว ม.3 (2552) แจ้งจับครูศิลปะวิตถารท�ำอนาจาร
แลกเกรดนักเรียนชาย! (2552) ร.ท.หญิงโวย พล.อ.ขืนใจ (2552) อดีต
ปธ.สภาลวงกาม - ขรก.สาวซี 5 (2553) แฉหื่นเรี่ยราดสั่งเด้งนายพล
คุกคามลูกน้อง (2553) เป็นต้น
ส่วนข่าวการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นายจ้างข่มขืน
สาวลาว (2551) จับเสี่ยส่งคลิปฉาวประจานแฟน น.ศ. (2551) จาก
ปรากฏการณ์คลิป สู่ฉาวพฤติกรรมถ�้ำมอง (2551) สอบนายจ้างไล่
คนงานหญิง ฐานไม่ร้องร่วมคาราโอเกะ (2551) เพิ่มโทษอดีตซี 8
กรมทาง ลวนลามแอร์สาวบินไทย (2551) เด็กหญิง รพ.ศรีธัญญากว่า
ครึ่งถูกทารุณทางเพศ (2551) รวบหนุ่ม - โพสต์โป๊แบล็กเมล์แฟนสาว
(2551) สาวกรีด๊ โรคจิตส่ง SMS ลามก (2552) พ่อค้าผ้าในคราบนักบุญ
รับเด็กมาเลีย้ งบังคับอมนกเขา (2552) แฉบินไทย - บขส. - ขสมก.อันดับ
ต้นพบเหยื่อถูกแต๊ะอั๋ง (2552) คลั่งกางเกงใน ดอดฉกหอสาวสะสมได้
80 ตัว (2552) ตะลึงรองอธิบดีงามหน้า แซวนมเด็กเสิรฟ์ (2553) จับ
เสี่ยบีบแตรนักศึกษาฝึกงาน (2553) เป็นต้น
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ตาราง 9 เหตุการณ์การละเมิดทางเพศในสถานศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
พ.ศ. 2551 - 2553
วันที่ลงข่าว

ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
29 ก.พ.51 ครูสอนวิชาภาษา
ไทยและ
คอมพิวเตอร์
(ราชบุรี)

เหยื่อ
(อายุ)
ลูกศิษย์หญิง
11 ขวบ
(ตั้งแต่ ป.4)

เหตุการณ์

แกล้งท�ำทีเข้ามาสอนทาง
ด้านหลัง จากนั้นลูบคล�ำ
ขาอ่อน ก่อนล้วงลึกเข้าไป
ที่อวัยวะเพศ พร้อมใช้นิ้ว
สอดใส่
29 ก.พ.51 ผอ.โรงเรียนมัธยม นักเรียน ม.1
เรียกเข้าไปในห้องกับเพือ่ น
(ชลบุรี)
(13)
อีก 3 คน แล้วถูกลวนลาม
จับก้น โอบกอดลูบคล�ำ
28 มี.ค.51 ครูสอนวิชาชีพ
นักเรียน ม.1
หลอกลวงไปลวนลามทาง
(ล�ำปาง)
เพศ และข่มขูไ่ ม่ให้เอาเรือ่ ง
24 เม.ย.51 อาจารย์ (33,
นักศึกษา
บังคับนักศึกษาอมนกเขา
ม.ธรรมศาสตร์)
แลกเกรด (ยังมีอีกหลาย
กรณี ก ่ อ นหน้ า นี้ ที่ ข ่ ม ขื น
นักศึกษาในรถ ข่มขืนจน
ท้อง - ทุกรายถูกไล่ออกจาก
ราชการ*)
14 มิ.ย.51 ครูชาย (43,
นักเรียนหญิง (6) ถูกครูจับมือ ลูบคล�ำตาม
สุพรรณบุรี)
ร่างกาย และบังคับให้อม
อวัยวะเพศในห้องเรียน
29 มิ.ย.51 อาจารย์ (41,
นักศึกษาปีที่ 3 ลวนลามและชวนหลับนอน
ม.อุบลราชธานี)
เพือ่ แลกกับเกรด นักศึกษา
แอบถ่ายคลิปวิดีโอขณะถูก
ลวนลามใช้เป็นหลักฐาน
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วันที่ลงข่าว

ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
22 ก.ค.51 ผอ.โรงเรียนมัธยม นักเรียนมัธยม
(สกลนคร)
30 ก.ค.51 ครู (พิษณุโลก)
นักเรียน ม.2
08 ต.ค.51 ครูสอนคอมฯ
(ชลบุรี)

นักเรียนชาย ป.6
(12) 2 คน

30 พ.ย.51 ผอ.ร.ร.กีฬา
(สุรินทร์)

นักเรียนชาย ม.1
(12) 4 คน

13 ธ.ค.51 ผอ.สารพัดช่าง
(เชียงใหม่)
13 มี.ค.52 ครูศิลปะชาย
(ชลบุรี)

นักเรียน ม.6

19 ต.ค.52 อาจารย์หญิงซี 8
(53,
หนองบัวล�ำภู)
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นักเรียนชาย
4 คน (15 - 17)

เด็กสาวหลายราย

เหตุการณ์
ลวนลามนักเรียนสาว ทั้ง
จับหน้าอก ลูบก้น
โอบกอด พร้อมกับลวนลาม
แล้ ว ซื้ อ ของให้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้
เอาเรื่อง
กอดจูบ แล้วให้ถอดกางเกง
กระท�ำอนาจาร ด้วยการ
อมอวัยวะเพศ
ท�ำอนาจาร และข่มขืนใจ
จับของลับ และกอดจูบจน
ส�ำเร็จอารมณ์ใคร่ แล้วให้
เงินปิดปาก
จั บ หน้ า อก ลวนลามบน
รถทัวร์
กระท�ำอนาจารนักเรียนชาย
โดยให้ส�ำเร็จความใคร่เพื่อ
แลกกั บ เกรดวิ ช าศิ ล ปะ
พร้อมทั้งถ่ายภาพไว้ข่มขู่
หากนักเรียนไปฟ้องผูป้ กครอง
ชักชวนเด็กสาวหน้าตาดีไป
เป็นเด็กเสิร์ฟ อ้างรายได้ดี
พร้อมออกค่าเดินทาง - ทีพ่ กั
ให้ แต่ถกู บังคับให้คา้ ประเวณี
ใช้หนี้

วันที่ลงข่าว
2 ก.ย.53

ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
ครูสอนวิชาศีล
ธรรม (40,
นครศรีธรรมราช)

เหยื่อ
(อายุ)
นักเรียนชั้น
ป.2 - 4

เหตุการณ์
อ้างว่ามีงานให้ทำ� หรือมีธรุ ะ
กับนักเรียน แล้วเรียกไปพบ
ที่ห้องพักช่วงพักกลางวัน
พอสบโอกาสก็ใช้มอื ล้วงจับ
อวัยวะเพศ กระท�ำอนาจาร
ต่อเนื่องมา 1 - 2 ปี

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
หมายเหตุ *กรณีอื่นๆ สรุปจากการจัดเสวนาเรื่อง ‘การคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัย…
การแก้ไขและทางออก’ จัดโดยโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2551.

ตาราง 10 ข่าวการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน พ.ศ. 2551 - 2553
ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
(จังหวัด)
(อายุ)
29 ก.พ.51 หญิงไทย, สามี หญิง 2 คน
(14, 16)
ชาวอเมริกัน
(ชลบุรี)
วันที่ลงข่าว

16 ต.ค.51 ชาย (45,
หญิง (27)
สมุทรปราการ)

เหตุการณ์
ถู ก ลวงมาท� ำ งานเสิ ร ์ ฟ แต่ ถู ก
เจ้าของบาร์ส่งตัวไปให้สามีข่มขืน
ด้วยการใช้วัตถุหล่อลื่นจนส�ำเร็จ
ความใคร่ บางครั้งถูกบังคับให้รัก
ร่วมเพศแบบพิสดารพร้อมกัน
ไปสมัครร้องเพลง เรียกไปสัมภาษณ์
ในห้องพัก แล้วถูกเจ้าของสถาน
บริการใช้ก�ำลังบังคับข่มขืน
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ผู้กระท�ำ
เหยื่อ
เหตุการณ์
(จังหวัด)
(อายุ)
15 ม.ค.52 ชาย
เด็กหญิง (11) หลอกว่าจะส่งเสียให้เรียน แต่กลับ
(41, กรุงเทพฯ)
ถูกบังคับให้เย็บผ้า ติดกระดุมเสื้อ
เลี้ยงสุนัข ท� ำงานบ้าน และถูก
นายจ้างบังคับให้อมอวัยวะเพศและ
กลืนน�้ำอสุจิด้วย บางครั้งมัดมือ
มัดเท้า ปิดตา หากไม่ยอมก็จะไม่
ยอมปล่อยตัว
20 ม.ค.52 ชาย (กรุงเทพ) นักศึกษาหญิง ถูกลวนลามระหว่างฝึกงาน
ปี 4
1 ก.ย.52 ชาย
หญิง (16) ถูกคนขับรถบัสรับส่งคนงานกระท�ำ
(35, ลพบุรี)
อนาจารและข่มขืนบนรถ
18 ก.ย.52 ชาย
หญิงชาวพม่า ใช้ปืนจี้ ท�ำร้ายร่างกาย ข่มขืนใน
(42, เชียงราย) (22)
ห้องน�้ำของบริษัท
22 ก.ย.52 ผู้บังคับบัญชา เรือโทหญิง
ถูกผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทาง
ระดับนายพล
เพศ ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ตั้งแต่ปี
2548 และถูกคุกคามเมือ่ พยายาม
ตีตัวออกห่าง
หญิง (30) ใช้กล้องมือถือแอบถ่ายใต้กระโปรง
20 ต.ค.52 ชาย
เพื่อนร่วมงาน
พยายามลวนลามข่มขืน ข่มขู่ว่า
(30, กรุงเทพฯ)
จะลบภาพให้ถา้ ยอมมีเพศสัมพันธ์
ด้วย
29 ต.ค.52 ชาย
หญิงชาวลาว ถู ก นายจ้ า งข่ ม ขื น และกั ก ขั ง ไว้
(39, กรุงเทพฯ) (17)
ภายในบ้าน
วันที่ลงข่าว
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ผู้กระท�ำ
(จังหวัด)
10 ส.ค.53 อดีตประธาน
รัฐสภา
วันที่ลงข่าว

18 ส.ค.53 ชาย (33,
สมุทรปราการ)
20 ก.ย.53 ต�ำรวจ
(สกลนคร)
22 ก.ย.53 นายพลต�ำรวจ
(ตาก)
27 พ.ย.53 กลุ่มต�ำรวจและ
พวกรวม 6 คน
(ยะลา)

เหยื่อ
เหตุการณ์
(อายุ)
หญิง
ถูกหลอกให้นำ� เอกสารไปส่ง และ
(ไม่ทราบอายุ) พยายามชักชวนให้ดูฟุตบอลแล้ว
ลวนลามจนถึงขั้นละเมิดทางเพศ
นักศึกษาหญิง ถู ก หั ว หน้ า ฝ่ า ยของบริ ษั ท ที่ ไ ป
ปี 4
ฝึ ก งานกระท� ำ อนาจาร กอด
ลวนลาม จับหน้าอกและของสงวน
หญิงชาวลาว เปิดห้องขังเอาตัวหญิงลาวที่เป็น
ผูต้ อ้ งหาพาไปร่วมหลับนอน หาก
ไม่ยอมก็จะถูกข่มขู่ หรือให้เงิน
500 บาท มีเหยือ่ ไม่ตำ�่ กว่า 10 ราย
ต�ำรวจหญิง มีพฤติกรรมลวนลาม คุกคามทาง
6 คน
เพศต�ำรวจหญิงชั้นผู้น้อย
ต�ำรวจหญิง ถูกกลุม่ ต�ำรวจและพวกรวม 6 คน
ล่อลวงกักขังหน่วงเหนีย่ ว ท�ำร้าย
ร่างกายและรุมโทรม โดยมีต�ำรวจ
หญิง 2 นายหลอกให้ไปเที่ยวใน
ตัวเมือง พาไปที่ห้องเช่า แล้วให้
ร.ต.ท. กับ ส.ต.ต.และพวกที่เป็น
พลเรือนอีก 4 คน ผลัดกันรุมโทรม

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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(3) ความรุนแรงในคู่ความสัมพันธ์
ลักษณะความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รัก ทั้งขณะที่มี
ความสัมพันธ์กันและจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่
การลวงไปบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย การบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธ์
และใช้เป็นเครือ่ งมือข่มขูใ่ ห้อกี ฝ่ายยอมตามหรือห้ามกระท�ำอะไรอย่างหนึง่
เช่น ให้ยนิ ยอมมีเพศสัมพันธ์ดว้ ย หรือไม่ให้เลิกรา การทุบตีท�ำร้ายร่างกาย
การลวงให้แต่งงาน โดยเฉพาะกับชายต่างชาติ นอกจากนีก้ ม็ คี วามเคลือ่ นไหว
ของกฎหมายครอบครัวทีก่ �ำหนดว่า ผูห้ ญิงและผูช้ ายทีถ่ กู สามีหรือภรรยา
ตัวเองนอกใจโดยไม่เต็มใจย่อมถือเป็นการท�ำร้ายจิตใจ สามารถใช้สทิ ธิฟอ้ ง
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายใหม่ได้ โทษสูงสุดคือ จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ตัวอย่างข่าวความรุนแรงในคู่รัก ได้แก่ รวบเสี่ยคลิปฉาว ถ่ายร่วม
รักสาว ป.โท อัดซีดีข่มขู่ฝ่ายหญิง (2551) หนุ่มวิปริต - ใช้มะเขือทารุณ
ทางเพศเมียเก่า (2551) จับเสี่ยตัดต่อภาพสาวขู่ทวงรัก (2552) เมีย
กัดลิน้ ผัวขาด - แค้นซ้อมบังคับหลับนอน (2552) เตือนหญิงไทยโดนหลอก
แต่งหนุ่มเกาหลี (2552) ลูกทัพฟ้าหึงโหดตื้บเมียปางตายล่ามโซ่ทรมาน
(2553) เป็นต้น

(4) อื่นๆ
สัดส่วนของข่าวในหัวข้อความรุนแรงทางเพศที่เหลืออีกเกือบสอง
ในห้า เป็นข่าวและบทความในภาพรวมทัว่ ๆ ไป เช่น การปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
ของสังคมในการท�ำความเข้าใจเรือ่ งเพศ และความรุนแรงทีม่ ลี กั ษณะสอง
มาตรฐาน การส�ำรวจความคิดเห็น การน�ำเสนอสถิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
เสี่ยงและความรุนแรงทางเพศเป็นระยะ หรือเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งมักจะ
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กล่าวถึงประเด็นร่วมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งอีกหลายประเด็นด้วยกัน เช่น พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ ความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏในสื่อ เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
แม่วัยรุ่น ท้องไม่พร้อม ท�ำแท้งไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น
ข่ า วและบทความจ� ำ นวนหนึ่ ง กล่ า วถึ ง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต ่ อ
ความรุนแรงทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในละครหลังข่าว ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ที่น�ำเสนอเรื่องเพศ เกมที่ส่อนัยทางเพศ หนังสือโป๊
ฯลฯ ตัวอย่างข่าวได้แก่ “สวรรค์เบีย่ ง” กับภาพเนือ้ หาข่มขืน - ตบจูบ คาวี
พระเอกหรือผู้ร้ายท�ำเด็กไทยสับสน (2551) ผู้ก�ำกับยันไร้ฉาก 12 คน
ข่มขืนนางร้ายดาวเปื้อนดิน (2551) แฉเกมลามกระบาดลักหลับนัด
ร่วมเพศพ่อหลอกจัดการลูก (2551) แฟชั่นเซ็กซ์ติ้งระบาด วัยรุ่นแพร่
รูปโป๊ทางมือถือ (2552) เสนอปิดเว็บลามกแพร่ภาพครูอบึ๊ เด็ก (2552)
ด้านมืดแห่งโลกออนไลน์ โพสต์ โหลด ถ่าย และขายค่ะ (2552) 7 วิธี
ป้องภัยลูกจากเว็บโป๊เกลื่อนเมือง (2553) เป็นต้น
ส�ำหรับประเด็นเรือ่ งอคติทางเพศและการเลือกปฏิบตั นิ นั้ ส่วนใหญ่
เป็นการน�ำเสนอข่าวและบทความวิชาการด้านอคติของสังคมไทยทีใ่ ช้มอง
เรื่องเพศของคนกลุ่มต่างๆ กรณีการถูกเลือกปฏิบัติของบางกลุ่ม เช่น
ผู้หญิงพิการ คนหลากหลายทางเพศ ฯลฯ รวมทั้งการส�ำรวจสถานการณ์
ความรุ น แรงทางเพศในแต่ ล ะปี ตั ว อย่ า งข่ า วได้ แ ก่ ผลวิ จั ย เผยชี วิ ต
สาวพิการถูกจับท�ำหมันไม่รู้ตัว (2551) ชีวิตทางเพศที่ถูกท�ำให้หายไป
ของผู้หญิงพิการ (2551) นักวิชาการชี้สังคมมองเรื่องเพศผิด (2551)
เกย์โวยประกันไม่รบั ท�ำ ดัน ก.ม.จดทะเบียนสมรส (2551) 14 ก.พ. รุม
โทรมสู่เซ็กซ์หมู่ กับนาฏกรรมความใคร่ที่เปลี่ยนไป (2551) แฉซื้อง่าย
ขายคล่องปั่นสองล้อขายยาเสียสาวชายแดนลาว (2551) หื่น - ไม่หื่น
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ก็ตามแห่ใช้ปาก - ออรัลเซ็กซ์แฟชั่นระบาด (2551) น.ศ.เพศที่ 3 กระดี๊
กระด๊า ศธ.แยกหอ - ห้องน�้ำ ลดระแวง - ถูกข่มขืน (2551) ไทยอคติตี
ตราหญิงพิการไร้เพศ (2552) หยุด!! หลอกข่มขืนเด็ก จัดตารางสอนเรือ่ ง
เพศให้หนูวัยอนุบาล (2552) เซ็กซ์ไม่ปลอดภัยคือความรุนแรงทางเพศ
(2552) คดีเพศพุ่งผู้ใหญ่ข่มขืนวัยรุ่นรุมโทรม (2553) เป็นต้น

84

กุลภา วจนสาระ

3. อนามัยเจริญพันธุ์

ใ

นหัวข้ออนามัยเจริญพันธุ์ ซึง่ รวมประเด็นเรือ่ งท้อง อนามัยแม่และเด็ก
ท้องไม่พร้อม เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันนั้น มี
ทัง้ หมด 2,146 รายการ เป็นการเก็บรวบรวมข่าวทีเ่ กีย่ วข้องในช่วง 3 ปี
(2551 - 2553) ด้วยค�ำส�ำคัญเพียงบางส่วน คือ คุมก�ำเนิด ถุงยาง ท้อง
แท้ง ท้องไม่พร้อม เอดส์ โรคติดต่อทางเพศ เพศสัมพันธ์ แม่และเด็ก ใน
ส่วนนีม้ ที งั้ สิน้ 1,549 รายการ ทัง้ นี้ การเก็บรวบรวมข่าวครัง้ นีไ้ ด้เพิม่ เติม
ค�ำว่าแม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์เข้าไปด้วย โดยเก็บข่าวและ
บทความย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปี 2553 พบข่าวว่าด้วยแม่
วัยรุ่นมีจ�ำนวน 346 ข่าว และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 251 ข่าว

(1) ท้องไม่พร้อม
มากกว่าหนึ่งในสามของข่าวในหัวเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่อง
ท้องไม่พร้อม และประเด็นเกีย่ วเนือ่ งต่างๆ โดยเฉพาะทางเลือกเมือ่ ผูห้ ญิง
ท้องไม่พร้อม เช่น การท�ำแท้งไม่ปลอดภัย การท�ำลายซากตัวอ่อน
การทอดทิ้งทารกหลังคลอด นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการท้องนอกสมรส
การส�ำรวจตัวเลข การถกเถียงเรื่องกฎหมายท�ำแท้ง เหตุผลของการ
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ไม่พร้อมตั้งท้องและเลี้ยงดูลูก ซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้เป็นประเด็นการท้อง
เนื่องจากการถูกข่มขืนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องการ
ไม่พร้อมทีจ่ ะตัง้ ท้องและเลีย้ งดูลกู ของบางครอบครัว ทัง้ เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
สังคม และข้อมูลความรู้ในเรื่องคุมก�ำเนิดหรือวางแผนครอบครัวอีกด้วย
ประเด็นที่มักน�ำเสนอเกี่ยวเนื่องไปด้วยกันกับเรื่องท้องไม่พร้อมเสมอก็คือ
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา แม่วัยรุ่น เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพศ
สัมพันธ์ครั้งแรก พฤติกรรมไม่เท่าเทียมทางเพศที่ฝ่ายชายมักผลักภาระ
เรื่องการคุมก�ำเนิดให้กับฝ่ายหญิง การวางแผนครอบครัว การคุมก�ำเนิด
พ่อ/แม่เลีย้ งเดีย่ ว สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การสร้างทางเลือกให้กบั ผูห้ ญิง
ทีไ่ ม่พร้อมตัง้ ครรภ์ และการเข้าถึงบริการหรือความช่วยเหลือเมือ่ ตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม
- เพราะท้องไม่พร้อมจึงต้องท�ำแท้ง
ข่าวการท�ำแท้งส่วนใหญ่เป็นประเด็นตรวจจับคลีนิกท�ำแท้ง ที่เปิด
รับยุติการตั้งครรภ์โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ และข่าวการท�ำแท้งด้วยตัวเอง ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวิธอี นั ตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น กิน
หรือฉีดยาขับ สอดก้านมันส�ำปะหลัง การซือ้ ขายยาท�ำแท้ง ฯลฯ ทัง้ หมดนี้
อาจท�ำให้เกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ตกเลือด ติดเชือ้ ในกระแสเลือด
เชิงกรานอักเสบ ปากมดลูกเป็นแผล มดลูกทะลุ ติดเชื้อในมดลูกซึ่งท�ำให้
เกิดภาวะการมีบุตรยากได้ หัวใจวาย ไตวาย และอาจเสียชีวิตในที่สุด
การน�ำเสนอประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมที่พาดพิงถึงการท� ำแท้ง
รวมทั้งประเด็นแม่วัยรุ่นที่ทอดทิ้งลูกหลังคลอด แสดงให้เห็นอคติของ
สังคมต่อเรื่องนี้ ที่มักประณามผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า เป็นเด็กสาว
วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตกอยู่ในภาวะที่ต้องแบกภาระ
รับผิดชอบเรื่องนี้เพียงล�ำพัง ที่ส�ำคัญก็คือสังคมไทยไม่มีทางออกที่
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หลากหลายมากพอ ที่จะรองรับความต้องการและเงื่อนไขในชีวิตที่
แตกต่างกันของผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมได้ การท�ำแท้งจึงเป็นทางออกเดียว
ที่จ�ำเป็นต้องเลือกโดยวิธีการและรูปแบบหลากหลาย
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ท�ำแท้งพิสดาร - สอดก้านใบมันส�ำปะหลัง (2551)
บุกจับร้านซักรีดค้ายาบ้า - รับท�ำแท้ง (2551) สาวยุคดิจติ อลซือ้ ยาท�ำแท้ง
ผ่านเน็ต (2551) รวบชายวัย 54 ท�ำแท้งมาแล้ว 100 รายสารภาพ
จบแค่ ป.4 (2551) อนาถใจ - น.ศ.สาวกินยาขับลูกทะลัก (2552) ฮิต
ยาแท้งซื้อผ่านเน็ต เผยสาวใจแตกนิยมใช้ขับเด็ก แต่แม่หวิดดับ (2552)
ตร.บุกจับท�ำแท้งเถือ่ นพร้อมอุปกรณ์ในการท�ำแท้ง (2552) หนุม่ ชกแฟน
ท้องจะให้แท้ง (2552) ร้านหมอตี๋แหล่งโจ๋ใจแตกซื้อยารีดลูก (2552)
พบสาวรุ่นภูเก็ตท�ำแท้งเถื่อน 30 รายต่อเดือน (2552) จับร้านเสื้อผ้า
แฝงขายยาท�ำแท้งเม็ดละ 1 พัน (2552) รวบยายวัย 72 เปิดคลินิก
ท�ำแท้งห่างโรงพักแค่คืบ (2552) ทลายคลินิกแท้งกลางเมืองอุบลฯ พบ
ลูกค้า 13 - 58 ปี (2553) เป็นต้น
- การท�ำลายซากตัวอ่อน และการทอดทิ้งทารกหลังคลอด
นอกจากข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำแท้งแล้ว ยังมีขา่ วทีเ่ ป็นเรือ่ งของ
การท�ำลายซากตัวอ่อน และการทอดทิ้งทารกหลังคลอดแล้วทิ้งไว้ตาม
ที่สาธารณะต่างๆ เช่น ถังขยะ ห้องน�้ำสาธารณะ ในวัด ฝังดิน ฯลฯ โดย
ส่วนใหญ่แม้จะไม่ปรากฏผูก้ ระท�ำแต่สอื่ ก็มกั จะน�ำเสนอในลักษณะคาดเดา
ว่า เป็นผลสืบเนือ่ งของการตัง้ ท้องไม่พงึ ประสงค์ของเด็กสาวใจแตกไว้กอ่ น
แล้วล่วงหน้า ทั้งยังใช้ภาษาที่มีลักษณะสื่อถึงมาตรฐานทางคุณธรรมและ
ตัดสินดีชั่วมากกว่าข่าวท�ำแท้งทั่วไป ขณะเดียวกัน การทิ้งท�ำลายซาก
ตัวอ่อนไว้ตามที่ต่างๆ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยไม่มีวิธีจัดการรับมือ
กับปัญหาท้องไม่พร้อม ไม่มชี อ่ งทางปกติให้กบั ผูไ้ ม่พร้อมมีลกู มากเพียงใด
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โดยเฉพาะเมือ่ พบว่ามีซากทารกทีถ่ กู เอาไปเก็บไว้ในโกดังเก็บศพรอการเผา
ที่วัดไผ่เงินถึง 2,002 ศพ ซึ่งเชื่อว่าเป็นซากตัวอ่อนที่เกิดจากการท�ำแท้ง
ตามที่ต่างๆ และเปิดประเด็นไปสู่การถกเถียงในเรื่องอื่นๆ อีกอย่างกว้าง
ขวาง โดยเฉพาะการแก้กฎหมายท�ำแท้ง
ตัวอย่างข่าวได้แก่ สลดสังหารทารก หักคอมีดแทงซ�้ำโยนศพทิ้ง
คลอง (2551) สาววัยรุ่นใจแตกรีดลูกทิ้งถังขยะ (2551) สลดรีดมาร
หัวขนทิ้งถังขยะข้างทาง (2551) แม่ใจร้ายทิ้งลูกยัดกล่องโฟมในห้างดัง
(2551) แม่ใจยักษ์รกั สนุกแต่ไม่ป้องกัน รีดมารหัวขนประจานกลางเมือง
(2551) รีดมารหัวขนทิ้งศพห้องน�้ำห้างดัง (2551) สลดศพทารกชาย
อายุครรภ์ 5 เดือน สงสัยวัยรุ่นใจแตกขับเลือดจนแท้ง (2551) คาดวัย
รุ่นใจแตกท�ำแท้งทารกทิ้งขยะ (2552) สุดสลด น.ร.ท�ำแท้ง แอบเผาศพ
ทารก (2552) ผงะศพในกล่องโฟม เด็กทารก สาวรีดส่งให้แฟน (2552)
สลดรีดลูก กินยาขับ - ทะลัก หั่นเป็นชิ้น (2552) จับ ปวช.2 ใจแตก
รีดมารหัวขนฝังคาป่าช้านครศรี (2552) พบศพทารกหมกฝ้าเพดาน
แมนชั่น (2553) สลดหญิงใจร้ายท�ำแท้งลูกทิ้งขยะ (2553) สาวใจแตก
เช่า ร.ร.ท�ำแท้งลูกทิ้งท่อระบายน�ำ้ (2553) ผงะสุสานทารก 348 ศพ
ซากท�ำแท้งซุกวัด (2553) ซากทารกยอดพุ่ง 2,002 ศพ สลดเจอแฝด
3 คู่ (2553) เป็นต้น
ที่จริงแล้ว อาจกล่าวได้อีกเช่นกันว่า สังคมไทยในอดีตคงจะมีวิธี
จัดการกับซากตัวอ่อนที่เกิดจากการยุติการตั้งครรภ์ ทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ตงั้ ใจ ตัวอย่างจากข่าวในช่วงกลางปี 2553 ก็คอื ข่าวการพบซากทารก
ถูกเอาไปท�ำเป็นกุมารทองทีว่ า่ ตะลึงดองทารกแท้งขายคอหวย ท�ำลูกกรอก คุณไสย (2553) ทารกดองขวดโหลส่งขายหมอผีทำ� กุมารทองวิญญาณ
เฮี้ยน (2553) เซียนหวยแห่บุกโกดังศพทารก เซ่นไหว้ขอโชค นม - ขนม
เพียบ (2553) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่
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หลงเหลือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ว่าทารกที่แท้งหรือคลอดก่อนก�ำหนด
นั้นสามารถเอาไปท�ำพิธีสะกดวิญญาณ เป็นกุมารทองหรือประกอบพิธี
ไสยศาสตร์อื่นๆ ได้ โดยผู้ที่นิยมเชื่อว่ากุมารทอง ซึ่งมักมีลักษณะเป็น
เด็กไว้จุก นุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณนั้น ต้องได้รับการเลี้ยงดูเหมือนลูก
ให้ขา้ ว - น�ำ้ เซ่นสรวง หากปฏิบตั ดิ แู ลดี กุมารทองก็จะช่วยป้องกันเจ้าของ
และครอบครัวจากสิง่ ไม่ดที งั้ หลาย เตือนภัยล่วงหน้า ให้โชคลาภ และช่วย
ให้ท�ำมาค้าขึ้น ประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้ หากเลี้ยงดูไม่ดีก็จะเป็น
บาปกรรม
- ท�ำแท้งเถื่อน/ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
ข้อถกเถียงของสังคมต่อประเด็นท้องไม่พร้อมอีกประการหนึ่งก็คือ
การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ซึ่งแพทยสภาได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์6 เป็นกรอบให้แพทย์
สามารถกระท�ำการยุติการตั้งครรภ์ได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด แต่ถึงกระนั้น
6

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2548 เล่ม 122 ตอนที่ 118 ง หน้า 7 - 8 ก�ำหนดเงือ่ นไขในการยุตกิ าร
ตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ไว้ สรุปได้ดงั นีค้ อื (1) หญิงผูต้ งั้ ครรภ์นนั้ ต้องยินยอมให้ยตุ กิ ารตัง้ ครรภ์
(2) การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ตอ้ งท�ำโดยแพทย์ซงึ่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย และ
(3) เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) หรือ 305 (2) กล่าวคือ มาตรา
305 (1) เป็นกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องกระท�ำเนือ่ งจากปัญหาทางสุขภาพของหญิงผูต้ งั้ ครรภ์ ทัง้ ทาง
กายและทางจิต มาตรา 305 (2) เป็นกรณีที่หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากมีการกระท�ำความผิด
อาญา (ความผิดทางเพศ) ทั้งนี้ การยุติการตั้งครรภ์ดังกล่าวต้องกระท�ำใน (1) โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับ
ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนตามกฎหมาย สามารถปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ได้ตาม
ความเหมาะสม และ (2) คลินกิ เวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สามารถกระท�ำ
การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทางการแพทย์ทอี่ ายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน โดยแพทย์ตอ้ งท�ำรายงานพร้อม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ในการยุติการตั้งครรภ์มายังแพทยสภา
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การเข้าถึงบริการและเงือ่ นไขยังขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณของแพทย์เป็นส�ำคัญ
ไม่ใช่ความต้องการของตัวผูห้ ญิงทีท่ อ้ งไม่พร้อมเอง และไม่ได้คำ� นึงถึงปัจจัย
อื่นๆ ท�ำให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกจ�ำนวนไม่น้อยต้องเลือก
ทางออกที่ไม่ปลอดภัยเพื่อยุติการตั้งครรภ์
ตัวอย่างข่าว ได้แก่ จับหมอเถื่อนท�ำแท้ง น.ศ.ใจแตกเสียชีวิต
(2551) ท�ำแท้งเถือ่ นเสีย่ งตาย 10 เท่า (2551) น.ศ.สาวพาณิชย์ท�ำแท้ง
ดับ กินยาขับเอง - ช็อก (2552) อนาถสาว ม.6 ตั้งท้องได้ 8 เดือน ซื้อ
ยากินให้แท้ง ตกเลือดปางตาย (2553) เด็ก ม.6 ท�ำแท้งสลบคาคอนโดฯ
สั่งซื้อยาผ่านเน็ต (2553) คาดท�ำแท้งเถื่อนแตะ 1.5 - 2 แสน (2553)
เป็นต้น
- สองทัศนะของเรื่องท�ำแท้ง: สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หรือสิทธิ
ของชีวิตใหม่
กล่าวได้ว่ามุมมองต่อเรื่องท้องไม่พร้อมและการท�ำแท้งในสังคมนั้น
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองทัศนะส�ำคัญ คือ แนวคิดที่สนับสนุนการเกิด
ของชีวิตใหม่ (เรียกว่า pro - life) และแนวคิดที่สนับสนุนทางเลือกของ
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ (หรือ pro - choice) แนวคิดแรกมองว่า ชีวิตเริ่มต้น
เมื่อมีการปฏิสนธิ ดังนั้นผู้หญิงที่ตั้งท้องจึงควรท้องต่อไปจนกระทั่งคลอด
ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ชีวิตเช่นใดก็ตาม ใน
มุมมองเช่นนี้การยุติการตั้งครรภ์หรือท�ำแท้งจึงเสมือนเป็นการท�ำลายอีก
ชีวิตหนึ่ง ซึ่งถือเป็นบาปส�ำคัญในระบบการให้คุณค่าทางศีลธรรมที่ยึดถือ
ขณะที่แนวคิดหลังมองว่า การตัดสินใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะ
ตั้งท้องต่อไปหรือยุติการตั้งครรภ์หากไม่พร้อมนั้นเป็นสิทธิของผู้หญิง
คนนั้นเองที่จะเลือก เนื่องจากแต่ละคนมีสถานการณ์และเงื่อนไขของการ
ด�ำรงชีวติ แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มกั เข้าใจผิดว่าแนวคิดนีส้ นับสนุนการท�ำแท้ง
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เสรี แต่ที่จริงแล้วแนวคิดนี้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีทางเลือกหลากหลายใน
การตัดสินใจเมือ่ ท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนรอบด้าน
ส�ำหรับทุกการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
การให้บริการบ้านพักก่อนและหลังคลอด บริการจัดหาพ่อแม่บุญธรรม
บริการรับฝากเลีย้ งเด็กหากแม่ยงั ไม่พร้อมรับเลีย้ ง รวมทัง้ การรณรงค์ให้
มีการท�ำแท้งที่ถูกกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
ของผู้หญิงเอง
ส�ำหรับสังคมไทย หากพิจารณาจากข่าวและบทความทีร่ วบรวมไว้นี้
พบว่า ทัศนะที่มีต่อกรณีผู้หญิงท้องไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์นั้น
ส่วนใหญ่แล้วค่อนไปในทางแนวคิดสนับสนุนการเกิดของชีวิตใหม่ หรือ
pro - life ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา อันเป็นที่มาหลักๆ
ของระบบศีลธรรมของสังคมไทยเอง นัน่ คือ การมองว่าตัวอ่อนของมนุษย์
ในครรภ์นั้นเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตแล้ว การยุติการตั้งครรภ์ของ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องไม่พร้อมนั้นจึงถือเสมือนเป็นการฆ่าหรือท�ำลายชีวิต
มนุษย์ และถือเป็นบาปที่หนักหนาอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก “น�ำ้ เสียง”
ทีส่ อื่ ผ่านการใช้ภาษาในการเขียนข่าวและน�ำเสนอรายละเอียด ทีพ่ ยายาม
แสดงให้เห็นภาพความโหดร้ายทารุณของทั้งผู้ท�ำแท้งและผู้เป็นแม่เอง
ที่ท�ำลายชีวิตตัวอ่อนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกชีวิตหนึ่งแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย�้ำให้ความส�ำคัญกับระบบศีลธรรมทางสังคม
ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานในการตัดสินดี/ชั่ว ถูก/ผิดอีกด้วย เช่น การใช้ค�ำว่า
ศพทารก ลูก มารหัวขน สังหาร ส�ำนึกบาป ฆาตกรฆ่าลูก ฯลฯ ดังข่าว
ข้างล่างนี้
น�ำ้ ตาบาป แม่ ด.ช.เอเปคเปิดใจตัณหาราคะคือฆาตกรฆ่าลูก (2546)
การท�ำแท้ง (บาป) ผลกรรมที่ควรสังวร (2551) แม่ใจยักษ์ฝังศพทารก
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สะกดวิญญาณ (2551) ส�ำนึกบาปมือท�ำแท้ง ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นที่รู้ว่า
น้องเขาตาย (2551) พลาดแล้วก็อย่าผิดซ�ำ้ ยาท�ำแท้งบาปมหันต์ - อันตราย
(2552) กรรมไม่มคี ำ� ว่าเกีย้ เซีย้ ท�ำแท้งชีวติ นีม้ แี ต่คำ� วิบตั ิ (2552) ท่าน
ว.วชิรเมธี ชี้ท�ำแท้งเป็นบาปอย่างร้ายแรง (2553) ผลกรรมแห่งการ
ท�ำแท้งเถือ่ นบาปมหันต์ - ผิดกฎหมาย คิดผิดคิดใหม่ได้ยงั ไม่สาย! (2553)
เป็นต้น
เมื่อสังคมไทยยึดถือมาตรฐานทางศีลธรรมที่เข้มงวดในการมอง
ผูห้ ญิงท้องไม่พร้อมและเลือกทีจ่ ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ผูห้ ญิงเหล่านีจ้ งึ ยิง่ เผชิญ
ความกดดันทางสังคม แบกรับความรูส้ กึ ผิดตามทีส่ งั คมมีมาตรฐานตัดสิน
ไว้กับตัวเอง และเชื่อตามที่ถูกตอกย�ำ้ ว่า การท�ำแท้งคือการฆ่าลูกซึ่งเป็น
ความผิดพลาดในชีวติ เป็นบาปกรรมรุนแรง และผูเ้ ป็นแม่ตอ้ งรับผลกรรม
แห่งการกระท�ำครั้งนี้ไปตลอด ข่าวการจัดพิธีกรรมท�ำบุญให้กับวิญญาณ
ทารกตามวัดหลายแห่งนัน้ ยิง่ แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยไม่มที างออกอืน่ ให้
กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ เพราะว่าแม้ในทางหนึ่งจะ
เป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของผู้ที่เคยท�ำแท้ง แต่ขณะเดียวกันก็ยิ่ง
ตอกย�ำ้ ให้สงั คมเห็นถึงส�ำนึกเรือ่ งบาปบุญคุณโทษในการท�ำแท้งชัดเจนยิง่ ขึน้
ดังเนือ้ หาในข่าวทีร่ ะบุวา่ การท�ำแท้งถือเป็นกรรมหนัก เป็นการฆ่า
ชีวิตด้วยการเอาร่างกายที่ยังเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อของเด็กที่มาเกิดออก
ส่วนจิตวิญญาณนัน้ ไม่ได้ตามออกมาด้วย ยังคงผูกพันเป็นเจ้ากรรมนายเวร
อยู่ เป็นที่มาของอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของผู้เป็นแม่ พิธีท� ำบุญนี้จึงถูก
อธิบายว่าจัดขึ้นเพื่อบรรเทาจิตใจและความรู้สึกผิดของผู้ที่เคยผ่านการ
ท� ำ แท้ ง และให้ ด วงวิ ญ ญาณทารกที่ ถู ก ท� ำ ลายเหล่ า นั้ น ได้ รั บ ผลบุ ญ
อโหสิกรรม และไปเกิดใหม่ได้ ซึ่งมักจะน�ำไปสู่การถกเถียงในประเด็นอื่นๆ
ของคนในสังคมต่อไปอีกเสมอ เช่น เป็นการช�ำระจิตใจของผู้ที่เคยท�ำแท้ง

92

กุลภา วจนสาระ

เป็นการแสวงประโยชน์จากความรู้สึกผิดของผู้ที่เคยท�ำแท้ง จะน�ำไปสู่
การท�ำแท้งมากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น
ดังข่าว สลดรีดมารหัวขนสะกดวิญญาณ (2551) พิธีพิสดาร
ขอขมาเด็กแท้ง - วัดกุมารทอง (2551) บุญส่งวิญญาณทารกแท้ง ที่วัด
หน้าพระเมรุราชิการาม จ.อยุธยา (2552) ท�ำบุญให้ตุ๊กตาแป้ง เทศน์ใน
งานบุญ ส่งวิญญาณทารกแท้งวัดแค (2553) เป็นต้น

(2) แม่/พ่อวัยรุ่น
ค�ำว่าแม่หรือพ่อวัยรุ่นในที่นี้หมายถึง การที่เด็กหนุ่มสาวกลายเป็น
พ่อหรือแม่ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงผู้ที่ยังอยู่ใน
วัยเรียน โดยแม่วยั รุน่ อายุนอ้ ยทีส่ ดุ ทีพ่ บในข่าวคือ 10 ปีเท่านัน้ การเป็น
พ่อ/แม่วยั รุน่ ถูกมองว่าเป็นหนึง่ ในปัญหาส�ำคัญทีท่ งั้ เกิดจากความไม่พร้อม
ของเด็กหนุ่มสาว และสะท้อนความไม่พร้อมของระบบบริการของรัฐเอง
ไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือ หนุม่ สาวทีเ่ ปลีย่ นสถานะกลายเป็นพ่อแม่ในวัยเรียน
นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจการมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้ ไม่มี
ความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนกระทั่งคลอด หรือ
เข้าไม่ถึงระบบบริการ ยังไร้เดียงสาต่อการเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่ที่ต้อง
รับภาระเลีย้ งดูลกู และเด็กสาวส่วนใหญ่ตอ้ งหยุดเรียนกลางคัน กลายเป็น
แรงงานไร้ฝีมือหรือวุฒิการศึกษาต�่ำ ขณะที่ระบบสวัสดิการของรัฐเองก็ยัง
ไม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาแม่วัยรุ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ในระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข ไม่วา่ จะเป็นระบบการให้ขอ้ มูล
ความรู้ ระบบให้ค�ำปรึกษา ระบบช่วยเหลือให้ได้เรียนต่อ และระบบส่งต่อ
สถานรับเลี้ยงหรือหาพ่อแม่อุปถัมภ์ เป็นต้น
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ในจ�ำนวน 346 ข่าวในหัวข้อแม่/พ่อวัยรุ่นนั้น แสดงให้เห็นปัญหา
ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและท้องไม่พร้อม
เมื่อไม่สามารถท�ำแท้งยุติการตั้งครรภ์ได้ก็คลอดแล้วทอดทิ้งเด็กทารกไว้
ตามสถานทีต่ า่ งๆ เนือ่ งจากไม่สามารถรับภาระเลีย้ งดูได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ
กัน เช่น ยังอยู่ในวัยเรียน ไม่มีการงานอาชีพ ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบหรือ
ทอดทิง้ ไป พ่อแม่ผปู้ กครองไม่ยอมรับ กลัวถูกสังคมประณาม ขาดวุฒภิ าวะ
ในการดูแลทั้งตัวเองและลูก อยู่ในภาวะเครียดและซึมเศร้าเนื่องจาก
การเปลี่ยนบทบาทและสถานะไปเป็นแม่ ปรับตัวกับสถานภาพสมรสหรือ
การมีครอบครัวไม่ได้ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั ต้องเผชิญกับอคติจากคนรอบข้าง
ที่มักดูถูกและไม่ยอมรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
อีกด้วย ลักษณะเนือ้ หาทีข่ า่ วน�ำเสนอส่วนใหญ่จงึ เป็นเรือ่ งของการทอดทิง้
ทารก/ลูก ซึ่งแม้ว่าในข่าวจะไม่รู้ที่มาที่ไป แต่ก็มักจะตั้งสมมติฐานปักใจ
ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเป็นการกระท�ำของพ่อ/แม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม
เมื่อคลอดและไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ก็ทอดทิ้งลูก
ตัวอย่างข่าวได้แก่ แม่วยั รุน่ ชีวติ บัดซบหมดปัญญา อุม้ ลูก 2 เดือน
โยนจาก รพ.ดับ (2541) สลดทิง้ ศพเด็กทารกพวงมาลัยวางบนอก (2545)
แม่จับลูก 5 เดือนมัดมือเท้าถ่วงน�ำ้ (2547) สลดแม่วัยรุ่น - อุ้มลูกวัย
3 ขวบปล่อยทิ้งวัด (2550) แม่ใจร้ายน�ำทารกชายแรกเกิดมาทิ้งท้ายรถ
ชาวบ้าน (2550) ทิ้งลูกชายวัย 3 ขวบใน บขส.อรัญประเทศ (2550)
สลดพบนักเรียนมัธยม - น.ศ.คลอดลูกทิง้ รพ.ขอนแก่น 30 คน (2550)
ฆ่ารัดคอโหดทารกแรกเกิด ตร.คาดฝีมือพ่อแม่วัยรุ่นใจแตกไม่มีปัญญา
เลี้ยงดู (2551) ตามหาแม่วัยโจ๋ทิ้งลูกวัย 8 เดือนอยู่กับกับตา - ยาย
อัมพาต (2552) เป็นต้น
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ข่าวในอีกลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงพ่อ/แม่วัยรุ่นก็คือ การท�ำร้ายลูก
และตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ประชดหรือน้อยใจสามี ท้อแท้ ลูก
ร้องโยเย เลี้ยงดูไม่ไหว ขาดวุฒิภาวะ ฯลฯ รวมทั้งการเลี้ยงลูกโดยรู้เท่า
ไม่ถึงการณ์ เช่น กรณีแม่วัยรุ่นคนหนึ่งเอาเทปกาวปิดปากลูกแล้วออกไป
ซือ้ ของ เพือ่ ไม่ให้ลกู ร้องกวนเพือ่ นบ้าน ในข่าว แม่ 17 ปิดปากลูกทิง้ เปล
ไว้ (2550) หรือข่าว อุทาหรณ์แม่มือใหม่ ดูละครเพลินจนลืมลูก ด.ญ.
1 ขวบหัวติดกระโถน (2550) เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวการท�ำร้ายลูกของพ่อ/แม่วัยรุ่นได้แก่ แม่วัยรุ่นเครียด
ดุ้นฟืนทุบลูกตัวเอง (2542) ทารก 5 วันร้องโยเย แม่ใจโหดกระทืบดับ
(2542) น้อยใจผัวจับลูกโยนตึกสยองชั้น 8 ตายหมู่ 3 ศพ (2545) แม่
18 ฆ่าลูก 4 เดือน หักคอดับ - ซดยาพิษประชดผัวทิ้ง (2546) พ่อวัย
17 รับสิ้นจ่อยิงเมีย - ลูก (2547) พ่อวัยรุ่นจับลูกโยนคลองระบายน�้ำ
(2549) ตร.จับแม่วัยรุ่นฆ่าลูกทารกประชดผัว (2549) โทษเล่นซุกซน
พ่อวัยรุ่นทุบตีลูกวัย 2 ขวบดับ (2549) อุทาหรณ์สอนสังคม พ่อแม่วัย
โจ๋ตกี นั ลูก 1 ขวบหล่นพืน้ ดับ (2549) อึง้ แม่วยั เยาว์เกือบ 20% คิดฆ่า
ตัวตาย (2553) แม่วัยโจ๋นอนดิ้นทับลูกดับเสียใจ - ยิงตัวตาม (2553)
เป็นต้น
ที่น่าสนใจคือ ประเด็นท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นมักถูกเชื่อมโยงไปยัง
ประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยไม่ป้องกัน ท้องไม่พร้อม รักในวัยเรียน
การท�ำแท้ง เป็นต้น ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสถานการณ์ทฝี่ า่ ยหญิงต้องเผชิญโดย
ล�ำพังเป็นส่วนใหญ่ มีฝ่ายชายเข้ามาร่วมรับผิดชอบน้อยมาก ข่าวแม่วัย
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รุ่นในช่วงแรกๆ มักเป็นเรื่องของการทอดทิ้งและท�ำร้ายทารก แต่ค่อยๆ
น�ำเสนอประเด็นอื่นๆ ของแม่วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง เช่น ช่วง
ต้นทศวรรษ 2550 ประเด็นเรื่องแม่วัยรุ่นได้รับการพูดถึงผ่านสื่อ ทั้งใน
ลักษณะน�ำ้ เสียงทีม่ องว่าการท้องไม่พร้อมในวัยรุน่ เป็นปัญหาใหญ่ทตี่ อ้ งเร่ง
ป้องกันไม่ให้เกิด และด้วยแนวคิดที่มุ่งปรับฐานคิดในการท�ำความเข้าใจ
เรือ่ งท้องไม่พร้อมในวัยรุน่ โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรมการก�ำหนดบทบาททาง
เพศในสังคมไทย และการให้ขอ้ มูลความรูเ้ พือ่ ความเข้าใจทีร่ อบด้านแก่ทงั้
เด็กและพ่อแม่ตอ่ ทุกสถานการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญ นอกจากนีก้ เ็ ป็นข่าวการปรับ
นโยบายรองรับปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุน่ และรายงานการส�ำรวจตัวเลข
สถิติแม่วัยรุ่นของหน่วยงานต่างๆ
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ถึงท้องก็เรียนได้ ร.ร.ให้อนาคต (2551) ท้อง
ไร้เดียงสา 1 ปีให้ลมหายใจกว่า 7 หมื่นชีวิต (2552) รอบ 5 ปีเซ็กซ์
ก่อนวัยพุ่ง โจ๋ตั้งครรภ์ 1.5 แสนคน (2552) หนุนร่าง ก.ม.อนามัย
เจริญพันธุ์ เปิดช่องให้เรียนขณะตั้งครรภ์ (2553) กฎหมายเปิดช่องอุ้ม
ท้องวัยเรียน อนาคตคุณแม่ยัง (เด็ก) สาว (2553) สธ.เปิดศูนย์บริการ
ที่เป็นมิตร ปรึกษาเซ็กซ์วัยรุ่นทั่วประเทศ (2553) ครม.อนุมัติ น.ร.ท้อง
เรียนได้ - ลาคลอด (2553) ตะลึงเด็กไทย 1 ในเอเชีย คุณแม่วัยรุ่น
(2553) ฮูชไี้ ทยตัง้ ท้องอันดับ 1 เอเชียตะลึงเด็กวัยแค่ 10 ขวบคลอดลูก
(2553) เป็นต้น
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(3) เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือ Assisted Reproductive
Technologies (ART)7 เป็นเทคนิควิธีทางการแพทย์เพื่อช่วยแก้ปัญหา
7 มีหลายวิธี ที่นิยมได้แก่ (1) การท�ำเด็กหลอดแก้ว (InVitro Fertilization and Embryo
Transfer - IVF&ET) เริ่มจากกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ไข่หลายใบ ติดตามการเจริญเติบโต และ
ใช้เข็มแทงผ่านทางช่องคลอด เก็บไข่ที่สุกเต็มที่แล้วออกมาผสมกับอสุจิให้เกิดการปฏิสนธิ
นอกร่างกาย จนแบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อน และเลีย้ งตัวอ่อนในห้องปฏิบตั กิ ารราว 5 - 6 วัน จนถึง
ระยะฝังตัว (Blastocyst) แล้วใส่กลับเข้าสูโ่ พรงมดลูก เพือ่ ให้ฝงั ตัวและเจริญต่อไปเป็นทารก
วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิที่ไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีท่อน�ำไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง และ
มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
		
(2) การท�ำกิฟท์ (Gamete IntraFollopain Transfer - GIFT) ขั้นตอนคล้ายเด็ก
หลอดแก้ว คือเริ่มจากกระตุ้นไข่แล้วเก็บไข่ออกมานอกร่างกาย แต่หลังจากได้ไข่ออกมาแล้ว
จะใส่คืนเข้าไปในท่อน�ำไข่พร้อมกับตัวอสุจิทันที เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่
ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิอ่อนแอไม่มาก ฝ่ายหญิงมีท่อน�ำไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง มีภาวะเยื่อบุ
โพรงมดลูกเจริญผิดที่และมีพังผืดมาก
		
(3) การท�ำซิฟท์ (Zygote IntraFollopain Transfer - ZIFT) คือการเก็บเซลล์สบื พันธุ์
ทั้งไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกาย แล้วจึงน�ำตัวอ่อนในระยะ Zygote
ใส่กลับเข้าไปในท่อน�ำไข่ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิน้อย ฝ่ายหญิงท่อน�ำไข่ท�ำงาน
ไม่ปกติ มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และมีพังผืดมาก
		
(4) การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intra Uterine Insemination - IUI) เป็นการคัด
เชื้ออสุจิที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก เพิ่มโอกาสให้อสุจิ
พบกับไข่ได้มากขึน้ วิธนี ใี้ ช้ในกรณีทฝี่ า่ ยชายมีเชือ้ อสุจไิ ม่แข็งแรงหรือมีนอ้ ย หรือฝ่ายหญิงผลิต
ฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่ที่สมบูรณ์
		
(5) การท�ำอิ๊กซี่ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection - ICSI) คัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรง
สมบูรณ์เพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อเกิดการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงเป็นตัวอ่อนก่อนใส่
กลับไปในมดลูก ใช้ในกรณีทเี่ ด็กหลอดแก้วธรรมดาไม่ประสบความส�ำเร็จ วิธนี ใี้ ช้ในกรณีทฝี่ า่ ย
ชายมีเชื้ออสุจิผิดปกติมาก ฝ่ายหญิงมีรังไข่ผิดปกติ ไม่มีการตกไข่ และไข่กับอสุจิไม่สามารถ
ปฏิสนธิกันเองได้ตามธรรมชาติ
(เก็บความจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. 2554. เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ.์ <http://www.rtcog.or.th/html/articles_details.php?id=4> สืบค้นเมือ่ 2 สิงหาคม
2554 และ ธีรศักดิ์ ธ�ำรงธีระกุล และคณะ. ศูนย์รกั ษาผูม้ บี ตุ รยาก ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
โรงพยาบาลวิ ภ าวดี . <http://www.vibhavadi.com/fertility/knowledge_detail.
php?topic=6&id=202> สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2554)

“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

97

ให้กบั ผูท้ มี่ ลี กู ยาก โดยมีอตั ราเฉลีย่ ของความส�ำเร็จประมาณ 30% ขึน้ อยู่
กับปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุของปัญหาการมีบุตรยากของแต่ละคู่ อายุ
อัตราการท�ำซ�้ำ เงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดทางร่างกาย ฯลฯ เทคโนโลยีช่วย
เจริญพันธุ์เป็นอีกด้านหนึ่งของท้องไม่พร้อม นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์เข้ามาช่วยให้คนทีพ่ ร้อมจะท้องแต่ไม่ทอ้ งให้สามารถมีลกู ได้สมใจ
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นมีการท�ำเด็กหลอดแก้วครั้งแรกตั้งแต่ปี 2530
ในปัจจุบนั คูส่ มรสทีม่ ลี กู ยากสามารถเข้ารับบริการได้จากสถานบริการทีไ่ ด้
รับอนุญาตจากแพทยสภา โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลายหมื่นบาทไปจนถึง
หลายแสนบาท ขึน้ อยูก่ บั เทคนิคทีใ่ ช้ และรายละเอียดค่าใช้จา่ ยในระหว่าง
กระบวนการ เช่น ค่ายากระตุ้นไข่และค่าตามไข่ ค่าเก็บไข่และค่ายาระงับ
ความรูส้ กึ ขณะเก็บไข่ ค่าเตรียมอสุจแิ ละท�ำให้เกิดการปฏิสนธิ ค่าเลีย้ งตัว
อ่อนในห้องปฏิบตั กิ าร ค่าใช้จา่ ยในการย้ายตัวอ่อน ค่าวินจิ ฉัยตัวอ่อนก่อน
การย้ายฝากเข้าโพรงมดลูก และค่ายาทีใ่ ช้ในการพยุงการตัง้ ครรภ์หลังการ
ย้ายตัวอ่อน เป็นต้น
ในกระบวนการท�ำทัง้ หมดนี้ ฝ่ายหญิงมักเป็นผูท้ ตี่ อ้ งทุม่ เทมากกว่า
ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ระหว่างกระบวนการ ทัง้ ผลข้างเคียงของยากระตุน้ การตกไข่ และจากภาวะ
ที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป รวมทั้งฮอร์โมนต่างๆ เพื่อเตรียมร่างกายให้
พร้อมส�ำหรับการท�ำให้ปฏิสนธิ เช่น ปวดท้องน้อย แน่นหน้าอก คลื่นไส้
อาเจียน หายใจขัด ฯลฯ โดยยาที่ใช้แต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแตกต่างกัน
ได้แก่ แน่นท้อง หงุดหงิดง่าย เหนือ่ ยง่าย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้
เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ งจากการท�ำหัตถการ เช่น การดมยาสลบ
การเก็บไข่ การใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก และภาวะแทรกซ้อนจาก
การตัง้ ครรภ์ เช่น ตัง้ ครรภ์แฝด ท้องนอกมดลูก ท�ำให้เกิดถุงน�้ำรังไข่ ฯลฯ
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สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาเทคนิควิธกี ารต่างๆ ในเทคโนโลยี
ช่วยเจริญพันธุก์ ค็ อื ประเด็นอ่อนไหวทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ต่อความพยายาม
มีลกู ของคูส่ มรสด้วยวิธตี า่ งๆ ได้แก่ กรณีอมุ้ บุญ8 การผสมเทียม ประเด็น
อ่อนไหวทางจริยธรรม เช่น การรับบริจาคไข่หรืออสุจิ การเลือกเพศให้ลกู
ซึ่งแสดงอคติและภาวะสองมาตรฐานทางเพศ การทิ้งตัวอ่อนแช่แข็งที่
เหลือใช้ การใช้เทคโนโลยีชว่ ยเจริญพันธุใ์ ห้กบั คูเ่ พศเดียวกันหรือผูท้ ตี่ อ้ งการ
เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ รวมทั้งข้อถกเถียงในทางกฎหมาย ต่อกรณี
สถานะและการได้ รั บ สิ ท ธิ เ ลี้ ย งดู แ ละรั บ รองบุ ต รของพ่ อ เจ้ า ของอสุ จิ
แม่เจ้าของไข่ และสิทธิของแม่อมุ้ บุญเจ้าของร่างกาย ซึง่ หากพิจารณาตาม
กฎหมายที่มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการปฏิสนธิและการให้ก�ำเนิดตาม
ธรรมชาติแล้ว หญิงผูค้ ลอดจะถือว่าเป็นแม่ทถี่ กู ต้อง และสามีของหญิงนัน้
เป็นบิดาตามกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของพันธุกรรม ซึ่งในที่นี้คือ ไข่และอสุจิ
นั่นเอง อย่างไรก็ดี การถกเถียงอย่างกว้างขวางในประเด็นเหล่านี้น�ำไปสู่
การเสนอกฎหมายรับตั้งครรภ์แทนในปี 2550 ก่อนจะผ่านคณะรัฐมนตรี
ในช่วงกลางปี 2553 เป็น (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือที่เรียกกันว่ากฎหมาย
อุ้มบุญ
สาระส�ำคัญในกฎหมายอุม้ บุญคือ การก�ำหนดให้คสู่ มรสทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ช่วยเจริญพันธุ์ด้วยการรับตั้งครรภ์แทนมีสถานะพ่อและแม่ของเด็กได้ ตัว
อ่อนทีใ่ ช้ตอ้ งเกิดจากอสุจแิ ละไข่ของคูส่ มรส อสุจบิ ริจาคและไข่ภริยา อสุจิ
สามีและไข่บริจาคได้ แต่ห้ามใช้ไข่จากผู้ที่มารับตั้งครรภ์แทน ส่วนหญิง
8

การอุ้มบุญ เป็นการน�ำไข่ของหญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ เช่น ถูกตัดมดลูก มาปฏิสนธิ
กับเชื้ออสุจิของสามี โดยใช้เทคนิคการท�ำเด็กหลอดแก้ว แล้วน�ำตัวอ่อนที่เกิดขึ้นไปฝังตัวใน
มดลูกของหญิงอื่นให้ตั้งครรภ์แทน
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ที่รับตั้งครรภ์แทนนั้น ต้องไม่ใช่บุตรของสามีหรือภรรยา เคยมีลูกมาแล้ว
และต้องผ่านการยินยอมจากสามี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดูแลครรภ์
และป้องกันความผูกพันกับเด็ก ทั้งยังก�ำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.)
ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งก�ำหนดค่า
ตอบแทนให้แก่หญิงที่มาตั้งครรภ์แทนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการว่าจ้างหรือ
ประโยชน์ทางการค้า และห้ามมิให้สร้างตัวอ่อนทีเ่ กิดจากการปฏิสนธิระหว่าง
ไข่กับเชื้ออสุจิโดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ กฎหมายไม่ครอบคลุมกรณี
ชาย/หญิงโสดที่อยากจะมีลูกด้วยการรับบริจาคไข่หรืออสุจิและอาศัย
ให้คนอื่นตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด
ตัวอย่างข่าวได้แก่ อุ้มบุญบุตรนอกกฎหมาย (2543) ครอบครัว
ยุค 2001 ดิจิทัล ท�ำกิฟลูกไม่มีพ่อ สิทธิสาวมั่น - ปัญหาสังคม (2544)
ไทยไม่เปิดชือ่ ผูบ้ ริจาคอสุจิ หวัน่ ปัญหาฟ้องร้องมรดก - หย่าร้าง (2544)
กิฟ๊ ท์ปลอมขายความหวัง รับปัม๊ ลูก - ท้องละแสน! (2546) แม่เลสเบีย้ น
เลีย้ งลูกได้ดหี รือ (2547) ถกกฎหมายตามไม่ทนั กิฟต์ - อุม้ บุญ (2547)
อุ้มบุญ ปัญหาที่ยังหนักอก แม่ผู้ให้ก�ำเนิดกับแม่ผู้ถือก�ำเนิด (2549)
ยัน ‘พ่อ - แม่’ เจ้าของเชือ้ เด็กอุม้ บุญหมดสิทธิแ์ จ้งชือ่ ในสูตบิ ตั ร (2550)
กฤษฎีกาหนุนวิจยั ออกกฎหมายอุม้ บุญ (2550) รัฐท�ำคลอด ก.ม.อุม้ บุญ
รับรองสิทธิเด็กผสมเทียม (2550) แจงร่างกฎหมายอุ้มบุญ มีบทลงโทษ
ป้องกันรับจ้างท้อง - แย่งเด็ก (2553) ก.ม.อุม้ บุญป้องรับจ้างท้องแอบใช้
สเต็มเซลล์รักษาโรค (2553) เป็นต้น
นอกเหนือจากประเด็นถกเถียงทางจริยธรรม สังคม และกฎหมาย
แล้ว ข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีชว่ ยเจริญพันธุย์ งั เป็นเรือ่ งของการพัฒนา
เทคนิควิธกี ารใหม่ๆ ส�ำหรับผูม้ ลี กู ยาก ข่าวการให้ขอ้ มูลความรู้ ข่าวความ
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ส�ำเร็จของการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ในลักษณะต่างๆ เช่น การใช้
เทคโนโลยี PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) และ PCR
(Polymerase Chain Reaction) ส�ำหรับพ่อ/แม่ที่เป็นพาหะของโรคทาง
พันธุกรรมบางอย่าง โดยประยุกต์เทคนิคการท�ำเด็กหลอดแก้วเข้ากับเทคนิค
การตรวจเลือกตัวอ่อน ซึง่ เป็นการตรวจสอบความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ในระดับ
DNA ของตัวอ่อน คัดกรองตัวอ่อนทีม่ พี นั ธุกรรมผิดปกติออก เพือ่ ให้ทารก
ที่คลอดปลอดจากโรคทางพันธุกรรม หรือการใช้เทคนิค IVM (In Vitro
Maturation) คือ การเก็บไข่ทยี่ งั โตไม่เต็มทีจ่ ากรังไข่ โดยไม่ตอ้ งฉีดฮอร์โมน
กระตุน้ ให้ไข่ตก จากนัน้ น�ำมาเลีย้ งในห้องทดลองจนโตเต็มที่ ก่อนผสมกับ
เชื้ออสุจิจนมีการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ แล้วย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก เป็นต้น
รวมทั้งประเด็นอ่อนไหวใหม่ๆ เช่น การท�ำลายตัวอ่อนเหลือใช้ การผลิต
สเต็มเซลล์ เป็นต้น
ตัวอย่างข่าวในส่วนนีไ้ ด้แก่ แพทย์ธรรมศาสตร์ทำ� ส�ำเร็จ เด็กหลอด
แก้วจากพ่อที่เป็นหมัน (2543) บลาสโตซิสท์ เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับคน
มีลูกยาก (2544) คู่รักเอดส์มีลูกได้ กาชาดไทยเปิดคลินิกฟอกอสุจิ
(2548) สร้างอิกซี่ท�ำได้ส�ำเร็จ ทารกแฝด 4 หญิง 3 ชาย 1 (2549)
แพทย์ไทยท�ำเด็กหลอดแก้วส�ำเร็จ 30% (2550) มช.ท�ำกิฟต์แฝด 4
ส�ำเร็จครั้งแรก (2550) แพทย์ไทยเจ๋งสกัดธาลัสซีเมีย ช่วยพ่อแม่พาหะ
มีลกู ไม่เป็นโรค (2550) เทคโนโลยีคดั กรองตัวอ่อน (2551) มช.ท�ำส�ำเร็จ
ไอวีเอฟเด็กปลอดยีนเลือดจาง (2552) ตัวอ่อนแช่แข็ง ทิ้ง - ขายหรือ
บริจาค (2552) การซือ้ - ขายไข่ และการจัดการตัวอ่อน (2552) ธาลัส
ซีเมีย ป้องกันได้ด้วยพีดีจี (2552) นวัตกรรมแช่แข็งไข่แก้ปัญหามีบุตร
ยาก (2553) เป็นต้น
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(4) ภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ
หมายถึงเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในภาพรวมทั่วไป 1,104 ข่าว ซึ่ง
มีทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ การคุมก�ำเนิด สมรรถภาพทางเพศ โรคในระบบ
เจริญพันธุ์ เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพศสัมพันธ์ครัง้ แรก การมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือประเด็นร่วมสมัย
ในช่วงปีหลังๆ อย่างเช่น การตัดลูกอัณฑะในกลุ่มเพศที่สาม เพศสัมพันธ์
หลังวัยเจริญพันธุ์ ถุงอนามัยส�ำหรับผู้หญิง ยาคุมก�ำเนิดส�ำหรับผู้ชาย
เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
- เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข่าวเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 3 ปี มีทั้งสิ้น
223 ข่าว ส่วนใหญ่เป็นข่าวการส� ำรวจตัวเลขผู้ติดเชื้อในกลุ่มต่างๆ
เช่น นักเรียนนักศึกษา ทหารเกณฑ์ ผูใ้ ช้แรงงาน ชายรักชาย แม่บา้ น ฯลฯ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่น
ระหว่างคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สถานการณ์ของการติดเชื้อ
เอดส์และเอชไอวีของแต่ละจังหวัดในแต่ละปี การดูแลผูต้ ดิ เชือ้ การรณรงค์
สร้างความเข้าใจถึงปัญหาเอดส์และการป้องกัน และข่าวเรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ฯลฯ ทั้งยังเชื่อมโยงไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เช่น เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งถูกมองว่าก่อนวัยอันควร การสอนให้เด็ก
รู้เท่าทันเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย/ไม่ป้องกันในคน
ทุกกลุ่มอีกด้วย
ตัวอย่างข่าวได้แก่ เตือนวัยรุ่นมั่วเพศเสี่ยงโรคเอดส์ (2551) ชาย
ส�ำส่อนน�ำเอดส์สู่คู่รัก (2551) วัยรุ่นหญิงเสียชีวิตจากเอชไอวีอันดับ 1
(2551) แรงงานเสีย่ งเอดส์ เหตุเมินถุงยาง (2551) เผยวัยรุน่ มีเพศสัมพันธ์
เร็วขึ้น ไม่ป้องกันเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ (2551) เผย ขรก.ติดเอดส์หมื่นราย
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ในรอบ 24 ปี (2552) คลินกิ สูเ้ อดส์ ‘ชายรักชาย’ เผยติดเชือ้ พุง่ 30.7%
เจาะประตูหลังไม่พึ่งถุง (2552) ตะลึงหญิงท้องสุดเสี่ยง ติดเชื้อเอชไอวี
1 ใน 100 (2552) รอบ 26 ปีคนไทยเซ่นเอดส์ 6.4 แสนศพ (2553)
อันตรายจากการท�ำ ORAL SEX ขณะเป็นเริม (2553) เป็นต้น
- การคุมก�ำเนิด
ข่าวการคุมก�ำเนิด รวมทั้งการวางแผนครอบครัว มีรวมทั้งหมด
215 ข่าว ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพูดถึงความส�ำคัญของการคุมก�ำเนิดใน
ลักษณะต่างๆ ทัง้ การใช้ถงุ ยางอนามัย การใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิดฉีด ชนิดกิน
หรือยาคุมฉุกเฉิน ผลข้างเคียงของการใช้ยาคุมในบางลักษณะ การรณรงค์
ให้สังคมตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในรูปแบบหลากหลาย
ตัวเลขสถานการณ์และการส�ำรวจ ปัญหาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้/
ไม่ใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดต่างๆ เช่น ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ หรือการมี
เพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย/ป้องกัน ไม่ได้เป็นวิธคี ดิ ส�ำคัญในชีวติ ทางเพศของ
สังคมไทยแต่อย่างใด ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และ
การสร้างความเข้าใจในเรื่องวิธีการคุมก�ำเนิดลักษณะต่างๆ นั้นยังไม่รอบ
ด้านเท่าทันปัญหา แม้จะมีความพยายามจากทุกฝ่าย ทัง้ ภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในการท�ำงานสร้างความตระหนักเรื่องคุมก�ำเนิด
และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งแล้วก็ตาม
ตั ว อย่ า งข่ า วในหั ว ข้ อ คุ ม ก�ำ เนิ ด และวางแผนครอบครั ว ได้ แ ก่
ผลวิจัยชี้หนุ่มกรุงเมินถุงยาง อ้างไม่เป็นธรรมชาติ - น่าเบื่อ (2551) ถุง
อนามัยผู้หญิงคือทางเลือกที่เป็นจริงของหญิงไทย (2551) สาวประเภท
สองกินยาคุม ระวังอันตรายเส้นเลือดอุดตัน (2551) คุมก�ำเนิดแบบมิกซ์
แอนด์แมชท์ สาวสมัยใหม่ตอ้ งหัดเซฟเซ็กซ์ (2551) โพลชีว้ ยั รุน่ กว่า 70%
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ไม่รู้วิธีใช้ยาคุมฉุกเฉิน (2551) เซ็กส์ไม่ปลอดภัย ท�ำคนไทยป่วย ตายเป็นอันดับ 1 (2551) วิธรี บั มือกับการปฏิเสธใช้ถงุ ยางอนามัย (2552)
ผลวิจัยชี้หญิงกว่า 90% รู้จักยาคุมแต่ใช้ไม่ถูกวิธี (2552) เวอร์ชั่นใหม่
ยาคุม ไม่อ้วก - ไม่อ้วน - ไม่สิว - ไม่ฝ้า (2553) พบร้านขายยารอบสถาน
ศึกษา กลุ่มวัยรุ่นซื้อยาคุมฉุกเฉินพุ่ง (2553) วัยรุ่นแผลงใช้ออยล์ทา
ถุงยาง หมอมึน! ชีค้ มุ ก�ำเนิดไม่ได้ผล (2553) ผูห้ ญิงไทยใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
มากที่สุดในเอเชีย (2553) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ข่าวในหัวข้อคุมก�ำเนิดและวางแผนครอบครัวนีย้ งั มีการ
ใช้ขอ้ มูลความรูถ้ งึ การคุมก�ำเนิดลักษณะต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ การคุมก�ำเนิด เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั หนุม่ สาวมากขึน้ เช่น ถุงอนามัย
ส�ำหรับผู้หญิง ยาคุมส�ำหรับผู้ชาย เป็นต้น ในข่าว สามีเข้าช่วยภริยา
แบกภาระบ้างได้แล้ว ยาคุมผู้ชายได้ผลชะงัด (2552) ยูเอ็นจี้ไทยเพิ่ม
ถุงอนามัยกันโรคติดต่อ (2552) ชื่นชมผลิตยาเม็ดคุมก�ำเนิดขนานใหม่
ใช้ฮอร์โมนธรรมชาติ (2552) ถุงอนามัยผู้หญิง สอดแล้วค่อยสอดใส่
(2553) ผลิตเจลคุมก�ำเนิดใช้ทาวันละหน ได้ผลเท่ากับยาคุมแบบเม็ด
(2553) เป็นต้น
- สุขภาพทางเพศ
เกือบหนึง่ ในสาม หรือ 330 ข่าวในหัวข้อภาวะเจริญพันธุแ์ ละสุขภาพ
ทางเพศ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเป็นการเฉพาะ ในที่นี้หมาย
ถึงข่าวที่มีเนื้อหาว่าด้วยพฤติกรรมทางเพศระหว่างคู่ การมีเพศสัมพันธ์
ทีป่ ลอดภัยหรือป้องกัน การเรียนรูเ้ รือ่ งเพศผ่านสือ่ โดยเฉพาะคอลัมน์ถาม
ตอบปัญหาทางเพศ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงวัย ปัญหาทางเพศลักษณะต่างๆ
เช่น สมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน หลั่งเร็ว จุดสุดยอด ความบ่อย
ขนาด การใช้อุปกรณ์ช่วย ฯลฯ โดยเนื้อหาบางส่วนอาจสัมพันธ์กับหัวข้อ
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อืน่ ๆ เช่น การคุมก�ำเนิด การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่บงั คับฝืนใจคู่ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศที่ส่งผลต่อคู่ของตน ฯลฯ ข่าวสารและข้อมูลความรู้เรื่องนี้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสือ่ เป็นพืน้ ทีเ่ ปิดอีกแห่งหนึง่ ของการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศ
และการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีสุขภาวะในสังคมไทย
ตัวอย่างข่าวได้แก่ ปัญหาอาการเซ็ง นกกระจอกไม่กินน�้ำ (2551)
ญ.ไทยอกตรม 70% เซ็กซ์บูด (2551) 10 สิ่งที่คุณอย่ามองข้ามยาม
มีเซ็กซ์ (2551) เซ็กส์มากไปเป็นอะไรหรือเปล่า (2551) พบเด็กผู้หญิง
ร้อยละ 65 มีเซ็กส์ครัง้ แรกเหตุโดนแฟนบังคับ (2551) เรือ่ ง (เพศ) ของ
ผูใ้ หญ่ ความจริงทีต่ อ้ งเหลียวมอง (2551) อะอะ ข้อมูลชี้ ผูห้ ญิงอยากรู้
เรื่องอย่างว่ามากกว่าผู้ชาย (2551) การท�ำให้ความสุขทางเพศยาวนาน
ขึน้ (2552) มีเลือดออกจากการใช้นวิ้ (2552) คูร่ กั ไทยไม่ชรู ส - ร้อยละ
52 เซ็กซ์ไร้สขุ (2552) ไทยเจ๋งเพาะเห็ดถัง่ เช่าเสริมเซ็กซ์ชายปึง๋ ปัง๋ (2553)
จะใช้อวัยวะเพศเทียมร่วมรักดีไหม (2553) อย่าได้แคร์เมื่อคิดจะมีเซ็กซ์
หลัง 60 (2553) ผู้หญิงกับเรื่องเพศสัมพันธ์ กิจวัตร (ไม่) ประจ�ำวัน
แต่ส�ำคัญต่อชีวิตคู่ (2553) แชมป์แนะวัยรุ่นอย่าอายปรึกษาเรื่องเซ็กซ์ที่
ถูกต้อง (2553) เป็นต้น
- ท้องและอนามัยแม่และเด็ก
ส่วนใหญ่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การดูแลปฏิบัติตัว
ระหว่างตัง้ ครรภ์ของทัง้ ฝ่ายหญิงและชาย พฤติกรรมเสีย่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
รวมถึงการดูแลทารกหลังคลอด เช่นข่าว เตือนว่าที่คุณแม่คอกาแฟเสี่ยง
แท้งสองเท่า (2551) อาหารก่อนและระหว่างตัง้ ครรภ์ (2551) ตัง้ ครรภ์
พึงระวัง ภาวะเสี่ยงใกล้คลอด (2552) แม่แพ้ท้องมากลูกยิ่งฉลาดปราด
เปรือ่ ง (2552) ออกก�ำลังกายในคนตัง้ ครรภ์ (2552) ผูห้ ญิงมีลกู ช้าเพิม่
จ�ำนวนเด็กดาวน์ซนิ โดรม (2552) อยากให้ลกู ครบ 32 สมองดี ต้องเสริม
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โฟเลท - ไอโอดีนให้แม่กอ่ นตัง้ ท้อง 6 สัปดาห์ (2553) อัพเดตวิธตี รวจสอบ
ลูก (ในครรภ์) (2553) เป็นต้น
ข่าวทีเ่ หลือนอกเหนือจากนี้ เป็นเรือ่ งความเคลือ่ นไหวของกฎหมาย
อนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การถกเถียงในเชิงนโยบาย
ต่อประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทัง้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์
ด้านอื่นๆ เช่น ความรู้ในเรื่องระบบเจริญพันธุ์ โรคที่ควรระวัง เช่น มะเร็ง
ในระบบสืบพันธุ์ทั้งหญิงและชาย และประเด็นการตัดอัณฑะในกลุ่มสาว
ประเภทสอง ในข่าว วินจิ ฉัยจริยธรรมตัดอัณฑะ ชงแพทยสภาตัดสิน เผย
มีคนไทย 5 - 10% ที่เบี่ยงเบนทางเพศ (2551) สธ.ร่างธรรมนูญเจริญ
พันธุ์ให้ ปปช.รู้สิทธิ พิการก็ท้องได้ (2551) นโยบายสาธารณะควรเป็น
อย่างไรจึงจะหยุดวิกฤตทางเพศได้ (2551) สามีคาสซาโนวา ภรรยาเสีย่ ง
มะเร็งปากมดลูก (2552) พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ แก้ปัญหาเซ็กส์
เสี่ยงทั้งระบบ (2553) ครม. ผ่านร่าง ก.ม.คุ้มครองเจริญพันธุ์ (2553)
เป็นต้น

บทส่งท้าย

“

เรือ่ ง” เพศจากข่าวทีใ่ ช้วธิ สี บื ค้นออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตในช่วง พ.ศ.
2551 - 2553 นี้ รวบรวมหัวข้อข่าวทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งข่มขืน ความรุนแรง
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และท้องไม่พร้อม รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,574
รายการ การแยกหัวข้อข่มขืน (จ�ำนวน 2,264 รายการ) ออกมาต่างหาก
จากข่าวความรุนแรงทางเพศเรื่องอื่นๆ (จ�ำนวน 1,823 รายการ) นั้น
ก็เนื่องจากว่าจ�ำนวนข่าวข่มขืนมีมากถึง 55.4% ของจ�ำนวนข่าวข่มขืน
รวมกับข่าวความรุนแรงทางเพศ โดยรวมแล้ว สามารถสรุปลักษณะข่าว
เรื่องเพศใน 4 หัวข้อดังกล่าวได้ดังนี้
(1) ข่าวข่มขืนยังคงสะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจที่
ไม่เท่ากันระหว่างผูก้ ระท�ำกับผูถ้ กู กระท�ำ นัน่ คือ เป็นการใช้และ
แสดงอ�ำนาจทีม่ เี หนือกว่า ทัง้ ทางกายภาพและสถานะทางสังคม
เศรษฐกิจ ของผู้กระท� ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย บังคับข่มขืน
ผูเ้ สียหายทีส่ ว่ นใหญ่เป็นผูห้ ญิงหรือผูน้ อ้ ย นอกจากนี้ ผูเ้ สียหาย
ส่วนมากต้องเผชิญกับความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ต่อเนื่องจาก
การข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากค�ำ พิจารณาคดี หรือแม้
กระทั่งการใช้อ�ำนาจและอิทธิพลทางสังคมที่มีเหนือกว่ากดดัน
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ให้ผู้เสียหายยอมความ หรือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม
ท�ำให้ผู้เสียหายบางรายถึงกับฆ่าตัวตาย ขณะที่ญาติพี่น้องของ
ผู้เสียหายบางรายก็ตั้งศาลเตี้ยล้างแค้นกันเอง
(2) การทีก่ ฎหมายไทยเปิดช่องให้คดีขม่ ขืนสามารถยอมความได้นนั้
ท�ำให้ความผิดฐานข่มขืนในสังคมไทยถูกลดทอนความรุนแรงลง
ผนวกกับความพยายามเชื่อมโยงประเด็นความรุนแรงทางเพศ
เข้ากับเรือ่ งต่างๆ เช่น การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพสือ่ กระตุน้
เร้าทางเพศต่างๆ ท�ำให้สงั คมไทยมองไม่เห็น “ความรับผิดชอบ”
ของผูก้ ระท�ำผิดในฐานะทีก่ อ่ อาชญากรรมรุนแรงต่อชีวติ ผูเ้ สียหาย
มากยิ่งขึ้นไปอีก
(3) ที่น่าสนใจคือ การข่มขืนที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธา
โดยผู้กระท�ำคือ ‘พระ’ ที่ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลในสังคมไทย และ
รวมถึงกรณีขม่ ขืนทีเ่ กิดขึน้ จากหมอดู ท�ำนายดวงชะตา และหมอ
ท�ำเสน่ห์ ซึ่งมักฉวยโอกาสอ้างว่าเป็นขั้นตอนประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ รูปแบบการข่มขืนดังกล่าวนี้
กล่าวได้ว่าเป็นความรุนแรงทางเพศที่ฝังอยู่กับศรัทธาความเชื่อ
แบบไทยๆ
(4) ข่าวความรุนแรงทางเพศอื่นๆ ที่ส�ำคัญคือ การแสวงประโยชน์
ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ ไม่มีทางเลือก รวม
ถึงการค้ามุนษย์ ถัดมาคือเรือ่ งการคุกคามทางเพศ ทีผ่ กู้ ระท�ำมี
อ�ำนาจเหนือกว่าผู้ถูกกระท�ำเช่นเดียวกับการข่มขืน ได้แก่ ครู
อาจารย์ เจ้าหน้าทีร่ ฐั และนายจ้าง เป็นต้น ขณะทีค่ วามรุนแรง
ทางเพศในคูน่ นั้ มีทงั้ ขณะทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั และจบความสัมพันธ์
กันไปแล้ว และข่าวเกี่ยวกับอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติ
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ส่วนใหญ่เป็นข่าวและหรือบทความวิชาการด้านอคติของสังคมไทย
ต่อเรือ่ งเพศของคนกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูห้ ญิงพิการ กลุม่ เพศทีส่ าม
เป็นต้น
(5) ข่าวอนามัยเจริญพันธุท์ เี่ กีย่ วกับการท้องไม่พร้อมและการท�ำแท้ง
รวมเอาประเด็นแม่วัยรุ่นที่ทอดทิ้งลูกหลังคลอด แสดงถึงอคติ
ของสังคมไทยที่มักประณามแบบเหมารวมว่า ผู้หญิงที่ท้อง
ไม่พร้อมคือสาววัยรุน่ ทีใ่ จแตก ขณะทีส่ งั คมไทยก็ไม่มที างออก
ที่หลากหลายมากพอ ที่จะรองรับความต้องการและเงื่อนไข
ในชีวิตที่แตกต่างกันของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้ การท�ำแท้งที่
ดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวก็กลับเป็นทางออกทีอ่ นั ตราย หาก
เลือกวิธีการและสถานให้บริการที่ผิดพลาด เพราะผลจากการ
ท�ำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจท�ำให้หญิงนั้นบาดเจ็บสาหัส ส่งผล
เรื้อรัง หรือถึงแก่ชีวิตได้
(6) ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือเทคนิคทาง
การแพทย์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่มีลูกยาก สะท้อนว่าใน
กระบวนการทีจ่ ะให้เกิดการตัง้ ครรภ์นนั้ ผูห้ ญิงคือฝ่ายทีต่ อ้ งทุม่ เท
มากกว่าทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างกระบวนการ ทั้งผลข้างเคียงของยา
กระตุน้ การตกไข่ และจากภาวะทีร่ งั ไข่ถกู กระตุน้ มากเกินไป รวม
ทั้งฮอร์โมนต่างๆ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส�ำหรับการท�ำให้
ปฏิสนธิ ด้วยผลสัมฤทธิ์มีเพียง 30% เท่านั้น ขณะที่สังคมไทย
ยังขาดกฎหมายและกฎเกณฑ์ทจี่ ะดูแลเรือ่ งนีใ้ นภาพรวมทัง้ หมด
โดยเฉพาะในประเด็นจริยธรรมต่างๆ ได้แก่ กรณีอุ้มบุญ การ
ผสมเทียม การรับบริจาคไข่หรืออสุจิ การเลือกเพศให้ลกู ซึง่ แสดง
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อคติและภาวะสองมาตรฐานทางเพศ การทิ้งตัวอ่อนแช่แข็งที่
เหลือใช้ การใช้เทคโนโลยีชว่ ยเจริญพันธุใ์ ห้กบั คูเ่ พศเดียวกันหรือ
ผู้ที่ต้องการเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น
“เรือ่ ง” ทัง้ หมดนีส้ ะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศทีเ่ กิดขึน้
ในสังคมไทย ทั้งที่เป็นความรุนแรงทางตรง อย่างกรณีข่มขืน การละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ฯลฯ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ดังที่ปรากฏในทาง
กฎหมายความผิดทางเพศ การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นธรรม
ต่อผู้เสียหาย ไปจนถึงกระบวนการยอมความ และการให้อ�ำนาจศาลใน
การยุติคดีหากทั้งสองฝ่ายแต่งงานกัน และความรุนแรงทางวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นทางอ้อม ฝังอยู่ในระบบวิธีคิดของสังคม ไม่ว่าจะเป็นกรณีท้อง
ไม่พร้อม ที่สังคมมองไม่เห็นอันตรายที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญ และไม่ให้
ทางเลือกที่ปลอดภัยรอบด้านส�ำหรับการตัดสินใจ รวมทั้งกรณีแม่วัยรุ่น
และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่ต่างแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศเดียว
ที่เผชิญกับการถูกสังคมประณามและเรียกร้องความรู้สึกรับผิดชอบ ทั้งใน
กรณีมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยและการพร่องหน้าที่แม่ที่สังคมก�ำหนด
บทบาทให้
“เรื่อง” ที่เห็นในหนังสือเล่มนี้จึงสามารถย้อนกลับไปสู่ระบบ
ความเชื่อเรื่องเพศแบบสองมาตรฐานภายใต้วิธีคิดนิยมชาย และความ
ไม่เท่าเทียมในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของเพศชายและหญิง
ดังที่งานศึกษาหลายชิ้นมักได้ข้อสรุปว่าผู้ชายเป็นเพศที่ใช้ความรุนแรง
มากกว่ า ผู ้ ห ญิ ง และความรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การใช้ อ�ำ นาจและ
การควบคุมเสมอ ไม่ว่าความรุนแรงที่ว่านี้จะถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของ
‘ธรรมชาติ’ ที่สร้างให้ผู้ชายมีสรีระทางกายภาพที่แข็งแรง มีก�ำลังและ
แนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากกว่า หรือเป็นเรื่องของ ‘วัฒนธรรม’ ที่
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หล่อหลอมความเชื่อเรื่องเพศสรีระ เพศวิถี และเพศภาวะก็ตาม ปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ ผูห้ ญิงเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักของการกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุทเี่ ป็น
ผู้หญิง หรือเป็นความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ (gender - based
violence) นั่นเอง
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