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“เรือ่ง” 
ทั้ ง หมดนี้ ส ะ ท ้ อนปร ากฏก ารณ ์ 

ความรุนแรงทางเพศที่ เกิดขึ้ น ใน 

สังคม ทั้งที่ เป ็นความรุนแรงทางตรง อย่างกรณีข่มขืน  

การละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ ฯลฯ ความรนุแรงเชงิโครงสร้าง 

และความรนุแรงทางวฒันธรรมทีฝั่งอยู่ในระบบวธิคีดิของสงัคม 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีท้องไม่พร้อม ที่สังคมมองไม่เห็นอันตรายที่ 

ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญ และไม่ ให้ทางเลือกที่ปลอดภัยรอบ

ด้านส�าหรับการตัดสินใจ รวมทั้งกรณีแม่วัยรุ่นและเทคโนโลยี

ช่วยเจริญพันธุ์ที่ต่างแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศเดียว 

ที่เผชิญกับการถูกสังคมประณามและเรียกร้องความรู ้สึก 

รับผิดชอบ

“เรือ่ง” 
ที่ เห็นในหนังสือเล ่มนี้จึงสามารถ 

ย้อนกลับไปสู่ระบบความเชื่อเรื่องเพศ

แบบสองมาตรฐานภายใต้วิธิคิดนิยมชาย และความไม่เท่าเทียม

ในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของเพศชายและหญิง 

ในสังคมไทย





ค�าน�า

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

เ
ชือ่ว่าสงัคมไทยในปัจจบุนัยงัมคีนจ�านวนไม่น้อยทีม่อง “เรือ่งเพศ” เป็น

เรื่องน่าอาย ไม่ควรถูกหยิบยกมาพูดในที่สาธารณะ ไม่ควรน�ามาเป็น

หัวข้อในการเรียนรู้ และเป็นเรื่องกึ่งๆ “ต้องห้าม” 

คนทีแ่สดงความสนใจในเรือ่งเพศกม็กัถกูมองไปในทางลบ และแม้แต่

หน่วยงานอย่างส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 

สสส. เองก็อาจถูกมองว่าไม่น่าเสียเวลาและงบประมาณมาท�างาน 

สร้างเสริมสุขภาวะ “ทางเพศ” 

แต่ภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนท�าให้ สสส. ต้อง 

“สนใจเรือ่งเพศ” เพราะความเป็นจรงิของสงัคมไทย คอื “การมเีพศสมัพนัธ์

ไม่ปลอดภยั” เป็นสาเหตหุลกัของการเสยีสขุภาพและเสยีชวีติโดยไม่จ�าเป็น 

ที่ว่า “ไม่จ�าเป็น” นั้นเป็นเพราะเราสามารถป้องกันหรือลดระดับความ

รุนแรงของสถานการณ์นี้ได้ เพียงแต่ต้องระดมสรรพก�าลังมาช่วยกัน  

ทั้งงานวิชาการ งานปฏิบัติการในพื้นที่ งานรณรงค์สังคม ไปจนถึงงาน

นโยบายและการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ให้ประชาชน 



ทัง้หมดนีก้เ็พือ่ให้คนมทีศันคตทิีถ่กูต้องต่อเรือ่งเพศ มคีวามรูท้ีเ่พยีง

พอและไม่บิดเบือนเพื่อให้เกิด “ปัญญา” ในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตทาง

เพศให้เหมาะแก่สถานการณ์ชีวิตของตน ได้รับบริการต่างๆ ที่เกื้อหนุนให้

เกิดสวัสดิภาพ และปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ชุดโครงการ 

‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู้สู ่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะ 

ทางเพศ’ จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นงานสร้างเสรมิสขุภาวะ 

ทางเพศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบชุด

โครงการวิจัยดังที่หัวหน้าโครงการได้กล่าวไว้ในค�าน�า 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส. ขอขอบพระคุณ 

การท�างานหนกัด้วยความอดทนของ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ หวัหน้า

ชดุโครงการวจิยั คณุกลุภา วจนสาระ นกัวจิยัประจ�าโครงการ คณุเบญจมาศ 

รอดภัย เจ้าหน้าที่ประจ�าโครงการ ตลอดจนคณะนักวิชาการและนักวิจัย

ทุกคนที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ครบ ณ ที่นี้ 

และขอเชื้อเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องเพศ ไม่ว่าจะ

เป็นเรือ่งเพศศกึษา บรกิารสขุภาพ บรกิารด้านสงัคม ประชาสงัคม/องค์กร

ชุมชนท้องถิ่น ผู ้ก�าหนดนโยบายในระดับต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน  

ใช้ประโยชน์จากฐานความรูเ้หล่านีอ้ย่างเตม็ทีเ่พือ่ร่วมเปลีย่นแปลงสงัคมไทย 

ให้เป็นสังคมที่เอื้อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกัน

อย่างมี “สุขภาวะทางเพศ” 

ณัฐยา บุญภักดี 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)



ค�าน�า

หัวหน้าชุดโครงการ

‘การวิจัยเพื่อวางรากฐานองค์ความรู ้

สู่การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทางเพศ’

หั
วใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ คือ การขับเคลื่อน

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

เพศที่ดีทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม (sexual wellbeing) โดย

เป้าประสงค์ส�าคัญของการศึกษาวิจัยของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 

ทางเพศ ระยะที่ 2 คือ เพื่อเพิ่มชุดความรู้ในประเด็นเพศวิถีและสุขภาวะ 

ทีม่กีารเชือ่มโยงความรูสู้ก่ารก�าหนดทศิทางนโยบาย และ/หรอืการพฒันา

มาตรการเพื่อน�าไปสู่ปฏิบัติการต่างๆ (intervention) เพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสุขภาวะทางเพศของประชากรทั้งเชิงกลุ่มและเชิงพื้นที่ 

ผลการด�าเนนิงานของแผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศระยะแรก 

ได้ข้อสรุปว่า การสร้างเงื่อนไขให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน ต้องมี 

หลายปัจจัยมาประกอบเข้าด้วยกัน นับตั้งแต่ตัวบุคคล ผู้คนที่เข้ามา 

เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ และการมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให้เกิด 

ความปลอดภยัซึง่ครอบคลมุทัง้สภาพแวดล้อมเชงิกายภาพ เชงิวฒันธรรม 

ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม นโยบายสาธารณะ การบริการ



สุขภาพ การสื่อสารสาธารณะ และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

โดยคานงัดที่ส�าคัญในเรื่องนี้คือ การขยับ/ปรับฐานคิดหรือมุมมองต่อ 

เรื่องเพศของบุคคลและสังคม

ชุดโครงการวิจัยนี้เชื่อมั่นว่า กระบวนการวิจัยเรื่องเพศที่ตั้งใจ 

สร้างองค์ความรู้ และตั้งใจเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และตั้งใจลงมือ 

ปฏบิตักิาร คอืเครือ่งมอืส�าคญัในการช่วยปรบัฐานคดิของบคุคลและสงัคม  

ที่ส่งผลต่อการปรับมุมมองได้ในระดับทั้งลึกและกว้าง และสามารถน�าไป

รณรงค์สานต่อได้ในอนาคตหลากหลายรปูแบบ รวมถงึน�าไปปรบัใช้ในกลุม่

ผูท้�างานขบัเคลือ่นเรือ่งสขุภาวะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเพศศกึษา ความ

หลากหลายทางเพศ เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องท้องไม่พร้อม ความรุนแรง

ทางเพศ และการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ฯลฯ  

ความเชื่อมั่นเหล่านี้น�าไปสู่ข้อเสนอเพื่อการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) ในมิติเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศ ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัด 

ให้มีเพศศึกษา นับเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมาตลอดนานกว่า 50 ปี และ

ปัจจบุนัได้เกดิขึน้จรงิในหลายระดบั แต่ในท่ามกลางกระแสวฒันธรรมบรโิภค

ในปัจจุบัน มิติเรื่องเพศวิถีและเพศภาวะ ถูกท�าให้กลายเป็นสินค้าภายใต้

ระบบสัญญะที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยมิได้มีเป้าหมายอยู่

ที่สุขภาวะทางเพศ (sexual health) ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจ�านวนมาก

จึงตกอยู่ในฐานะเปราะบางและเสี่ยงต่อการที่จะเลือกบริโภคสินค้าที่เป็น

อันตรายกับสุขภาวะทางเพศของตนเอง ในวัฒนธรรมที่เร่งเร้าการบริโภค

เช่นนี้ ข้อเสนอเรื่องเพศศึกษาจึงไม่น่าจะเพียงพอที่จะสร้างให้บุคคลและ

สังคมมีภูมิคุ้มกันเรื่องเพศได้มากพอ



การวิจัยเรื่อง ‘การสร้างเสริมความฉลาดรู้เรื่องเพศในสังคมไทย’ 

ในชดุโครงการนีจ้งึมเีป้าหมายเพือ่ขจดัความไม่รู ้ไม่เหน็ ไม่เข้าใจในเรือ่ง

เพศในสังคมไทยและสร้างความฉลาดรู้ในเรื่องเพศ (sexual literacy) 

งานวิจัยนี้น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ อดีตรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ คือ 

ดร.กติตกิร สนัคตปิระภา ดร.อุษณยี ์ธโนศวรรย ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย 

(2) ในมิติการถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านนี้ก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ คือ 

ส่วนใหญ่มีลักษณะผูกขาดโดยผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการ ด้วยวิธีก�าหนด

จากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างโดยกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบเดียว และไม่ฟัง

เสียงที่หลากหลาย นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศหลายเรื่องจึง 

วนเวยีนเป็นปัญหาเรือ้รงัทีไ่ม่รูจ้บ เพราะเกีย่วพนัอย่างซบัซ้อนกบัค่านยิม

และฐานคติที่แตกต่างของผู้คนมากมาย แนวนโยบายเปลี่ยนแปลงไป 

ตามการขึ้นลงของความเชื่อต่างๆ ประเด็นเหล่านี้สะท้อนการปะทะของ 

ค่านิยมส�าคัญที่เลือกหรือจัดล�าดับความส�าคัญได้ยาก เพราะหลายแง่มุม

ของพฤติกรรมและวิถีชีวิตทางเพศกระตุ้นเร้าความโกรธและความกลัว

ส�าหรับคนที่เชื่อมโยงความเป็นระเบียบในทางเพศกับศีลธรรม นโยบาย/

มาตรการของรฐัในเรือ่งเพศจงึมแีนวโน้มทีจ่ะยดึโยงความกลวัเชงิศลีธรรม 

เป็นหลัก มากกว่าจะท�าความเข้าใจฐานความเชื่อที่แตกต่างของข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายต่างๆ มาตรการที่ไม่ได้ฟังเสียงที่แตกต่างให้รอบด้าน 

ได้สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา



เพือ่ฝ่าขวากหนามดงักล่าว ชดุโครงการวจิยันีจ้งึต้องการตรวจสอบ

การโต้เถยีงสาธารณะในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศทีม่กัถกูน�าไปเชือ่มโยง

กับมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมไทย 2 หัวข้อวิจัย คือ เรื่อง ‘ท้อง

ไม่พร้อม’ และ ‘การค้าบริการทางเพศ’ เพื่อท�าความเข้าใจและแยกแยะ

การมองประเด็นและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถูกน�าเสนอ โดยเชื่อมโยงกับ

ฐานความเชือ่ทีแ่ตกต่าง เพือ่ให้ได้ภาพรวมของการเรยีกร้องเชงินโยบายที่

จะท�าให้ผูต้ดัสนิใจทางการเมอืงได้เหน็ความหลากหลายและทางเลอืกต่างๆ 

ทางเลือกเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาก�าหนดหรือการ

เปลี่ยนแปลงกติกาและนโยบายสาธารณะใน 2 ประเด็นนี้ เพื่อลดความ

ทุกข์ยากของผู้คนที่เกี่ยวข้องและสะท้อนความเห็นหลักของคนกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม งานวิจัยสองหัวข้อนี้ ผู ้รับผิดชอบ คือ รองศาสตราจารย์  

ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(3) ในมติเิรือ่งความรนุแรงทางเพศ และความรนุแรงบนฐานของ

เพศภาวะ (gender-based violence) จากฐานข้อมูลข่าวเรื่องเพศ 

ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2541 - 2550) และหนังสือและรายงานวิจัยเรื่อง

เพศในห้องสมุด (กุลภา 2551) ชี้สอดคล้องกันว่า หนึ่ง ขนาดของการ 

กระท�ารนุแรงทางเพศมสีงูมาก และ สอง สดัส่วนของความรนุแรงในชวีติ

คู่และในครอบครัวก็สูงมากเช่นกัน ในเรื่องแรกพบว่า จ�านวนหนังสือและ

รายงานวิจัยทั้งหมดนี้ไม่มีต�าราเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลย 

สักเล่มเดียว ขณะที่ความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะที่เกิดจากความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างคู่ชาย - หญิง ได้รับความสนใจเชิงนโยบายจาก

รัฐบาลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 น�าไปสู่การเปิด ‘ศูนย์พึ่งได้’ เพื่อให้บริการ 

ผูถ้กูกระท�ารนุแรงทีจ่ดุเดยีวครบวงจร (One Stop Crisis Center - OSCC) 

โดยปัจจุบันได้ขยายไปสู่โรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2550  

ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน



ครอบครวั มผีลบงัคบัใช้ในเดอืนสงิหาคม 2550 ซึง่เป็นหนึง่ใน ‘กฎหมาย

รุ่นใหม่’ ที่เป็นผลพวงของกระแสความคิดและการผลักดันเรื่องความ 

เสมอภาคระหว่างเพศเพือ่ขจดัความรนุแรงบนฐานของเพศภาวะ (gender -  

based violence)

เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในทางปฏิบัติของการเกิดกฎหมายใหม่ 

ข้างต้นนี้ ชุดโครงการนี้จึงเสนองานวิจัยเพื่อศึกษาฐานความคิด โอกาส 

และอุปสรรค ในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง

ในครอบครัว โดยมุ ่งหวังที่จะสร้างข้อวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเรื่องฐาน 

ความคิดด้านเพศภาวะกับความรุนแรงในสังคมไทยโดยอาศัยข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ข้างต้น ในงานวจิยัเรือ่ง กฎหมายคุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความ

รนุแรงในครอบครวั: ฐานความคดิ โอกาส และอปุสรรค ผูร้บัผดิชอบ คอื 

ดร.วราภรณ์ แช่มสนทิ แห่งสถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยั 

มหิดล และคณะ คือ ดร.ศิริจิต สุนันต๊ะ ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล และ 

พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ

อีกหนึ่งข้อเสนอคือ การวิจัยเพื่อเขียนหนังสือในลักษณะต�ารา 

เรื่อง ‘ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย’ เพื่อจัดการความรู้ในเรื่องนี้ 

ที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ และเป็นการสร้างความรู้ที่เน้นมุมมองใหม่

ต่อผู้ถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศ คือ ไม่ตีตรา แต่ต้องสร้างเสริมพลัง

อ�านาจให้ผูถ้กูกระท�าสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ และเพือ่สร้างเสรมิ

ความเข้าใจและตระหนกัถงึรากเหง้าของความรนุแรง/การละเมดิทางเพศ

ว่า มาจากความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างผูก้ระท�ากบัผูถ้กูกระท�า ทีส่�าคญั

ที่สุด คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับเรื่องความรุนแรงทางเพศ 

ทุกรูปแบบ ที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

ผูร้บัผดิชอบ คอื รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนจิกลุ แห่งสถาบนัวจิยั

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



(4) ในมิติเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถี แม้สังคมไทยจะเริ่ม 

เปิดใจยอมรบัเรือ่งเพศทีส่าม เพศทีส่ีม่ากขึน้ แต่กย็งัคงมคีวามเชือ่ฝังแน่น

เรื่องของ ‘ชายจริงหญิงแท้’ อยู่ เนื่องจากความคิดเรื่องเพศที่ผ่านมา 

ตกอยูใ่ต้ความคดิทางวทิยาศาสตร์และการแพทย์ ท�าให้คนส่วนใหญ่ยงัมอง

เพศบนฐานการตัดสินเชิงสรีระ และน�าไปเชื่อมโยงกับการให้ความหมาย

ว่าปกตหิรอืผดิปกต ิกล่าวคอื เพศชายและเพศหญงิเป็นเพศทีส่งัคมยอมรบั

และมองเป็นเรือ่งปกต ิเป็นความถกูต้อง ส่วนเพศอืน่ๆ ได้แก่ กะเทย เกย์ 

เลสเบี้ยน ไบเซ็กส์ชวล คนข้ามเพศ และคนสองเพศ เป็นต้น จะถูกมอง

ว่าแปลกประหลาดและผิดปกติ ด้วยความคิดดังกล่าวนี้ท�าให้แนวคิดเรื่อง 

‘ความหลากหลายทางเพศ’ น่าสนใจยิ่ง เพราะเป็นแนวคิดที่ต้องการลบ

การแบ่งแยกกดีกนั โดยชคูณุค่าเรือ่งเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศของบคุคล

อย่างเท่าเทียมกัน 

ด้วยช่องว่างของความรูเ้กีย่วกบัความเป็นเพศของมนษุย์นีเ้อง ท�าให้

เพศที่เป็นอื่น หรือเราคุ้นเคยกันว่า คือ ‘เพศที่สาม’ ยังขาดการดูแลใน

เรือ่งสขุภาวะทางเพศอย่างจรงิจงั ทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม เพือ่

เปิดพืน้ทีแ่ละมมุมองใหม่เกีย่วกบั ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ชดุโครงการ

วจิยันีเ้สนอให้สร้างความรูเ้รือ่ง ‘ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย’ ขึน้  

โดยการทบทวนองค์ความรู ้และงานวิจัยในแนวทางต่างๆ ว่ามีความ 

ครอบคลุมอย่างไร ความรู้เหล่านั้นได้สะท้อนถึงสถานการณ์ในสังคม 

เกีย่วกบัสขุภาวะทางเพศทีห่ลากหลายอย่างไร และมนียัอย่างไรต่อสขุภาวะ

ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ พฤติกรรม เพศสัมพันธ์ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ขณะเดียวกันก็น�าเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

วธิคีดิ การขบัเคลือ่นแนวคดิสูก่ารต่อสูแ้ละการเคลือ่นไหวทางสงัคมในการ

เปิดพื้นที่ทางสังคม ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ เพื่อประโยชน์



ต่อการศึกษาประเด็นของสุขภาวะทางเพศในสังคมไทยให้ครอบคลุมกว้าง

ขวางกว่าเพศกระแสหลัก ชาย - หญิง ซึ่งจะน�าสู่การให้ความหมายอย่าง

ครอบคลุมต่อสุขภาวะทางเพศ บนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ 

ผูร้บัผดิชอบเป็นบรรณาธกิารหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่มหีน้าทีร้่อยเรยีงและประมวล

แนวคิดและข้อเท็จจริงจากบทความต่างๆ มากกว่า 10 บทความ คือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ แห่งสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

(5) ในมติเิรือ่งเพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั ‘ถงุยางอนามยั’ ถกูมองว่า

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วยให้เกิดความปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์  

โดยเฉพาะการลดโอกาสเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้กามโรคและเอชไอว/ีเอดส์ ตลอด

ระยะเวลาทีเ่กดิการระบาดของเอดส์ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา  

ได้มคีวามพยายามในการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัของทัง้องค์กรพฒันา

เอกชนและหน่วยงานราชการ ผ่านการด�าเนินงานโครงการส่งเสริม 

การป้องกันการได้รับเชื้อเอชไอวี อาทิ การด�าเนินงานโครงการเพศศึกษา

ในกลุ่มเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนในชุมชน รวมทั้งเยาวชนใน

สถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากส�านักงานกองทุนโลก และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มาตั้งแต่ปี 2546 มาจนถึงปัจจุบัน (2554) ก็ยังคงมีความพยายามใน

การพฒันามาตรการการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัให้เป็น

มาตรการส�าคัญหนึ่งในหลายๆ มาตรการ ผ่านรูปแบบการสอนเรื่องเพศ

สมัพันธ์ทีป่ลอดภยั วิธีการใช้ถุงยางอนามัย การส่งเสรมิการเข้าถึงถงุยาง

อนามยัทัง้ผ่านรปูแบบเพือ่นช่วยเพือ่นและตูจ้�าหน่ายถงุยางอนามยัอตัโนมตัิ 

แต่ก็พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยยังคงไม่ได้เป็นบรรทัดฐานในชีวิตทางเพศ

ของคนไทยแต่อย่างใด 



การศกึษาเพือ่หาแนวทางในการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัให้เป็น

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตทางเพศในสังคมไทย จึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง และ

เป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความจริงชุด

ใหม่ เรื่องถุงยางอนามัยในการด�าเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย โดยมี 

คณะนกัวจิยัทีร่บัผดิชอบคอื นวิตัร สวุรรณพฒันา และกาญจนา แถลงกจิ 

ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยอิสระและนักกิจกรรมที่ท�างานด้านเอดส์มายาวนาน

(6) ในมติกิารสร้างฐานข้อมลูเรือ่งเพศ เพือ่เป็นสร้างความต่อเนือ่ง

ของงานฐานข้อมูลจากแผนงานระยะแรก ชุดโครงการวิจัยนี้ได้รวบรวม

ข้อมลูข่าวเรือ่งเพศต่อเนือ่งจากปี 2550 ออกไปอกี 3 ปี คอื พ.ศ. 2551 -  

2553 ในสีห่วัข้อข่าว คอื ข่มขนื ความรนุแรงทางเพศ อนามยัเจรญิพนัธุ์ 

และท้องไม่พร้อม รวมจ�านวนทั้งสิ้น 6,574 รายการ ได้ผลออกมาเป็น

หนังสือชื่อ “เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น 

และเทคโนโลยช่ีวยเจรญิพนัธุ์ นกัวจิยัทีเ่ขยีนหนงัสอื คอื กลุภา วจนสาระ 

ซึ่งเป็นนักวิจัยประจ�าชุดโครงการวิจัยนี้

จากเป้าหมายหลักของชุดโครงการวิจัยที่ระบุว่า เพื่อช่วยเสริม 

การบรรลเุป้าหมายของแผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศทีมุ่ง่เปลีย่นแปลง

ฐานคดิหรอืมมุมองต่อเรือ่งเพศของบคุคลและสงัคม ได้แยกเป็นวตัถปุระสงค์

ย่อยดังนี้

(1) วิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆ ว่ารู ้ 

หรอืรูไ้ม่เท่าทนัในเรือ่งเพศทีแ่ตกต่างและหลากหลายอย่างไร เพือ่

น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่

เข้าใจในเรือ่งเพศในสงัคมไทย และสร้างความฉลาดรูใ้นเรือ่งเพศ



(2) วิเคราะห์ให้เห็นภาพที่สลับซับซ้อนของการโต้เถียงสาธารณะว่า

ด้วยปรากฏการณ์ท้องไม่พร้อม และทางเลอืกนโยบายทีร่วมเอา

เสียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้

(3) วเิคราะห์ตรวจสอบการโต้เถยีงสาธารณะในประเดน็การค้าบรกิาร

ทางเพศ เพื่อท�าความเข้าใจและแยกแยะการมองประเด็นและ 

ข้อเสนอเชงินโยบายทีถ่กูน�าเสนอ โดยเชือ่มโยงกบัฐานความเชือ่

ทีแ่ตกต่างเพือ่ให้ได้ภาพรวมของการเรยีกร้องเชงินโยบายทีจ่ะท�าให้

ผู้ตัดสินใจทางการเมืองได้เห็นความหลากหลายและทางเลือก

ต่างๆ เหล่านี้

(4) วิเคราะห์เชิงทฤษฎีเรื่องฐานความคิดด้านเพศภาวะกับความ

รุนแรงในสังคมไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงกับ

ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงในสังคมไทย เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเรื่องการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดย

มาตรการทางกฎหมาย

(5) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี และสถานการณ์ความรุนแรงทาง

เพศในสงัคมไทยแบบต่างๆ การให้บรกิารต่อผูถ้กูละเมดิจากภาค

รฐัและเอกชน และกระบวนการนติริฐัทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ เพื่อน�าไปสู่

การเขยีนหนงัสอืต�าราความรนุแรงทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย

(6) วิเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีและกระบวนทัศน์ที่ใช้ศึกษาเรื่อง

เพศภาวะและเพศวิถี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทย และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง



ความหลากหลายทางเพศ เพื่อน�าไปสู่การเขียนหนังสือรวม

บทความความหลากหลายทางเพศเล่มแรกในประเทศไทย

(7) วเิคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย การรบัรู ้และความเข้าใจ

เรื่องถุงยางอนามัยในกลุ่มคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศ

แบบต่างๆ ในการด�าเนนิวถิชีวีติทางเพศของตน เพือ่หาแนวทาง

ในการส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยัให้เป็นส่วนหนึง่ในวถิชีวีติทาง

เพศในสังคมไทย

(8) เพือ่สร้างฐานข้อมลูสขุภาวะทางเพศอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจบุนั 

คณะนกัวจิยัทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมสร้างงานในชดุโครงการนีค้าดหวงัว่า 

หนงัสอืรายงานวจิยัทกุเล่มคงเป็นประโยชน์ไม่มากกน้็อยต่อการขบัเคลือ่น

ทางความคิด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่

สนบัสนนุทกุผูค้นมชีวีติทางเพศทีม่สีขุภาวะ และการปรบัเปลีย่นวฒันธรรม

ทางเพศและโครงสร้างค่านิยมของสังคมให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูก

เลือกปฏิบัติในทางเพศดังกล่าวมาแล้ว เพื่อให้อคติทางเพศและประเด็น

ปัญหาต่างๆ นานาอนัเกดิจากทศันะทางเพศสองมาตรฐาน ทีใ่ห้ความส�าคญั

และนิยมความเป็นชายมากกว่าหญิงในสังคมไทยบรรเทาเบาบางลง 

หากผู้อ่านพบข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือมีความเห็นต่อหนังสือ

รายงานวิจัย ไม่ว่าในทางใด ขออย่าได้ลังเลที่จะสะท้อนกลับมายัง 

ผู้รับผิดชอบ เราน้อมใจรับฟังด้วยความยินดียิ่ง

กฤตยา อาชวนิจกุล

ตุลาคม 2554



ค�าน�า

จากผู้เขียน

จ
ากหนังสือ มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว: หนังสือ 

เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ 

(2551) สู่ “เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น 

และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ (2554) เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะ 

จัดท�าฐานข้อมูลเรื่องเพศ โดยรวบรวมฐานข้อมูลจากห้องสมุดส�าหรับ 

การค้นคว้าในส่วนที่เป็นหนังสือ รายงานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ และ

การรวบรวมข่าวและบทความเกี่ยวกับเรื่องเพศในรอบหนึ่งทศวรรษ 

(2541 - 2550) ซึ่งได้เพิ่มการรวบรวมข่าวและบทความจากสื่อเฉพาะ

เรื่องข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยี

ช่วยเจริญพันธุ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 ด้วยเจตนาที่จะให้ฐาน

ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันและเท่าทันสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้มาก

ที่สุด

จ�านวนข่าวทีน่�าเสนอผ่านสือ่กว่า 6,500 ข่าวในเวลา 3 ปีแสดงให้

เห็นว่า ความรุนแรงทางเพศยังคงเป็นปัญหาส�าคัญในสังคมไทย ขณะ

เดียวกันก็ตอกย�้าให้เรารู้ว่าเรื่องเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�า

วันได้มากเพียงใด เมื่อได้อ่านเนื้อหาในข่าว จ�านวนไม่น้อยยิ่งแสดงให้เห็น

ถงึความไม่มเีหตผุลของผูก้ระท�าในแต่ละเหตกุารณ์ หลายกรณยีิง่แสดงให้



เห็นผลรูปธรรมของวิธีคิดนิยมชายของสังคมไทยที่เชื่อว่าเพศชายมีสิทธิ

และอ�านาจเหนอืกว่าเพศหญงิ ผ่านการใช้และแสดงอ�านาจเหนอืผูเ้สยีหาย

ในหลายรูปแบบ 

ที่เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องตีความมากมายก็คือ การคุกคามทางเพศ

และการข่มขืน ซึ่งในอีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นความเปราะบางของผู้หญิง

และเด็กที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข โดยไม่ถูกฉวยโอกาสละเมิดทางเพศ 

รวมทั้งยังแสดงให้เห็นความเสี่ยงและความยากล�าบากของผู้หญิงในการ 

ใช้ชีวิต ‘นอกบ้าน’ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านที่เปลี่ยวในเวลาเช้ามืด 

หรือดึกดื่น การดื่มแอลกอฮอล์ กินข้าวนอกบ้านตามร้านอาหารหรือ 

สถานบันเทิง การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อตัวร่างกาย ไปจนถึง 

การมเีพศสมัพนัธ์ ฯลฯ เหล่านีถ้กูตคีวามว่าเป็นพฤตกิรรมซึง่ละเมดิกรอบ

ที่สังคมไทยก�าหนดให้กับความเป็นผู้หญิงที่ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางและ 

มีด�าเนินชีวิตไปตามท�านองคลองธรรม ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเผชิญกับ 

ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการผ่านเข้าไปใน ‘พื้นที่’ เหล่านั้น หน�าซ�้ายังต้อง

รับผิดชอบด้วยความรู้สึกผิดและการต�าหนิตัวเองแม้จะตกเป็นผู้เสียหาย

ก็ตาม

ที่จริงแล้ว เจตนาของการจัดท�าฐานข้อมูลเรื่องเพศ ก็เพื่อรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดระบบค้นคว้าเบื้องต้นให้กับผู้สนใจที่จะศึกษา

ท�าความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาตัวฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา

รอบด้านและเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันต่อไปเรื่อยๆ หนังสือเล่มแรกที่ใช้ฐาน

ข้อมลูนีเ้ป็นฐาน คอื ม ี‘เรือ่ง’ เพศแบบไหนในห้องสมดุและข่าว (2551) 

รวมทั้งเล่มนี้เอง ก็เป็นเพียงตัวอย่างการหยิบและเลือกประเด็นที่ได้จาก

การอ่านและค้นคว้าในฐานข้อมลูเรือ่งเพศและสขุภาวะทางเพศมาน�าเสนอ 

เพือ่เป็นก้าวแรกของการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูนี ้ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะ



แสดงให้เหน็ว่าความรนุแรงทางเพศเป็นประเดน็ปัญหาส�าคญัหนึง่ในสงัคม

ไทย อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเด็นความรุนแรง 

ทางเพศนี้จะลดความส�าคัญลงจนไม่ต้องมีฐานข้อมูลได้ในที่สุด 

ท้ายนีต้้องขอขอบคณุทกุผูค้นทีเ่กีย่วข้องเป็นส่วนหนึง่ของงานจดัท�า

ฐานข้อมูลครั้งนี้ นั่นคือ จริยาภรณ์ กระบวนแสง ผู้ลงแรงเก็บรวบรวม 

ไฟล์ข่าวทั้งหมด แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และสถาบันวิจัย

ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ทีเ่หน็ความส�าคญัของการจดัท�า

ฐานข้อมูลในกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ

กุลภา วจนสาระ

ตุลาคม 2554



หมายเหตุชุดโครงการ

งานฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศของแผนงานสร้าง

เสริมสุขภาวะทางเพศ ด�าเนินงานโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล และมลูนธิสิร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ (สคส.) 

มีผลผลิตเป็นหนังสือสองเล่ม เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกัน เล่มแรกคือ  

กุลภา วจนสาระ. 2551. มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและในข่าว. 

กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.).

ฐานข้อมลูชดุแรกแยกเป็นสองส่วนคอื (1) ส่วนของหนงัสอื เอกสาร

วชิาการ รายงานการวจิยั วทิยานพินธ์ รวบรวมรายชือ่ได้ทัง้หมด 3,367 

รายการ และ (2) ส่วนของข่าวและบทความจากศนูย์บรกิารข้อมลูออนไลน์ 

ช่วง พ.ศ. 2541 - 2550 รวบรวมข่าวได้ 17,529 รายการ

ส�าหรบัการปรบัปรงุฐานข้อมลูเพิม่เตมิจากชดุแรกนัน้ เพยีงรวบรวม

ข่าวและบทความในบางหัวข้อ คือ ความรุนแรงทางเพศ ข่มขืน ท้องไม่

พร้อม แม่วยัรุน่ และเทคโนโลยช่ีวยเจรญิพนัธุ ์ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 

ด้วยจ�านวนข่าวทั้งสิ้น 6,574 รายการ บทสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เป็นหนังสือเล่มนี้เอง

ผูส้นใจต้องการฐานข้อมลูเรือ่งเพศและสขุภาวะทางเพศ โปรดตดิต่อ

ได้ที่ hsp.thai@gmail.com แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิ

สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) หรือคุณเบญจมาศ รอดภัย 

(bkorkoy@gmail.com) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล 
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เกริ่นน�า

ร
ายงานชิ้นนี้เป็นส่วนต่อเนื่องของการจัดท�าฐานข้อมูลเรื่องเพศ  

ในโครงการวจิยัการสร้างและการจดัการความด้านเพศวถิ ีเพศภาวะ 

และสุขภาพทางเพศ ที่ได้ด�าเนินงานและเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

ผลผลิตส�าคัญชิ้นหนึ่งของโครงการคือการสร้างฐานข้อมูลความรู้เรื่องเพศ 

ซึ่งมีการรวบรวมฐานข้อมูลจากห้องสมุดส�าหรับการค้นคว้า และการ

รวบรวมข่าวและบทความเกีย่วกบัเรือ่งเพศในรอบทศวรรษ (2541 - 2550) 

โดยมงีานวจิยัสงัเคราะห์ฐานข้อมลูทัง้สองออกมาเป็นรายงานชือ่ ม ี‘เรือ่ง’ 

เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว: หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ

บทความ ในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ (2551) 

อย่างไรกด็ ีกระแสการเคลือ่นไหวทางความคดิและวาทกรรมในด้าน

เพศ เพศภาวะ และสขุภาพทางเพศเกดิขึน้อย่างกว้างขวางหลากหลายใน

ช่วงต้นทศวรรษ 2550 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของการน�าเสนอกระบวนทัศน์

ใหม่ การตัง้ค�าถามท้าทายกระแสความคดิเดมิ รวมไปถงึปรากฏการณ์ด้าน

เพศทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน ผู้จัดท�าจึงได้

รวบรวมข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับเพศและสุขภาวะทางเพศในช่วง

ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2553 โดยเลอืกเพยีงบางหวัข้อ ด้วยเจตนาเพือ่ปรบั

ฐานข้อมูลเรื่องเพศให้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
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ส�าหรบัวธิกีารรวบรวมนัน้ ใช้การสบืค้นรายชือ่ข่าวและบทความผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 โดยแยกสืบค้นและเก็บ

รวบรวมไฟล์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 2 หัวข้อส�าคัญคือ ความรุนแรงทางเพศ 

และอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งแยกข่าวไว้ตามกลุ่มค�าส�าคัญ (keyword)  

4 กลุ่มด้วยกัน คือ ข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และ

เรื่องของแท้งและท้องไม่พร้อมเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติม

ค�าส�าคัญเรื่องแม่วัยรุ่นไว้ในฐานข้อมูลด้วย ซึ่งเริ่มเก็บและรวบรวมข่าว 

และบทความทีเ่กีย่วข้องตัง้แต่ พ.ศ. 2541 - 2553 ข่าวและบทความเรือ่ง

เพศส่วนที่เพิ่มเติมนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น 6,574 รายการ 

การท�าความเข้าใจและใช้ฐานข้อมูลนี้ มีข้อควรค�านึง 2 ประการ

ด้วยกัน ดังนี้คือ 

(1) ความซ�า้ซ้อนของข่าว นัน่คอืในแต่ละข่าวอาจมกีารเกบ็รวบรวม

ไฟล์ข่าวไว้มากกว่า 1 รายการส�าหรับการค้นคว้าในฐานข้อมูล เนื่องจาก

สื่อแต่ละแหล่งมีการน�าเสนอข่าวที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน นอกจากนี้

หากเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจหรือเป็นกรณีใหญ่ที่สังคมติดตามก็มักจะมี

การน�าเสนอความคบืหน้าของคดอีย่างต่อเนือ่งอกีด้วย บางกรณกีเ็ป็นข่าว

ทีเ่สนอผลการพจิารณาคดทีีเ่กดิขึน้เมือ่หลายปีก่อน ขณะเดยีวกนั กม็ข่ีาว

อีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการสรุปรวบเอาข่าวท�านองเดียวกัน แต่เกิดเหตุ 

ต่างสถานที่มารวมไว้เสนอในข่าวเดียวกัน 

(2) ความเกีย่วข้องเชือ่มโยงของข่าวมากกว่าหนึง่หวัเรือ่ง ทีแ่ม้จะ

พยายามแบ่งหวัข้อให้กบัการจดัประเภทข่าวในฐานข้อมลูแล้วกต็าม แต่มี

ข่าวและบทความจ�านวนหนึ่งที่อาจมีประเด็นเหลื่อมซ้อนกันได้มากกว่า  

1 หัวข้อ โดยเฉพาะประเด็นใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน เช่น การคุกคาม 

ทางเพศและการข่มขืน ที่บางกรณีมีลักษณะใช้อ�านาจให้ยินยอมเพื่อแลก
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กับประโยชน์บางอย่าง น�าไปสู่ประเด็นอื่นๆ ต่อเนื่อง เช่น ท้องไม่พร้อม

หรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ซึง่ไปปรากฏอยูใ่นหวัข้ออนามยัเจรญิพนัธุ์ 

เป็นต้น จากข่าวและบทความส่วนเพิม่เตมิทัง้สิน้ 6,574 รายการ แบ่งได้

ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้คือ

ตาราง 1 จ�านวนข่าวแยกตามหัวข้อข่าวและตามปีที่จัดเก็บ

หัวข้อ/ปี พ.ศ. 2551 2552 2553 รวม

ข่มขืน 916 858 490 2,264

ความรุนแรงทางเพศ 672 652 499 1,823

อนามัยเจริญพันธุ์* 370 341 720 1,431

ท้องไม่พร้อม 156 139 420 715

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

ข่
าวการข่มขืนทั้งหมดในฐานข้อมูล แสดงให้เห็นถึงการใช้และแสดง

อ�านาจทีม่เีหนอืกว่า ทัง้ทางกายภาพและสถานะทางสงัคมเศรษฐกจิ 

ของผู้กระท�าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย บังคับข่มขืนผู้เสียหายที่ส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิงหรือผู้น้อย เช่น เด็ก ทั้งชายและหญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัสะท้อนให้เหน็ถงึทศันะของผูช้ายทีเ่ชือ่อย่างผดิๆ ว่าเป็นเพศ

ที่มีอ�านาจเหนือกว่าและสามารถใช้อ�านาจนั้นกับผู้หญิง โดยเฉพาะใน 

ทางเพศได้ เห็นได้ชัดในกรณีหนึ่งที่ผู้ข่มขืนสักชื่อของตัวเองไว้บนร่างกาย

ของเหยื่อหลังข่มขืน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ในข่าว ขืนใจสักยันต์

ประจานเหยือ่ กามวปิรติบัน่ทอนสงัคม (2552) หรอืกรณทีีล่กัพาตวัเดก็

หญงิมามดัไว้ในบ้านเพือ่จะข่มขนืได้ต่อเนือ่ง ในข่าว จบัหนุม่ใหญ่หืน่กกัขงั 

ด.ญ. 11 ขวบมัดข่มขืนยับเยิน (2552) ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง

ความไม่สามารถยบัยัง้ชัง่ใจได้ของผูช้ายเมือ่เกดิอารมณ์เพศ และไประบาย

ออกกับผู้เสียหายซึ่งอาจเป็นใครก็ได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ รองรับ

จากข่าวในหวัข้อข่มขนืทัง้หมด ได้แสดงให้เหน็อย่างหนึง่ว่า วยัของ

ทั้งผู้เสียหายและผู้กระท�าผิดทางเพศลดน้อยลงมาก จนเกิดศัพท์ค�าว่า  

ยุวอาชญากรรม เช่น กรณีที่เป็นที่สนใจของสังคม เช่น ผู้กระท�าเป็นเด็ก



30  กุลภา วจนสาระ

อาย ุ8 - 12 ปี ร่วมกนัข่มขนืเดก็อาย ุ7 ขวบ เลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่หน็

จากเว็บโป๊ โดยผู้กระท�าที่เป็นเด็กอายุ 8 ขวบนั้นไม่ได้ถูกควบคุมตัว 

เนื่องจากกฎหมายถือว่าการกระท�าของเยาวชนที่อายุไม่ถึง 10 ปี ไม่มี

ความผิดทางอาญา ดูรายละเอียดได้ในข่าว ดูเว็บโป๊ในร้านเน็ต 3 ด.ช. 

เลียนรุมโทรม ด.ญ. 7 ขวบ (2551)

นอกจากนี้แล้ว ยังพบจากข่าวอีกไม่น้อยเช่นกันว่า ผู้เสียหายต้อง

เผชิญกับความรุนแรงต่อเนื่องจากการข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นความบอบช�้า 

ทางร่างกายและจิตใจที่ต้องอับอายขายหน้า จนบางรายถึงกับฆ่าตัวตาย  

การถ่ายภาพหรอืวดิโีอไว้เพือ่ข่มขูใ่ห้ต้องยอมเสยีเงนิ หรอืยอมมเีพศสมัพนัธ์

ซ�้าซาก การท้องไม่พร้อม การเป็นแม่วัยรุ่น การเจรจาต่อรองเรียกค่า 

เสียหาย หรือการแต่งงานที่อาจสร้างปัญหาชีวิตอื่นๆ ต่อเนื่องตามมา 

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการสอบสวนพิจารณาคดีเองก็สร้างความ

กดดันให้กับผู้เสียหายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากค�า พิจารณา

คดี หรือแม้กระทั่งการเจรจายอมความจากผู้กระท�า ที่อาจใช้อ�านาจและ

อทิธพิลทางสงัคมทีม่เีหนอืกว่ากดดนัให้ผูเ้สยีหายยอมความ หรอืบดิเบอืน

กระบวนการยุติธรรม หรือแม้แต่การแบบศาลเตี้ยที่ล้างแค้นกันเอง

ข่าวข่มขืนที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูล ส่วนเพิ่มเติม 3 ปีมีทั้งหมด 

2,264 ข่าว มีข้อสังเกตจากข่าวดังนี้

(1) ข่มขืนในครอบครัวและซ�้าซาก

ประมาณ 10% ของข่าวข่มขืนเป็นเหตุการณ์ละเมิดทางเพศที่ 

เกิดขึ้นในบ้านโดยคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือพ่อเลี้ยง รวมถึง

ญาติฝ่ายชาย ทั้งลุง น้าชาย ตา พี่เขย น้องเขย ฯลฯ ซึ่งอาศัยความ 

ใกล้ชิดสนิทสนมและความไว้ใจในฐานะญาติเข้าถึงตัวผู้เสียหาย ทั้งนี้  

การข่มขนืในครอบครวันัน้อาจเกดิขึน้ได้กบัเดก็ทัง้ชายและหญงิ เมือ่พจิารณา
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อายุของผู้เสียหาย พบว่าจากข่าวข่มขืนที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งหมด  

232 รายการ ประมาณสามในสี่เป็นข่าวข่มขืนผู้เสียหายที่อายุต�่ากว่า  

15 ปี (173 ข่าว) โดยผู้เสียหายอายุน้อยที่สุดคือ 2 ขวบเท่านั้น ขณะที่

ผู้เสียหายอายุมากที่สุดคือ 86 ปี ในจ�านวนข่าวข่มขืนนี้เกือบครึ่งหนึ่ง

เป็นการข่มขืนเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปีที่เกิดขึ้นซ�้าซากและต่อเนื่องหลายปี 

นอกเหนือจากนี้ก็เป็นข่าวข่มขืนผู้เสียหายที่อายุระหว่าง 15 - 18 ปี 

อีกประมาณ 10% (26 รายการ) และผู้เสียหายที่อายุมากกว่า 18 ปี 

อีกเกือบ 10% (22 ข่าว) 

ตวัอย่างข่าวข่มขนืในครอบครวัอืน่ๆ ได้แก่ DNA มดัลกูข่มขนืฆ่าแม่

วัย 75 (2551) รวบพ่อข่มขืนลูกในไส้ 3 คน - 18 ยัน 8 ขวบ (2551) 

พ่อเลีย้งสดุชัว่ข่มขนืลกูพกิารโปลโิอ - เป็นใบ้ (2551) รวบพ่อหืน่ตุย๋ลกูชาย 

ในไส้วยั 4 ขวบ (2551) จบัเฒ่า 70 ตณัหากลบัข่มขนืหลานวยั 5 ขวบ 

(2551) จับลูกเขยหื่นข่มขืนแม่ยายตัวเอง (2552) สลดพ่อข่มขืนลูก

ในไส้อายุแค่ 4 ขวบ (2552) พ่อเลี้ยงขยี้ 6 ขวบ - อีกรายขืนใจ ม.4 

นาน 6 ปี (2552) รวบไอ้หืน่ข่มขนืหลาน 3 ขวบ (2552) รวบตาข่มขนื

หลาน 7 ขวบ (2553) สลดพี ่14 ขนืใจน้องวยั 7 ขวบ (2553) เขยแค้น 

ทมิฬลุงข่มขืนเมียไม้ตีดับ (2553) เป็นต้น

การข่มขืนที่เกิดขึ้นในบ้าน โดยคนในครอบครัวนั้น เป็นกรณีความ

รุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นได้บอ่ยและสือ่มวลชนให้ความสนใจน�าเสนออย่าง

สม�่าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีข่มขืนเด็กในครอบครัวที่เกิดขึ้นซ�้าซาก

และต่อเนื่องยาวนานหลายปี เช่น กรณีพ่อคนหนึ่งที่ข่มขืนลูกสาวตัวเอง

ตัง้แต่ 9 ขวบ ต่อเนือ่งจนอาย ุ18 ปีจนมลีกูด้วยกนั จากนัน้ข่มขนืลกูสาว

ทีเ่กดิจากลกูสาวของตวัเองซ�า้อกีตัง้แต่อาย ุ9 ขวบ จนปัจจบุนัอาย ุ18 ปี  

ในข่าว จับพ่อข่มขืนลูกสาวจนมีหลาน - ขืนใจซ�้าอีก (2551) หรือกรณี 

ที่ลุงเขยข่มขืนหลานตั้งแต่อายุ 6 ขวบจนปัจจุบันอายุ 10 ขวบ ในข่าว 
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จับลุงเขยข่มขืนหลานมาราธอน 4 ปี (2551) หรือพ่อเลี้ยงที่ล่วงละเมิด

ทางเพศลูกสาวตั้งแต่อายุ 9 ขวบ จากนั้นก็ข่มขืนจนปัจจุบันอายุ 17 ปี

และท้อง 8 เดือน ในข่าว รวบพ่อเลี้ยงข่มขืนด.ญ.ตั้งแต่อนุบาล (2552) 

พ่อหืน่ข่มขนืลกูคนโตท้องพาท�าแท้ง ย่ามใจย่องขยีก้ามคนรองอกี (2552) 

นอกจากนี ้ยงัพบว่ามบีางกรณขีองการข่มขนืในครอบครวัทีแ่ม่หรอื

ญาติผู้หญิงรับรู้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากมีชีวิตที่ตกเป็นรอง

และยังต้องการพึ่งพาผู้ชายในบ้าน เช่น เด็กหญิงคนหนึ่งถูกพ่อเลี้ยง 

ฉวยโอกาสเข้ามาลวนลามและบงัคบัข่มขนืตัง้แต่อาย ุ10 ขวบ จนปัจจบุนั

อายุ 15 ปี หากไม่ยอมก็จะถูกทุบตีท�าร้าย เมื่อทนไม่ไหวบอกแม่ แม่ก็

เพียงแค่ดุด่าทะเลาะกับพ่อเลี้ยง ครั้นบอกยาย ยายเองก็เคยถูกลวนลาม

ด้วยเช่นกัน จนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหนีไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วแจ้งความ 

ในข่าว นักเรียน ม.2 ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน 5 ปีบอกแม่ก็แค่ดุด่าแต่ไม่ช่วย 

(2551) หรือข่าว แม่เป็นใจพ่อเลี้ยงข่มขืน 2 ลูกในไส้วัย 4 - 8 ขวบ 

(2552) อกีกรณหีนึง่เป็นข่าวทีแ่ม่รูเ้หน็เป็นใจให้พ่อเลีย้งข่มขนืลกูสาวอายุ 

15 ปีต่อเนื่องเป็น 10 ครั้ง ด้วยเชื่อว่า พ่อเลี้ยงมีองค์ประทับเป็นเจ้าแม่

กาล ีหากมกีารร่วมเพศกบัร่างทรงจะส่งผลให้เกดิโชคลาภ น�าความเจรญิ

รุง่เรอืงมาสูค่รอบครวัและชวีติลกู โดยทกุครัง้แม่จะนัง่ดจูนเสรจ็แล้วให้กนิ

ยาคมุก�าเนดิฉกุเฉนิ จนลกูทนไม่ไหวจงึแจ้งความ ในข่าว แม่อ้าง “องค์ลง”  

ให้ผัวใหม่ขยี้ลูก (2553)

ตัวอย่างข่าวข่มขืนในครอบครัวที่เกิดขึ้นซ�้าซาก ต่อเนื่องหลายปี 

และบางกรณีก็ตกเป็นเหยื่อของญาติมากกว่า 1 คน ได้แก่ ต�ารวจ 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  



33“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

3 ปี - ชวนเพือ่นร่วมด้วย (2552) พ่อขยีก้ามลกูย�่ายมีาราธอน 2 ปี สลด

ลงุข่มขนืซ�า้ (2552) จบัพ่อหืน่ข่มขนืลกูมาราธอน 7 ปี (2552) จบัเฒ่า

อังกฤษข่มขืนลูกเลี้ยงนาน 8 ปี (2553) เป็นต้น

ตาราง 2 ข่าวการข่มขืนที่เกิดขึ้นในครอบครัว พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

23 ก.พ.51 น้าเขย  
(24, เชียงใหม่)

หลานสาว (4) เด็กหญิงถูกน้าเขยข่มขืน

9 มี.ค.51 ชาย  
(22, ชลบุรี)

หญิง (23) หญิงสาวถูกญาติสนิทพยายาม
ข่มขืน

23 มี.ค.51 พ่อ  
(42, บุรีรัมย์)

ลูกสาว 3 คน 
(8, 14, 18)

กลับจากท�านาแล้วมีอารมณ์ทาง
เพศ แต่ไม่พบภรรยา เหน็ลกูสาว
นอนอยู ่จึงเข้าข่มขืน และเคย
ข่มขืนลูกสาวอีก 2 คน

8 เม.ย.51 พ่อเลี้ยง (30, 
สุราษฎร์ธานี)

ลูกเลี้ยง (2) แม่เด็กกลับมาบ้านเห็นพ่อเลี้ยง
คร่อมอยู่บนตัวลูกสาว ที่อวัยวะ
เพศมีเลือดไหล จึงแจ้งความว่า
เด็กหญิงถูกกระท�าช�าเรา

27 เม.ย.51 น้าเขย  
(20, กรุงเทพฯ)

หลานสาว (4) ล่อลวงเรยีกเข้าไปในบ้านพกัทีอ่ยู่
ใกล้เคยีง แล้วข่มขนื จากนัน้ข่มขู่
ไม่ให้ไปบอกใคร

30 เม.ย.51 พ่อ  
(24, ลพบุรี)

ลูกชาย (5) ถกูบงัคบัให้นอนคว�า่ลงแล้วใช้ครมี
หล่อลื่นทา ก่อนจะข่มขืนทาง
ทวารหนัก 
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วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

16 พ.ค.51 น้าชาย  
(18, กระบี่)

หลานสาว (4) ดืม่เหล้าจนเมาแล้วมอีารมณ์ทาง
เพศ ล่อลวงเดก็หญงิเข้าไปในสวน
ปาล์มข้างบ้าน แล้วลงมือข่มขืน 
แต่เด็กร้องจึงฆ่าจนเสียชีวิต

18 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(48, สุรินทร์)

ลูกเลี้ยงพิการ 
(22)

หญิงพิการป่วยเป็นโรคโปลิโอแต่
ก�าเนิด ถูกพ่อเลี้ยงฉวยโอกาส
ข่มขืนระหว่างที่แม่ไม่อยู่

20 พ.ค.51 ลุงเขย, น้าเขย 
(60, 30 -  
ศรีสะเกษ)

หลานสาว (3) เด็กหญิงถูกลุงเขยและน้าเขย
ข่มขืนจนได้รับบาดเจ็บ

20 พ.ค.51 ญาติ 3 คน 
(15 - 17, 
นครนายก)

เด็กหญิง (9) ผู้ปกครองแจ้งความเด็กหญิงถูก
ญาติหลายคนข่มขืน

30 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(37, ตาก)

ลูกเลี้ยง (12) ฉวยโอกาสที่แม่ของเด็กไม่อยู ่  
พ่อเลีย้งหลอกให้เดก็หญงิขี ่จยย. 
ไปส่งแล้วลงมือบังคับข่มขืน

1 ก.ค.51 พ่อ  
(37, สงขลา)

ลูกสาว (13) ถูกพ่อข่มขืนโดยน้องชายก็ทราบ
เรือ่ง แต่เดก็ทัง้สองไม่กล้าบอกใคร
เพราะกลัวพ่อถูกต�ารวจจับ

15 ก.ค.51 อาเขย  
(40, ศรีสะเกษ)

หลานสาว 
(15)

เด็กหญิงก�าพร้าพ่อแม่อาศัยอยู่
บ้านอา ถกูอาเขยฉวยโอกาสขณะ
ไม่สบายใช้ก�าลังบังคับข่มขืน

19 ก.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(33, ราชบุรี)

ภรรยาและ 
ลูกเลี้ยง  
(42, 16)

พยายามปลกุปล�า้ลกูเลีย้งแต่ขดัขนื  
จึงท�าร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
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วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

3 ส.ค.51 พี่เขย (30, 
นครศรธีรรมราช)

น้องเมีย (14) ระหว่างพี่สาวออกไปท�างาน พี่
เขยผลกัประตเูข้ามาใช้ก�าลงับงัคบั
ข่มขืน

11 ส.ค.51 ตาเลี้ยง  
(49, อุตรดิตถ์)

หลานสาว (9) ถกูตาเลีย้งข่มขนื 2 ครัง้ ระหว่าง
ที่แม่เอาไปฝากให้ยายเลี้ยง ขณะ
ยายนอนหลับอยู่ในมุ้งข้างๆ 

17 ก.ย.51 ลุง  
(40, เชียงราย)

หลานสาว (7) ถูกข่มขืนจนมีน�้าหนองไหลออก
มาจากบริเวณอวัยวะเพศ

24 ก.ย.51 ตาเลี้ยง  
(70, 
มหาสารคาม)

หลานสาวอายุ
ไม่เกิน 15

ถกูพ่อเลีย้งของแม่ข่มขนื โดยเคย
ล่วงละเมิดทางเพศแม่ตอนอายุ  
5 ขวบจนถึงอายุ 15 ปีด้วย

2 ม.ค.52 พ่อเลี้ยง  
(38, อ่างทอง)

เมยีและลกูเลีย้ง  
(30, 9)

ถูกข่มขืน แล้วท�าร้ายร่างกาย 
จนเสียชีวิต

23 ก.พ.52 อาชาย  
(25, อุตรดิตถ์)

หลานสาว 
(11)

แอบเข้ามาข่มขืน แล้วใช้มือหรือ
ผ้าปิดปากอุดจมูกจนขาดใจตาย 

10 มี.ค.52 พ่อเลี้ยง  
(37, ระยอง)

ลูกเลี้ยง (12) พ่อเลี้ยงอาศัยจังหวะที่แม่ไม่อยู่
หรือช่วงที่มารับหลังเลิกเรียน
บงัคบัข่มขนื ยงัขูว่่าถ้าน�าเรือ่งไป
บอกใครจะฆ่าให้ตาย 

18 เม.ย.52 ลูกเขย  
(25, เลย)

แม่ยาย (55) ลูกเขยกินเหล้ากลับมาบ้าน เห็น
แม่ยายอาบน�า้อยูท่ีบ่่อหลงับ้านจงึ 
เกิดอารมณ์และตามเข้าไปข่มขืน

29 พ.ค.52 น้าชาย  
(23, เลย)

หลานสาว (8) ถูกน้าชายข่มขืนภายในบ้าน อ้าง
ว่าท�าไปเพราะหน้ามืด 

8 มิ.ย.52 พ่อ (40, 
นครราชสีมา)

ลูกสาว (14) ถูกพ่อปลุกปล�้าขืนใจในบ้านพัก
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วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

23 มิ.ย.52 พ่อ (27, 
สุพรรณบุรี)

ลูกสาว (4) ถูกพ่อข่มขืนขณะนั่งดูทีวีในบ้าน
พัก แม่เข้าช่วยและแจ้งความ

5 ก.ค.52 น้าชาย  
(18, สุรินทร์)

หลานสาว (9) ถูกน้าชายเมาใช้ก�าลังปลุกปล�้า
ข่มขืน

1 ส.ค.52 พี่ชาย  
(23, ชลบุรี)

น้องสาว (16) เมาเหล้าและยาบ้า เกิดอารมณ์
ทางเพศ จงึเข้าไปใช้ก�าลงัปลกุปล�า้
และข่มขืน

10 ส.ค.52 ลุง  
(54, เชียงราย)

หลานสาว (7) ถกูลงุข่มขนืจนอวยัวะเพศฉกีขาด 
เลือดไหลไม่หยุด

22 ส.ค.52 ชาย 2 คน 
(15, 16 -  
นครปฐม)

หลานสาว 
(13)

ถูกลูกพี่ลูกน้องข่มขืนและท�าร้าย
จนเสียชีวิต

5 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(46, ปทุมธานี)

ลูกเลี้ยง (5) พ่อเลี้ยงเมาแล้วเข้ามาข่มขืน 

29 ก.ย.52 พี่ชายและ 
แฟนพี่ชาย 
(พระนครศรีอยุธยา)

หญิงพิการ 
(18)

พีช่ายและแฟนซือ้ยาปลกุเซก็ส์มา
กนิแล้วเกดิอารมณ์ทางเพศ จงึไป
อุม้น้องสาวพกิารซ�า้ซ้อนหหูนวก - 
ตาบอดมาให้แฟนข่มขนื ใช้โทรศพัท์ 
มือถือถ่ายคลิปไว้เพื่อข่มขู่ไม่ให้
แฟนนอกใจ แม่มารูเ้รือ่งเมือ่น้อง
ตั้งท้องได้ 8 เดือน

6 ต.ค.52 น้าเขย  
(นครศรธีรรมราช)

หลานสาว  
2 คน  
(ป. 5, ป.6)

หลานสาวถกูน้าเขยซึง่เป็นหลาน
ชายนักการเมืองข่มขืน 



37“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

9 ต.ค.52 พ่อ  
(39, กาฬสินธุ์)

ลูกสาว (15) ภรรยาไม่ให้ร่วมหลับนอน และ
ดืม่สรุาเกดิอารมณ์ จงึบงัคบัข่มขนื
ลูก แล้วข่มขู่ไม่ให้บอกใคร และ
หงึหวงบตุรสาวเมือ่ชายอืน่มาจบี
และทุบตีลูกบ่อยครั้ง

31 ต.ค.52 พี่เขย  
(22, บุรีรัมย์)

น้องเมีย (16) อ้างว่าหลงรกัน้องเมยีมานาน เกดิ
อารมณ์ชั่ววูบบังคับเข้าไปในป่า
แล้วข่มขืน 

29 พ.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(51, แพร่)

ลูกเลี้ยง (11) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน

2 ธ.ค.52 พ่อ  
(50, พิษณุโลก)

ลูกสาว (10) ถูกพ่อล ่วงเกินทางเพศ ทั้งที่ 
แม่ป่วยเป็นโรคประสาทนอนอยู่
ห้องติดกัน

9 ม.ค.53 หลานชาย 
พิการแขนขาลีบ  
(23, บุรีรัมย์)

ยาย (56) หลานพิการปลุกปล�้าข่มขืนยาย 
แล้วท�าร้ายร่างกาย

24 ม.ค.53 พ่อเลี้ยง  
(34, เชียงราย)

ลูกเลี้ยง (8) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนขณะที่แม่ออก
ไปข้างนอก

26 ก.พ.53 ลูกเขย  
(29, กรุงเทพฯ)

แม่ยาย ท�าร้ายร่างกายแล้วข่มขืนแม่ยาย

30 เม.ย.53 น้าชาย (27, 
สุพรรณบุรี)

หลานสาว 
(13)

เมาแล้วเข้าไปข่มขนืกระท�าช�าเรา

9 พ.ค.53 พ่อ  
(42, สระบุรี)

ลูกสาว (14) เรียกให้ไปบีบนวดในห้อง แล้ว
ลงมือขืนใจ

2 มิ.ย.53 ชาย  
(23, ชลบุรี)

หญิง (17) ถูกญาติข่มขืน



38  กุลภา วจนสาระ

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

16 มิ.ย.53 พ่อ  
(44, กรุงเทพฯ)

ลูกสาว 
(ไม่ทราบอายุ)

ข่มขืนลูกสาว แล้วหนีไปบวช

17 มิ.ย.53 ตา (79,  
มุกดาหาร)

หลานสาว (7) ถูกตาข่มขืน

6 มิ.ย.53 ชาย (33) หลานสาว 
(11)

ถูกข่มขืนในห้องน�้าของโรงเรียน

23 ธ.ค.53 ตา  
(61, ชัยนาท)

หลานสาว (9) ไปรบัหลานทีโ่รงเรยีน ขณะอาบน�า้ 
ให้หลานเกิดอารมณ์ทางเพศจึง
ข่มขืน

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 3 ข่าวการข่มขนืซ�า้ซากทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

16 ม.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(39, สกลนคร)

ลูกเลี้ยง (24) ถูกพ่อเลี้ยงใช้ก�าลังบังคับขืนใจ
หลายครั้ง

13 มี.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(42, อุดรธานี)

ลูกเลี้ยง (15) ข่มขนืเดก็สาวลกูเลีย้งทกุครัง้ทีเ่มา 
ราว 5 ปี ก่อนจะตดัสนิใจเล่าเรือ่ง
ให้แม่ฟัง

26 เม.ย.51 ลุง (51, 
มหาสารคาม)

เด็กหญิง (13) ถูกลุงกระท�าช�าเราตั้งแต่ปี 2549



39“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

13 พ.ค.51 พ่อ  
(53, กรุงเทพฯ)

หญิง (19) ข่มขืนลูกสาวตั้งแต่อายุ 9 ขวบ
ปัจจุบันอายุ 34 ปี กระทั่งมีลูก
ด้วยกนั 2 คน น�าลกูสาวทีเ่กดิกบั
พ่อมาฝากเลี้ยง เนื่องจากเกรงว่า
สามใีหม่จะข่มขนืลกู แต่ปรากฏว่า
ลูกถูกพ่อและตาข่มขืนซ�้าอีกตั้งแต่
อายุ 9 ขวบ ปัจจุบันอายุ 19 ปี 

14 พ.ค.51 ลุงเขย  
(40, เชียงใหม่)

เด็กหญิง (10) ถกูข่มขนืกระท�าช�าเรามากว่า 1 ปี 

18 พ.ค.51 อา (20, 
สมุทรปราการ)

หลานสาว (7) ถกูข่มขนืหลายปี แล้วขูฆ่่า หากน�า
เรื่องไปบอกคนอื่น

19 พ.ค.51 พ่อ (52, 
อ่างทอง)

ลูกสาวและ 
หลานสาว  
(22, 27)

เคยถกูจบัตดิคกุเพราะข่มขนืลกูสาว 
เมือ่ออกจากคกุกย็งัพยายามข่มขนื
ลูกสาวและหลานสาวอีก

20 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(38, อุตรดิตถ์)

ลูกเลี้ยง (12) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน 4 ครั้ง

26 พ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(51, ร้อยเอ็ด)

ลูกเลี้ยง (17) ถูกพ่อเลี้ยงบังคับข่มขืนตั้งแต่อายุ 
9 ขวบจนตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน

27 มิ.ย.51 ปู่  
(53, สระแก้ว)

หลานสาว 
(12)

ถกูปูข่่มขนืนบัสบิครัง้ตัง้แต่เรยีนอยู่
ชั้น ป.6 ไม่กล้าบอกใครเพราะถูก
ขู่จะฆ่าให้ตาย

23 ก.ค.51 พ่อเลี้ยง (39), 
หลานชาย 3 
คน (18 - 21, 
อ่างทอง)

เด็กหญิง (13) ถกูพ่อเลีย้งและหลานชายพ่อเลีย้ง
ข่มขืนจนตั้งครรภ์ 5 เดือน 



40  กุลภา วจนสาระ

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

1 ส.ค.51 พ่อและพี่ชาย  
(38, 17 -  
ประจวบครีขีนัธ์)

เด็กชาย (4) ถูกพ่อและพี่ชายที่เป็นลูกติดพ่อ
ข่มขืนทางทวารหนักไม่ต�่ากว่า  
5 ครัง้ ตัง้แต่ ธ.ค. 2550 ถงึ ก.พ. 
2551

10 ต.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(41, ขอนแก่น)

ลูกเลี้ยง (10) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่อายุ 10 
ขวบ จนถึงอายุ 15

23 ต.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(30, กรุงเทพฯ)

เด็กหญิง (13) ถกูพ่อเลีย้งข่มขนืตดิต่อกนัมา 3 ปี 
จนต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะ
ตั้งครรภ์

31 ต.ค.51 อาเขย  
(51, พิจิตร)

หลานสาว 
(11)

อาศัยอยู่บ้านอาเขยเนื่องจากใกล้
โรงเรียน ถูกอาเขยใช้ก�าลังบังคับ
ขืนใจหลายครั้ง 

3 ธ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(24, กรุงเทพฯ)

ลูกเลี้ยง (12) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนหลายครั้งจน 
ตั้งท้อง 

28 ธ.ค.51 พ่อเลี้ยง  
(46, 
สุราษฎร์ธานี)

ลูกเลี้ยง (13) พ่อเลีย้งถอืโอกาสขณะทีแ่ม่ของเดก็
ออกไปกรีดยาง ข่มขืนนานนับปี 
จนตั้งครรภ์ 7 เดือน 

10 ม.ค.52 น้าเขย (54, 
นครศรธีรรมราช)

หลานสาว 
(13)

ข่มขืนตั้งแต่อายุ 9 ขวบถึง 13 ปี 
จนตั้งครรภ์ 3 เดือน

5 ก.พ.52 พ่อเลี้ยง  
(40, พิษณุโลก)

ลูกเลี้ยง (13) พ่อเลีย้งบงัคบัข่มขนืหลายครัง้เวลา
อยู่บ้านคนเดียว โดยใช้เงินล่อ

27 ก.พ.52 น้าชาย  
(55, เชียงใหม่)

หญิง (16) ถูกน้าชายปลุกปล�้าข่มขืนตั้งแต่ปี 
2548 จนถึงปัจจุบัน 

24 เม.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(62, เชียงราย)

ลูกเลี้ยง (12) พ่อเลี้ยงเมาสุรากลับบ้าน ใช้ก�าลัง
บังคับข่มขืน และท�าอีกหลายครั้ง
จนตั้งท้อง 



41“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

10 พ.ค.52 พ่อเลี้ยง (36, 
กาญจนบุรี)

ลูกเลี้ยง (14) พ่อเลีย้งพยายามลวนลามมาตัง้แต่
อายุ 9 ขวบฉวยโอกาสข่มขืนเมื่อ
อาย ุ12 ปีจนปัจจบุนั และขูบ่งัคบั
ห้ามบอกใคร 

19 พ.ค.52 พ่อเลี้ยง  
(34, นครปฐม)

ลูกสาว (14) ถูกพ่อเลี้ยงบังคับข่มขืนหลายครั้ง 
เวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน

28 พ.ค.52 พ่อ  
(42, นครปฐม)

ลูกสาว (14) ถูกพ่อข่มขืนตั้งแต่ตุลาคม 2550 
จนถึงปัจจุบัน แถมขู่ฆ่า

8 มิ.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(60, ยโสธร)

ลูกเลี้ยง (14) ถกูพ่อเลีย้งบงัคบัข่มขนืมานานกว่า 
1 ป ีจนตั้งท ้อง และถูกสั่งพัก 
การเรียน

14 ก.ค.52 พ่อเลี้ยง ลูกเลี้ยงพิการ
แขนขาลีบ

หญงิสาวพกิารแขนขาลบีถกูพ่อเลีย้ง 
ข่มขืน 2 ปี

3 ส.ค.52 พ่อ  
(36, นนทบุรี)

ลูกสาว (11) เกดิอารมณ์ทางเพศ จงึบงัคบัขนืใจ
ลูกสาวคนโตและข่มขืนมาตลอด 
จนตั้งครรภ์ 5 เดือน และเคย
พยายามข่มขืนลูกคนรองด้วย

29 ส.ค.52 พ่อ  
(37, นนทบุรี)

เด็กหญิง (13) อ้างว่าเมยีป่วย จงึบงัคบัให้ลกูสาว
นั่งดูหนังโป ๊ด ้วยกันแล้วข ่มขืน 
พร้อมขู ่ห้ามน�าเรื่องไปบอกใคร 
ข่มขืนจนตั้งท้อง

5 ก.ย.52 ชาย  
(37, พิษณุโลก)

หญิงพิการ 
(21)

ถูกญาติข่มขืนหลายครั้ง

16 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(36, บุรีรัมย์)

ลูกเลี้ยง 2 คน 
(4, 8)

มีอารมณ์เพศสูง ข่มขืนลูกทั้งสอง
ที่บ้านมานานแล้ว บางครั้งแม่เด็ก
เห็นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร



42  กุลภา วจนสาระ

วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

23 ก.ย.52 พ่อเลี้ยง  
(นครศรธีรรมราช)

ลูกเลี้ยง (11) พอเมยีหนไีป กก็ระท�าอนาจารและ
ข่มขืนลูกเลี้ยงตั้งแต่เรียนอยู ่ชั้น  
ป. 4 - 6 ทัง้ยงัสัง่ให้พาเพือ่นๆ มา
ให้กระท�าอนาจารลบูคล�าอวยัวะเพศ 
และส�าเร็จความใคร่ โดยให้เงิน
ตอบแทน

25 ก.ย.52 พ่อและลุง  
(46, 42, 
ปทุมธานี)

เด็กหญิง (14) พ่อข่มขืนนานร่วม 2 ปีมากกว่า 
50 ครัง้ โดยอ้างว่าบตุรสาวเป็นใจ 
ถูกลุงข่มขืนมากว่า 3 เดือน

17 ต.ค.52 พ่อเลี้ยง  
(56, ตรัง)

ลูกเลี้ยง (12) ข่มขืนลูกเลี้ยงตั้งแต่ปี 2551 -  
2552 จนท้องและคลอดลูกชาย 
ก็ยังข่มขืนต่อ

18 ต.ค.52 พ่อ (40, 
หนองบัวล�าภู)

หญิง (19) ถกูพ่อข่มขนืมาตัง้แต่ปี 2551 รวม 
12 ครั้งจนตั้งครรภ์ได้ 4 เดือน 
จากนัน้ยงัท�าร้ายร่างกายเพือ่บงัคบั
ให้ไปท�าแท้ง 

30 ต.ค.52 พ่อเลี้ยง  
(37, ชลบุรี)

ลูกเลี้ยง (9) อาศยัจงัหวะทีแ่ม่ไม่อยู ่ล่วงละเมดิ
ลูกเลี้ยงมากว่า 2 ปี แล้วข่มขู่ว่า
จะฆ่าทั้งแม่ทั้งลูก

5 ธ.ค.52 พ่อ  
(42, อุดรธานี)

พี่น้อง 2 คน 
(13, 15)

ถูกบังคับข่มขืนมานานกว่า 4 ปี 
โดยแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ จน
ตั้งครรภ์และแท้งลูกที่โรงเรียน

13 ธ.ค.52 พ่อ (51, 
สุพรรณบุรี)

หญิง (17) ถูกพ่อบังคับข่มขืนตั้งแต่อายุ 10 
ขวบ เล่าให้แม่ฟังแต่ไม่เชื่อ

7 มี.ค.53 พ่อ  
(51, พิษณุโลก)

เด็กหญิง (13) ถูกพ่อข่มขืนหลายครั้งตั้งแต่ป ี 
2549 พร้อมทั้งขู ่จะฆ่าให้ตาย 
ถ้าเอาเรื่องไปบอกคนอื่น
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วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

11 มี.ค.53 น้องชาย  
(15, พิษณุโลก)

พีส่าวพกิาร ใบ้ 
แขนขาลบี (22)

ถูกน้องชายข่มขืนหลายครั้งจน 
ตั้งครรภ์

5 มิ.ย.53 พ่อ (22, 
สมุทรสาคร)

เด็กหญิง (6) เรียกให้พ่อเอาผ้าขนหนูให้หลัง 
อาบน�้า แต่ถูกอุ้มไปนอนบนเตียง 
แล้วลงมอืข่มขนื พ่อขูไ่ม่ให้บอกใคร 
และข่มขืนอีกหลายครั้ง

16 มิ.ย.53 พี่เขย  
(20, ตรัง)

เด็กหญิง (11) ถกูพีเ่ขยข่มขนืจนตัง้ท้องได้ 6 เดอืน

16 มิ.ย.53 พ่อ และลุง เด็กหญิง (9) อาศัยอยู่ที่บ้านของป้าและลุงเขย 
ถูกลุงเขยข่มขืนหลายครั้ง กลับไป
อยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน ก็ถูกพ่อข่มขืน
หลายครั้ง

23 มิ.ย.53 พ่อ 
(44 - ลพบุรี)

เด็กหญิง (12) เริ่มลูบคล�าร่างกายตั้งแต่ปี 2551 
ต่อมาช่วงเดอืน ม.ีค. - เม.ย.2553 
พ่อข่มขืน และมักทุบตีเป็นประจ�า

7 ส.ค.53 พ่อ (38, 
กรุงเทพฯ)

เด็กหญิง (13) ถูกพ่อข่มขืนกว่า 10 ครั้ง

10 ส.ค.53 พ่อเลี้ยง (42, 
สมุทรปราการ)

หญิง (15) แม่พาไปให้พ่อเลี้ยงข่มขืนตั้งแต่
มี.ค. - ก.ค. บอกว่ามีองค์ประทับ
เป็นเจ้าแม่กาล ีหากได้ร่วมเพศกบั
ร่างทรงจะส่งผลให้เกิดโชคลาภน�า
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว 
ถ้าไม่ยอมจะถูกไล่ออกจากบ้าน 
ด้วยความกลัวจึงต้องยอมให้พ่อ
เลีย้งข่มขนืต่อเนือ่งเรือ่ยมารวม 10 
ครัง้ โดยทกุครัง้แม่จะนัง่ดจูนเสรจ็ 
แล้วให้กินยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน
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วันที่ 
ลงข่าว

ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ (อายุ) เหตุการณ์

21 ก.ย.53 พี่ชาย  
(14, กรุงเทพฯ)

น้องสาว (7) อาศยัช่วงทีไ่ม่มใีครอยูบ้่าน ใช้ก�าลงั
ทุบตีแล้วข่มขืน

14 ต.ค.53 พ่อเลี้ยง  
(60, กรุงเทพฯ)

เด็กหญิง (10) ข่มขืนตั้งแต่เดือน พ.ค. 2552 
พร้อมทั้งข่มขู่ไม่ให้บอกใคร

29 ต.ค.53 พ่อเลี้ยงชาว
อังกฤษ (65, 
กรุงเทพฯ)

เด็กหญิง (8) ถูกข่มขืนตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนถึง 
15 ปี 

12 พ.ย.53 พ่อเลี้ยง (35, 
ประจวบครีขีนัธ์)

เด็กหญิง (13) ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนกว่า 14 ครั้งใน 
3 เดือน แต่ไม่กล้าบอกกลัวถูกตี 
และข่มขู่เอาชีวิต

23 ธ.ค.53 ลุงเขย (50, 
สมุทรปราการ)

เด็กหญิง (13) ใช้ก�าลงัปลกุปล�้าข่มขนืตัง้แต่เดอืน 
ม.ค. ถึงปัจจุบันกว่า 70 ครั้ง ทุก
ครัง้จะให้เงนิ 200 บาท พร้อมทัง้
ข่มขู่ไม่ให้บอกใคร

ที่มา  ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

(2) คนรู้จักที่ไว้ใจไม่ได้ในข่าวข่มขืน

เกือบหนึ่งในสามของข่าวข่มขืนทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในช่วง 3 ปี 

(หรอืจ�านวน 718 รายการ จาก 2,264 รายการ) เป็นข่าวข่มขนืทีเ่กดิขึน้ 

โดยผู้กระท�าเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับผู้เสียหาย ซึ่งมีทั้งเพื่อน แฟนหรือคู่รัก 

อดีตคนรัก เพื่อนของเพื่อน เพื่อนร่วมชั้นหรือร่วมโรงเรียน เพื่อนบ้าน 
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เพื่อนข้างห้อง เพื่อนหรือคนรู้จักของญาติ รวมถึงคนคุ้นเคยหรือคนใน

ชมุชนทีเ่คยเหน็หน้าค่าตากนั เช่น ต�ารวจ อบต. ผูใ้หญ่บ้าน หมออนามยั 

ยามหรือ รปภ. ฯลฯ ในจ�านวนนี้ประมาณ 40% เป็นข่าวที่ผู้เสียหายเป็น

เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี (286 ข่าว) เกือบ 22% เป็นข่าวของผู้เสียหาย 

ทีอ่ายรุะหว่าง 15 - 18 ปี (153 ข่าว) และอกีประมาณ 37% เป็นข่าวที่ 

ผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 18 ปี (262 ข่าว) 

ตัวอย่างข่าวในหัวข้อนี้ได้แก่ รวบช่างไฟหื่นข่มขืนลูกเพื่อนบ้าน 

วัย 5 ขวบ (2551) หนุ่มใหญ่ข่มขืนลูกสาวเพื่อนวัย 7 ขวบ (2551) 

เพือ่นบ้านชัว่ข่มขนืเดก็ ป.1 ท�าทเีชด็ตวัให้ (2551) รวบเพือ่นบ้านข่มขนื 

ม.1 จนท้องหวิดคลอดใน ร.ร. (2551) ล่าช่างสีฆ่าข่มขืนแฟนเพื่อน 

(2551) เด็ก ม.2 เมาเหล้าขาวรุมทึ้ง น.ร.หญิงเพื่อนร่วมชั้นบนรถทัวร์ 

(2551) จับแฟนกับ 7 เยาวชนรุมโทรมสาว 15 (2551) จับสัปเหร่อ

หืน่ขนืใจ ด.ญ. 8 ขวบ (2552) บกุรวบนายก อบต. ขยีก้าม ด.ญ. 9 ขวบ  

(2552) ม.4 ชวนเพื่อน ม.3 ฆ่าข่มขืนญาติวัย 12 ปี (2552) ถูกเย้ย

เป็นตุ๊ดลวงข่มขืนระบายแค้น (2552) เกย์ใหญ่ ลูกชิ้นล่อ ตุ๋ย 6 ขวบ 

(2552) จบัลกูร้อยเอกปืนจี ้- ข่มขนื ด.ญ. ลกูพนัตร ี(2552) หนุม่ลกัหลบั  

ด.ญ. 14 แฟนเพือ่น (2552) จบั 2 หนุม่รมุขนืใจแฟนเก่า (2552) จบั

อดตีสามข่ีมขนืเมยีเก่า หงึแต่งตวัสวย (2552) เดนคกุฉดุแฟนเก่าข่มขนื

ฆ่า แค้นง้อไม่ส�าเรจ็ (2552) ล่าแขกขายโรตข่ีมขนืเดก็มาราธอน (2552) 

หนุ่มแสบแอบย่องข่มขืนเมียเพื่อน (2552) พระฆ่าทุบหัวกิ๊กสาวใหญ่ 

ลากขึน้รถตูข้ยีก้าม ขอฟ้ืนรกัเก่าแต่ไม่ส�าเรจ็จงึระบายความแค้น (2552) 

จบั 5 น.ศ.รมุข่มขนืเพือ่นร่วมสถาบนั (2552) รวบเจ้าของอูข่่มขนื ด.ญ. 

5 ขวบ (2553) หลอกสอนคณุไสยขนืใจสาว 17 (2553) มอมเหล้าพ่อ

แม่ข่มขืนสองพี่น้อง (2553) เป็นต้น
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ข่าวข่มขนืทีเ่กดิจากคนรูจ้กัใกล้ชดิทีเ่ป็นข่าวใหญ่ครัง้หนึง่ กค็อืข่าว

ทีต่�ารวจยศร้อยต�ารวจโทกบัสบิต�ารวจตรแีละเพือ่นพลเรอืนอกี 4 คน ร่วม

กนัข่มขนืสบิต�ารวจตรหีญงิคนหนึง่ ด้วยเหตทุีเ่พือ่นร่วมห้องต�ารวจด้วยกนั 

สงสัยว่าเอาเรื่องที่ตัวเองมีความสัมพันธ์กับต�ารวจร่วมโรงพักคนหนึ่งซึ่ง

ถือเป็นความผิดวินัย เนื่องจากฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว ไปฟ้องผู้บังคับ

บญัชาท�าให้ถกูเรยีกไปตกัเตอืน จงึผกูใจเจบ็วางแผนหลอกไปกนิข้าวนัง่ฟัง

เพลงทีร้่านอาหารแล้วพาไปทีห้่องแถวหลงัหนึง่ จากนัน้กร็มุท�าร้ายร่างกาย 

กกัขงัหน่วงเหนีย่วไม่ให้ออกจากห้อง แล้วให้ ร.ต.ท. กบั ส.ต.ต.และพวก

ที่เป็นพลเรือนอีก 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน ผลัดกันข่มขืน ก่อนจะ 

เอาตัวไปฝากไว้ที่ค่ายทหารพรานแห่งหนึ่ง กรณีนี้แสดงให้เห็นชัดเจน 

ว่าเป็นการท�าร้ายที่เกิดจากความเกลียด และใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือ 

ในการท�าลายอกีฝ่าย ในข่าว ตร.หญงิลวงรมุโทรมรมูเมทแค้นปากโป้งเรือ่ง

ในมุ้ง (2553) กรณีที่ใช้การข่มขืนเป็นเครื่องมือในการท�าร้ายอีกฝ่าย

คล้ายคลึงกันก็เช่นข่าว จับหนุ่มบอดข่มขืนเมียเพื่อนถอนแค้น สามีเหยื่อ

แกล้งมัดเจ้าโลกติดนิ้วเท้า (2552) 

(3) ข่มขืนในโรงเรียน

การข่มขนืทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เสมอๆ ด้วยอยูบ่น

พื้นฐานของความไว้วางใจ และในฐานะที่โรงเรียนเป็นสถาบันที่ท�าหน้าที่

หล่อหลอมสมาชิกรุ่นใหม่ๆ ของสังคม ท�าให้ครูมีความชอบธรรมในการ 

สั่งสอน ออกค�าสั่ง และก�าหนดความเป็นไปในชีวิตประจ�าวันของลูกศิษย์

ซึ่งต้องยอมตามได้โดยไม่ถูกตั้งค�าถามมากนัก การข่มขืนในโรงเรียนมีทั้ง

กรณขีองผูก้ระท�าเป็นครลู่วงละเมดิทางเพศนกัเรยีน หรอืข่มขนืครดู้วยกนั 

กรณีที่เพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมโรงเรียน/สถาบันเดียวกัน หรือต่าง

สถาบัน และกรณีที่เป็นบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน ข่าวข่มขืนในโรงเรียนนี้
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มีทั้งสิ้น 121 รายการ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% ของข่าวข่มขืนที่

รวบรวมในช่วง 3 ปี เมื่อพิจารณาอายุของผู้เสียหายแล้วพบว่าเกือบสาม

ในสีเ่ป็นกรณลีะเมดิทางเพศทีเ่กดิกบัผูเ้สยีหายอายตุ�า่กว่า 15 ปี (ประมาณ 

73% หรอื 88 ข่าวจาก 121 ข่าว) ประมาณ 15% เป็นผูเ้สยีหายทีม่อีายุ

ระหว่าง 15 - 18 ปี และที่เหลือเป็นกรณีข่มขืนที่เกิดกับผู้เสียหายอายุ

มากกว่า 18 ปี ทั้งนี้ การข่มขืนในโรงเรียนเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกเพศสภาพ 

กรณข่ีมขนืระหว่างครกูบัลกูศษิย์นัน้ เกดิขึน้ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นการ

ล่อลวงให้ลูกศิษย์ยินยอมเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์บางอย่าง ฉวย

โอกาสละเมดิจากความไม่รูเ้ท่าทนัของเดก็และสถานการณ์ทีต้่องท�ากจิกรรม

ใกล้ชิด และทั้งที่เป็นการบังคับเอาด้วยก�าลัง โดยผู้กระท�ามักไม่สนใจว่า 

การมเีพศสมัพนัธ์กบัผูเ้ยาว์ถอืเป็นความผดิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะยนิยอม

หรอืไม่กต็าม มจี�านวนอกีไม่น้อยเช่นกนัทีเ่ป็นการข่มขนืต่อเนือ่งหลายครัง้

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

หืน่ข่มขนืศษิย์คาห้องซ้อมดนตร ี(2551) ร้องครเูมอืงขอนแก่นข่มขนืเดก็ 

ม.1 ท้องโย้ 6 เดือน (2551) ครูลวง 6 น.ร.หญิงข่มขืนในโรงเรียน 

(2551) แจ้งครหูืน่กามอึบ๊เดก็ในห้องบงัคบัห้ามโวย (2551) ครหูืน่กาม

ตุย๋ศษิย์ชายประตหูลงัยบั (2551) ข่มขนืศษิย์หหูนวก รวบครใูบ้ถ่ายคลปิ

ร่วมเพศ (2552) จับครูสาวฉาวเซ็กซ์ ข่มขืน ป.6 อ้าง ด.ช. 13 รบเร้า 

(2552) แจ้งจบัตุย๋ น.ร.วยั 13 นบัเดอืน - ถ่ายคลปิขู ่(2552) ร้องครหูืน่ 

ขยี้กาม ม.2 ท้อง 2 รายได้ใจ สาว ม.4 ปล�้าซ�้า (2552) แฉครูร่วม
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ภารโรงข่มขนื น.ร. ตัง้แต่อยู ่ม.1 - 4 (2552) ครลูวงข่มขนืนกัเรยีนอก้ีอ 

(2552) อดีต ผอ.โรงเรียนข่มขืนลูกศิษย์ถ่ายคลิปประจาน (2552)  

ครูศีลธรรมหื่นอนาจารศิษย์ ผู้ปกครองแห่แจ้ง ตร. 2 ปีถูกคุกคามถึง  

19 คน (2553) เป็นต้น

จากฐานข้อมลูครัง้นี ้แม้ส่วนใหญ่เป็นข่าวการละเมดิทางเพศระหว่าง

ครูกับลูกศิษย์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หอพักของโรงเรียน และศูนย์รับดูแล 

เดก็เลก็ แต่กม็ข่ีาวอกีจ�านวนหนึง่แสดงให้เหน็ความรนุแรงทางเพศระหว่าง

เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมชั้น รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เช่น 

ภารโรง คนสวน ในบางกรณีเกิดขึ้นตอนเช้า ผู้เสียหายเป็นนักเรียนที่ 

ไปโรงเรยีนตัง้แต่เช้าตรู ่อกีกรณหีนึง่ทีเ่ป็นข่าวครกึโครมคอืกรณทีีก่ลุม่เดก็

นักเรียนหญิงในชุดเนตรนารีช่วยกันจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้เพื่อนผู้ชาย 

ในชดุลกูเสอืข่มขนืในห้องเรยีน แล้วใช้มอืถอืถ่ายคลปิเผยแพร่ไปทัว่จงัหวดั 

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 

รถตูจ้ากสตลูสูส่งขลารมุโทรมยบั พ่อไปส่งลกูถงึ ร.ร.คล้อยหลงัถกูฉดุ (2553)  

พระบกุหอพกัหวงัขนืใจ น.ศ.สาว (2553) จบัจิง้จอกสงัคมโทรลวง น.ศ. 

สาวขืนใจในมหาลัย (2553) เป็นต้น
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ตาราง 4 เหตกุารณ์การข่มขนืในสถานศกึษาจากสือ่สิง่พมิพ์ พ.ศ. 2551

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

14 ม.ค.51 ครูสอนดนตรี 
(21, สุโขทัย)

นักเรียน ม.1 
(12)

พูดจาหว่านล้อมแล้วลงมือขืนใจ 
ในห้องซ้อมดนตรี

5 มี.ค.51 ครูชาย  
(27, นครปฐม)

ชาย (17) ถูกครูเรียกจากห้องนอนให้มาพบ
ที่ห้องพัก จากนั้นเปิดหนังโป๊ให้ดู
เพือ่ปลกุอารมณ์ และบงัคบัข่มขนื
ทางทวารหนกัจนเลอืดไหลไม่หยดุ

24 มี.ค.51 ครูสอน 
ภาษาไทย  
(55, ขอนแก่น)

นักเรียน ม.1 
(13)
5 คน

ลวงเข้าไปในห้องเรียน พยายาม
ลวนลามกอดจบู ข่มขนื และเสนอ
เงินให้ 1,800 บาท ไม่ให้น�าเรื่อง
ไปเล่าให้ใครฟัง จนตัง้ท้อง 6 เดอืน

25 มี.ค.51 ครูพละ 
(สิงห์บุรี)

นักเรียน ป.4 
(10)

เรยีกไปหาทีห้่องพลศกึษา และท�า
อนาจารอีก เคยท�าอนาจารก่อน
หน้านีแ้ล้วจบลงด้วยการไกล่เกลีย่ 
ท�าขวัญ 30,000 บาท

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

เด็กหญิง (14) ถกูเพือ่นนกัเรยีนชายห้องเดยีวกนั 
7 คน จับขึงพืดบนโต๊ะครู แล้ว
ข่มขนื ขณะทีน่กัเรยีนอืน่รอเข้าแถว
เคารพธงชาติ

8 เม.ย.51 เด็กชาย 2 คน
และนักเรียน
ชายรุ่นพี่ 
(บุรีรัมย์)

เด็กหญิง (14) ถกูเพือ่นร่วมห้องและนกัเรยีนรุน่พี่
มีเมาสุราพยายามรุมโทรม ขณะ
เข้าห้องน�า้ชัน้ล่างของรถทวัร์ขากลบั 
จากทัศนศึกษา

18 เม.ย.51 ชาย 3 คน 
(22, 24, 
26 - ยโสธร)

หญิง (15) ถกูเพือ่นรุน่พีผู่ห้ญงิโรงเรยีนเดยีวกนั 
หลอกไปให้คนข่มขนื นานถงึ 3 วนั 
2 คืน
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

09 พ.ค.51 ครูสอนฟิสิกส์ 
(47, ศรีสะเกษ)

นักเรียน ม.6 
(17)

หลอกไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ แล้ว
พาเข้าม่านรูด

18 มิ.ย.51 (ไม่ทราบตัว
คนร้าย 
(นครศรธีรรมราช)

นักเรียนหญิง
หลายราย

คนร้ายเข้าไปอ้างชื่อครูเพื่อตีสนิท
กับนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้ง 
ให้พาไปยงัห้องต่างๆ พอสบโอกาส
ก็จะท�าร้ายร่างกาย เอาเงิน รวม
ทั้งพยายามข่มขืน

06 ก.ค.51 ครูสอนมวย 
(จันทบุรี)

นกัศกึษา ปวช.  
ปี 1 (16)

ใช้มีดจี้บังคับข่มขืนในบ้านพัก

8 ก.ค.51 ชาย (26, 
อุดรธานี)

ครูหญิง (24) คนร้ายเคยเรียนและเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียน เห็นครูอยู่ 
คนเดียวในห้องพัก จึงผลักประตู
เพื่อหวังข่มขืน แต่ครูต่อสู้ขัดขืน
และนักเรียนมาพบเสียก่อน

18 ก.ค.51 ชาย (20, 
นครปฐม)

หญิงชาวจีน 
(20)

ผูเ้สยีหายเป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่น 
ถูกเพื่อนนักศึกษาสถาบันเดียวกัน
หลอกไปข่มขืนในโรงแรม

25 ก.ค.51 ครูชาย 
(ล�าปาง)

นักเรียนหญิง 
(4)

ถูกครูขืนใจในห้องเรียน 

16 ต.ค.51 ครูประจ�าชั้นซี 
7 (กระบี่)

นักเรียนหญิง
ชั้นอนุบาล 2 
(5)

ถูกครูประจ�าชั้นข่มขืน

24 ธ.ค.51 ครูศิลปะ 
(ฉะเชิงเทรา)

นักเรียน ม.3 
(16)

กระท�าอนาจารมานานเกือบ 2 ปี

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ตาราง 5 จ�านวนและเหตุการณ์การข่มขืนในสถานศึกษา 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2552

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

3 ก.พ.52 ครูประจ�าชั้น
ชาย  
(29, แพร่)

นักเรียนหญิง 
(15)

ล่อลวงด้วยการซือ้โทรศพัท์มอืถอื
ให้ แล้วพาไปกระท�าอนาจาร กอด
จบูจนมรีอยช�า้หลายแห่งทีห่น้าอก
และหน้าท้อง

17 ก.พ.52 ครูหญิง (29) นักเรียนชาย 
(13)

ชักชวนไปที่ห้องพักภายในหอพัก
คร ูแล้วล่วงเกนิกนัจนถงึขัน้มเีพศ
สมัพนัธ์ 3 ครัง้ แต่ครปูฏเิสธและ
อ้างว่าเป็นการสมยอม

21 ก.พ.52 ครูชาย  
(23, แพร่)

นักเรียนหญิง 
(14)

ล่อลวงไปข่มขืน แล้วซื้อโทรศัพท์
มอืถอืให้เพือ่ปิดปาก พ่อของครเูป็น 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนได้ไกล่เกลี่ย
ยอมความ โดยจ่ายค่าท�าขวัญให้ 
50,000 บาท แต่ต่อมาก็ลวงไป
ข่มขืนอีก

1 เม.ย.52 ครูศิลปะชาย
พิการเป็นใบ้ 
(31, เชียงใหม่)

นักเรียนหญิง 
(13)

ข่มขนืกระท�าช�าเรา 10 ครัง้ พร้อม
กับถ่ายคลิปเก็บไว้

25 เม.ย.52 ครูชาย (38, 
นครศรธีรรมราช)

หญิงหูหนวก
เป็นใบ้ (18)

ใช้ก�าลังปลุกปล�า้ข่มขืนขณะที่เด็ก
สาวอยูใ่นหอพกัโรงเรยีน หลงัจาก
นั้นก็หาโอกาสช่วงที่อยู่ตามล�าพัง
เข้ามาข่มขนือกีหลายครัง้จนตัง้ครรภ์
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

15 มิ.ย.52 ครูศิลปะชาย 
(ระยอง)

นักเรียนหญิง 
(12)

ฉุดขึ้นรถยนต์พาไปบริเวณริมป่า
ชายเลน บังคับให้เด็กหญิงหวีผม 
ใช้มีดคัตเตอร์จี้คอจับถอดเสื้อผ้า 
ใช้โทรศพัท์มอืถอืถ่ายภาพ ก่อนจะ
ข่มขืน ให้เงิน 100 บาท

17 มิ.ย.52 ครูดนตรีชาย 
(48, กระบี่)

นักเรียนหญิง 
(14)

ไปเรียนพิเศษวิชาดนตรีที่บ้านครู 
แต่ครูเรียกขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น 2 
แล้วลงมือข่มขืน

26 มิ.ย.52 ไม่ทราบตัว
คนร้าย 
(ขอนแก่น)

เด็กหญิง (3) ไปเรยีนทีศ่นูย์เดก็เลก็อนบุาลแล้ว
ถูกข่มขืน

26 มิ.ย.52 ชาย (63, 
เชียงใหม่)

นักเรียนหญิง 
(17)

ถกูอดตีผูอ้�านวยการโรงเรยีนข่มขนื 
และถ่ายคลิปวิดีโอไว้ประจาน จน
ได้รับความอับอาย

1 ก.ค.52 นักเรียนชาย
และหญิง

นักเรียนหญิง 
ชุดเนตรนารี

กลุ่มนักเรียนมัธยมหญิงจับเพื่อน
สาวลอ็กแขน กดขา อดุปากขงึพดื
ให้เพื่อนชายในชุดลูกเสือข่มขืน 
พร้อมถ่ายคลปิวดีโิอประจานตาม
เว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต

30 ก.ค.52 ครูคณิตศาสตร์ 
(37, ชัยภูมิ)

นักเรียนหญิง  
3 คน  
(ม. 2, ม.4)

ข่มขนืนกัเรยีนชัน้ ม.2 จนตัง้ท้อง 
2 ราย และบบีบงัคบัให้ไปท�าแท้ง 
และล ่อลวงนักเรียนชั้น ม.4 
พยายามพาไปข่มขืนในห้องพักครู 

17 ส.ค.52 ชาย 4 คน 
(สุรินทร์)

เด็กหญิง (14) ถูกเพื่อนห้องเดียวกันลวงไปรุม
โทรมรวม 4 คน คาดว่าเพือ่นหญงิ
ในชั้นเรียนเป็นนกต่อด้วย
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

23 ส.ค.52 ครูชาย  
(51, นครพนม)

เด็กชาย (13) หลอกพ่อแม่เด็กว่าจะอุปการะ 
เลี้ยงดู ชักชวนไปแก้ผ้าอาบน�้า 
ด้วยกัน หลังคุ้นเคยกันดีก็จะมา 
กอดหอม ก่อนลวนลามจบัอวยัวะ
เพศ โดยให้เงิน 200 บาทเป็นค่า
ขนม จากนัน้หลอกล่อให้อมอวยัวะ
เพศหลายครัง้ พร้อมรบัปากจะซือ้
โทรศัพท์และรถจักรยานยนต์ให้ 
ต่อมาบงัคบัร่วมเพศทางทวารหนกั
จนอวัยวะฉีกขาด

7 ส.ค. 52 ชาย 3 คน 
(17 - 20, 
สระแก้ว)

เด็กหญิง (14) ถูกกลุ ่มเพื่อนหลอกให้ดื่มสุรา 
จนเมา แล้วร่วมกนัข่มขนื บรเิวณ
ข้างเสาธงหน้าโรงเรียน 

22 ก.ย.52 ชาย 2 คน 
(18, 17 - ตาก)

เด็กหญิง (12) งัดเรือนนอนของโรงเรียน เข้าไป
ข่มขืนต่อหน้าเพื่อนภายในเรือน
นอนจนส�าเรจ็ความใคร่ แล้วหลบ
หนีไป

16 พ.ย.52 ครูชาย  
(38, เชียงใหม่)

นักเรียนหญิง 
(14)

ข่มขนืนกัเรยีน ขณะทีเ่ป็นครพูเิศษ
วงดุริยางค์ของโรงเรียน

19 พ.ย.52 หญิง, ชาย 
(17, ตรัง)

เด็กหญิง (13) ถกูรุน่พีต่่างโรงเรยีน 2 คน หลอก
ไปข่มขืนและบันทึกภาพไว้ ต่อมา
ถูกรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันน�าคลิป
ไปเผยแพร่

17 ธ.ค.52 ชาย 5 คน 
(17 - 18, ตาก)

นักศึกษาหญิง
ปี 1

ถกูเพือ่นนกัศกึษาชายร่วมสถาบนั 
5 คน รุมข่มขืนที่หอพักชายใน
วิทยาลัย
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

23 ธ.ค.52 ชาย 4 คน 
(17, 16, 14 
อีกคนไม่ทราบ
อายุ, สตูล)

นักเรียนหญิง 
(15)

บุกเข้าไปในโรงเรียน และห้องพัก
ของนักเรียนหญิง แล้วข่มขืน แต่
ลงมอืได้เพยีงคนเดยีวเนือ่งจากครู
มาช่วยไว้ได้

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 6 จ�านวนและเหตุการณ์การละเมิดทางเพศในสถานศึกษา 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. 2553

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

11 ม.ค.53 ชาย  
(40, ล�าพูน)

นักเรียนหญิง 
(13)

ถกูคนสวนของโรงเรยีนข่มขนืกระท�า
ช�าเราหลายครั้ง ติดต่อกันข้ามปี 
แต่ไม่กล้าบอกใคร เพราะถูกข่มขู่
ท�าร้าย

13 ม.ค.53 ชาย  
(52, เชียงใหม่)

นักเรียนหญิง 
(8)

ภารโรงในโรงเรยีนเหน็เดก็หญงิขึน้
ไปบนอาคารเรยีนชัน้ 3 โดยล�าพงั 
จงึสะกดรอยตามไป เข้าใช้มอืและ
ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าและปาก ล็อก
ตัวเข้าไปในห้องน�้าแล้วข่มขืน
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

23 ม.ค.53 เด็กชาย 11 คน 
(14 - 15, 
นครศรธีรรมราช)

เด็กหญิง (12) ถกูนกัเรยีนชายรุน่พีจ่บัขงึพดื แล้ว
ใช้มอืจบัขย�าหน้าอกและอวยัวะเพศ 
อย่างคึกคะนอง จากนั้นถูกรุ่นพี่
หัวโจกสั่งให้เด็กชายในกลุ่มข่มขืน 
โดยขูต่ะคอกว่า “มงึต้องข่มขนืมนั 
ท�าให้เหมือนในซีดีที่ดูวันก่อน มึง
ไม่เอามนั กแูทงมงึไส้ไหลแน่” จาก
นั้นถูกเด็กชายกลุ่มนี้ลวนลามใน
โรงเรียนตลอด

27 มี.ค.53 พระจีน (ชลบุรี) สามเณร 
หลายคน  
(ชั้น ม. 1 - 3)

ถูกหลวงจีนล่วงละเมิดทางเพศ

25 เม.ย.53 ไม่ทราบ 
ตัวคนร้าย 
(ขอนแก่น)

เด็กหญิงพิการ
ตาบอด (12)

แม่บ้านของโรงเรยีนสอนคนตาบอด
หลอกพาไปให้ผูช้ายข่มขนืใต้บนัได
อาคารหอพกัในโรงเรยีนหลายครัง้ 

16 มิ.ย.53 พระ (สอนวิชา
ศาสนาและ
จริยธรรม, 
เชียงใหม่)

เด็กหญิง (14) ข่มขืนกระท�าช�าเรารวม 3 ครั้ง 
ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ล่าสุด
ก่อเหตุข่มขืนในห้องน�้าโรงเรียน 
ช่วงเย็น

16 ก.ค.53 ครูผู้อ�านวยการ
โรงเรยีน 
(บรุรีมัย์), เพื่อน
หญิงรุ่นพี่ 2 คน

เด็กหญิง (14) ถูกเพื่อนรุ ่นพี่ลวงไปขายบริการ 
ทางเพศให้กับครูผู้ชาย

6 ส.ค.53 ชาย  
(20, ปทุมธานี)

หญิง (17) ถกูเพือ่นนกัศกึษาสถาบนัเดยีวกนั
ฉุดไปข่มขืน จากนั้นใช้ปากดูดที่ 
ล�าคอเป็นรอยช�้า เพื่อให้อับอาย
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

21 ส.ค.53 นักเรียนชาย  
9 คน (14 - 15, 
สมุทรปราการ)

นักเรียนหญิง 
(14)

ถกูนกัเรยีนชาย 3 คนร่วมกนัข่มขนื  
มีเพื่อนอีก 6 คน ยืนดูส่งเสียง
เชยีร์ ถกูท�าร้ายร่างกายและพดูจา
ข่มขู่ 

19 ก.ย.53 รปภ. ชาย 
(17, กรุงเทพฯ)

หญิง (25) เหน็นกัศกึษานุง่กระโปรงสัน้ๆ แล้ว
อดใจไม่ไหว อาศัยช่วงจังหวะ 
เลกิเรยีน บกุเข้าไปข่มขนื ขณะนัง่
ท�างานอยู่ในห้อง

17 ต.ค.53 ชาย  
(31, กรุงเทพฯ)

หญิง (21) ลวงนักศึกษาให้มาสัมภาษณ์เข้า
ท�างานกบัอาจารย์ เมือ่เข้าไปในห้อง 
ใช้มีดคัตเตอร์จี้บังคับข่มขู่ แล้ว
ข่มขืน และขโมยทรัพย์สิน

12 พ.ย.53 ครูพละชาย 
(สระแก้ว)

นักเรียนหญิง 
2 คน (11)

ถูกครูข่มขืนในห้องสมุดก่อนเลิก
เรียน ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.3 - ป.6

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

(4) การข่มขืนที่เกิดจากความศรัทธา

การข่มขนืทีเ่กดิขึน้ในวดั อนัเป็นสถานทีซ่ึง่มรีะบบศลีธรรมควบคมุ

อย่างเข้มข้น ไม่สมควรทีจ่ะเกดิเหตลุะเมดิทางเพศไม่ว่ากบัใครกต็าม จาก

ข่าวจ�านวนหนึ่งชี้ชัดว่า วัดเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเกิดกรณีข่มขืนได้ มีทั้ง

กรณทีีผู่ก้ระท�าเป็นพระเจ้าอาวาส พระลกูวดั สามเณร และผูเ้สยีหายอาจ

เป็นสามเณร แม่ชี และฆราวาส เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุของผู้เสียหาย



57“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

พบว่าเกือบหนึ่งในสามของข่าวในหัวข้อนี้ผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 18 ปี 

อีกประมาณ 30% เป็นกรณีที่ผู้เสียหายอายุไม่ถึง 15 ปี และที่เหลือ 

อีกประมาณหนึ่งในห้าผู้เสียหายมีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี 

ข่าวข่มขืนในวัดหรือโดยพระและสามเณรนี้มักเป็นประเด็นสะเทือน

ใจและถกูสงัคมตัง้ค�าถามถงึระบบศลีธรรมในสถาบนัศาสนา รวมทัง้ระบบ

บริหารจัดการในองค์กรศาสนาอยู่บ่อยครั้ง ที่เป็นข่าวบ่อยคือการละเมิด

ทางเพศสามเณร เดก็นกัเรยีนนกัศกึษาขณะเข้าค่ายธรรมะในวดั หรอืบวช

สามเณรฤดรู้อนในช่วงปิดเทอม ข่าวพระ/สามเณรร่วมกนัข่มขนืบคุคลอืน่ 

ซึง่ในบางกรณมีลีกัษณะร่วมกนักระท�าความผดิ ถ่ายคลปิไว้แบลค็เมล์ 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 

ทรุกนัดารจาก จ.แม่ฮ่องสอนและเชยีงใหม่ อายไุม่เกนิ 13 ปี 15 ปี และ

หญิงอายุไมเ่กิน 18 ป ีรวม 9 คน อันเป็นกรณคีวามผิดทีเ่กดิขึน้ระหว่าง

ปี 2531 - 2538 ใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ปีในการตัดสินจนถึงชั้นสูงสุด ดู 

รายละเอียดได้ในข่าว ฎีกายืนคุก 50 ปี ภาวนาพุทโธขืนใจศิษย์ (2552)
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การข่มขนืทีเ่กดิขึน้จากความเชือ่ความศรทัธานี ้ยงัรวมถงึกรณข่ีมขนื

ทีเ่กดิขึน้จากหมอด ูท�านายดวงชะตา และหมอท�าเสน่ห์ ซึง่มกัฉวยโอกาส

อ้างว่าเป็นขัน้ตอนประกอบพธิกีรรมตามความเชือ่ทางไสยศาสตร์ เช่น เพือ่

สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา แก้เคล็ด เพิ่มเสน่ห์ให้คนรักใคร่ ฯลฯ 

ละเมิดทางเพศเหยื่อผู้ศรัทธาบ่อยครั้ง โดยผู้เสียหายมีทั้งที่เป็นเด็กชาย/

หญงิ และหญงิสาวหลากหลายวยั เช่น ข่าวหนึง่ทีล่งรายละเอยีดว่า หญงิ

สองแม่ลกูซึง่มปัีญหาความสมัพนัธ์ในครอบครวัถกูพระครอูาย ุ57 ปีหลอก

ให้ท�าพิธีสะเดาะเคราะห์อาบน�้ามนต์ ซึ่งเป็นกลลวงเพื่อข่มขืน เมื่อจับกุม

จึงได้รู้ว่าใช้พิธีสะเดาะเคราะห์เช่นนี้ให้หญิงสาวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 กว่า 

50 คน ในข่าว บกุรวบคาพธิอีบุาทว์ พระครหูืน่จนมมุ ตร. สะเดาะเคราะห์

กาม (2551) ข่าวอื่นๆ ก็ได้แก่ ตร.บุรีรัมย์รวบสมีหื่นตุ๋ยเด็ก 12 ขวบ 

หลังหลอกแม่ท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ (2552) รวบพระหื่นกามทักเหยื่อ 

มีเคราะห์ได้โอกาสลากข่มขืน (2553) เป็นต้น

ตาราง 7 ข่าวการข่มขืนที่เกิดขึ้นในวัด พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

26 ก.พ.51 สามเณร  
5 คน 
(14 - 15, 
ล�าปาง)

หญิง (15) สามเณรพาเพือ่นอกี 4 รปูมาเทีย่ว
ทีบ้่าน แล้วร่วมกนักระชากหญงิสาว 
เข้าไปในห้องนอน ปลุกปล�้าถอด
เสือ้ผ้า ผลดัเปลีย่นกนัข่มขนื ส่วน
อีกรูปดูต้นทาง

5 มี.ค.51 พระ  
(23, ขอนแก่น)

หญิง (15) ลวงนกัเรยีนหญงิผ่าน hi5 ไปข่มขนื
ในกุฏิ



59“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

28 มี.ค.51 ชาย  
(47, สระบุรี)

เด็กหญิง (4) เด็กหญิงมาท�าบุญกับญาติที่วัด  
ถูกคนเมาข่มขืนในห้องน�้า

26 เม.ย.51 สามเณร  
(21, เชียงใหม่)

สามเณร (13) ถูกกระท�าอนาจารและท�าร ้าย
ร่างกาย

19 พ.ค.51 พระ 
(ปทุมธานี)

หญิง (49) ถูกบังคับข่มขืนในกุฏิขณะไปเสนอ
ขายสินค้า ต่อมาถูกท�าร้าย

20 ก.ย.51 พระ (30, 
อุบลราชธานี)

หญิง (18) ลวงให้น�าดอกบวัไปใส่แจกนัในศาลา
การเปรียญ แล้วบอกว่าท�าผิดครู
ให้มาท�าพิธีแก้ในกุฏิ ให้ถือขันและ
ท่องนโม 3 จบ เมือ่ไม่ยอมท�าตาม 
พระจงึกระชากไปบนทีน่อนและข่มขนื

6 มี.ค.52 พระและชาย  
1 คน  
(23, ชลบุรี)

หญิง (17) ลวงว่าจะคืนเงินที่ยืมไป นัดให้มา
เอาทีก่ฏุ ิถกูข่มขนืและผลดักนัถ่าย
คลิปวีดิโอเพื่อแบล็กเมล์

8 พ.ค.52 พระ  
(51, พิจิตร)

เด็กหญิง (14) หลอกให้เข้าไปหาบนศาลาอ้างว่า
จะให้สิ่งของ จากนั้นตามขึ้นไป
ปลกุปล�า้ข่มขนืหลายครัง้จนตัง้ท้อง

24 ก.ค.52 พระ (51, 
สมุทรสาคร)

เด็กหญิง (13) ถกูพระข่มขนืนาน 3 ปี แล้วให้เงนิ
ค่าขนม แต่ไม่กล้าบอกใครเพราะ
กลัวจะถูกท�าร้าย 

20 ส.ค.52 พระ  
(27, อุตรดิตถ์)

เด็กหญิง (13) สนิทสนมกันระหว่างจ�าพรรษา  
มีเพศสัมพันธ์กันในกุฏิและห้อง
พยาบาลของวัด ซื้อโทรศัพท์ให้
ติดต่อกัน โดยพ่อแม่พี่น้องรับรู้

29 ต.ค.52 พระ (35, 
อ�านาจเจริญ)

หญิง (41) จับได้ว่านอกใจ จึงใช้ก�าลังฉุดลาก
ตวัลงมาจากบ้านบงัคบัขึน้รถ แล้ว
ข่มขืน ท�าร้ายจนเสียชีวิต
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

24 ธ.ค.52 พระเจ้าคณะ
ต�าบล (49, 
นครปฐม)

หญิง (30) ฉวยโอกาสลวนลาม จับหน้าอก 
แล้วปลุกปล�้าข่มขืนขณะเข้าไปหา
ในกุฏิ โดยผู้เสียหายบันทึกภาพไว้

30 ธ.ค.52 พระเจ้าอาวาส 
(44, ระยอง) 

เณร น�ายาบ้ามาใส่น�า้ให้ดืม่ แล้วละเมดิ
ทางเพศเณร

31 ธ.ค.52 พระ 2 รูป 
(37, 40, 
ชลบุรี)

เด็กหญิง (13) ลวงเข้าไปหยบิข้าวของในกฏุ ิขณะ
เดก็ไปขอข้าวก้นบาตร แล้วใช้ก�าลงั
ปลกุปล�้าขนืใจหลายครัง้นานเกอืบ 
2 เดือน ทั้งยังขู่ไม่ให้บอกใคร ต่อ
มาลวงเดก็ไปให้พระอกีรปูขนืใจ ทัง้
คูพ่ยายามไกล่เกลีย่จ่ายเงนิ 8 พนั
ให้ยอมความ

6 มี.ค.53 พระรองเจ้า
อาวาส (52, 
กาฬสินธุ์)

ชาย 
(17 - 20)

จ้างเด็กหนุ่ม ครั้งละ 200 - 500 
บาท ให้อมอวัยวะเพศ และให้เด็ก
ร่วมเพศทางทวารหนัก

3 เม.ย.53 พระรอง 
เจ้าอาวาส  
(42, เชียงใหม่)

เด็กหญิง 
(<15)

แต่งเป็นชาวบ้านขบัรถไปหลอกลวง
เดก็ชาวเขาจากเชยีงราย เชยีงใหม่ 
และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ก่อน
ส่งไปค้าประเวณี

10 เม.ย.53 พระ (44, 
มหาสารคาม)

หญิง (38) ธดุงค์เดนิเข้ามาท�าทขีอน�า้ดืม่ ฉวย
โอกาสผลกัให้ล้ม ดงึผ้าถงุออกแล้ว
ข่มขืน

21 เม.ย.53 พระ 
(พิษณุโลก)

เด็กชาย 3 คน 
(8 - 11)

ถูกพระกระท�าช�าเรา
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

11 พ.ค.53 พระ  
(20, กรุงเทพฯ)

สามเณร (11) ท�าทีออกมานอนกลางเต็นท์หน้า
กุฏิพระ แล้วเรียกให้เข้าไป แล้ว
ข่มขืนทางทวารหนัก 3 ครั้ง จาก
นัน้กข็ูจ่ะท�าร้ายหากน�าเรือ่งไปบอก
คนอื่น

16 มิ.ย.53 พระ (สอนวิชา
ศาสนาและ
จริยธรรม, 
เชียงใหม่)

เด็กหญิง (14) ข่มขืนกระท�าช�าเรา 3 ครั้ง ตั้งแต่
ปี 2551 ล่าสุดข่มขืนในห้องน�้า
โรงเรียนช่วงเย็น

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตาราง 8 การละเมิดทางเพศที่ใช้ความเชื่อทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ 

พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

9 ม.ค.51 หมอดูชาย  
(48, ชลบุรี)

หญิง (22) ใช้มดีหมอจีบ้งัคบัข่มขนื และให้อม
อวัยวะเพศ 

18 ม.ค.51 ชาย  
(31, พิษณุโลก)

หญิง (35) ไปสะเดาะเคราะห์ แล้วถูกหมอดู
ดวงชะตาและหมอท�าเสน่ห์ ลวน 
ลามทางเพศ และถ่ายรปูเปลอืยไว้

19 ม.ค.51 ชาย (35, 
ขอนแก่น)

หญิง (22) ถูกหมอดูกระท�าอนาจาร โดย
หลอกลวงว่าเป็นวธิที�าเสน่ห์ยาแฝด
ตามต�าราไสยศาสตร์โบราณ
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

15 พ.ย.51 พระ (56, 
อุดรธานี)

หญิง (22) ไปท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัด ถูก
พระผู้ท�าพิธีข่มขืน

9 ธ.ค.51 หมอดูชาย 
(43, เชียงใหม่)

นักเรียนหญิง
ชั้น ม. 4

ทักว่าก�าลังมีเคราะห์ นัดให้ไป
สะเดาะเคราะห์ทีโ่รงแรม สัง่ให้ถอด
เสื้อผ้าใช้ใบโพธิ์ที่อ้างว่าศักดิ์สิทธิ์ 
เช็ดถูตามร่างกาย 

25 ก.พ.52 พระ  
(33, บุรีรัมย์)

เด็กชาย (12) ถกูล่วงละเมดิทางทวารจนฉกีขาด 
และอวยัวะเพศบวมช�า้ อ้างว่าท�าไป 
โดยไม่รูส้กึตวั ร่างทรงเป็นผูก้ระท�า 
ขณะท�าพธิสีะเดาะเคราะห์ให้กบัแม่
ของเด็ก

19 มิ.ย.52 พระ  
(27, ร้อยเอ็ด)

หญิง (33) รู ้ จั กกับพระตั้ งแต ่ท� าพิธีทาง
ไสยศาสตร์เพื่อให้สามีกลับมาหา 
แต่หลงัจากนัน้เหยือ่เข้าแจ้งความ
ว่าถกูพระข่มขนื และบงัคบัให้ร่วม
ประเวณี 

23 ก.ค. 53 รอง ผอ.รร.  
ชาย (52, 
สระบุรี)

ลูกศิษย์ 5 คน 
(18)

รองผู ้อ�านวยการฝ่ายปกครอง
หลอกลวงว่าก�าลงัมเีคราะห์และต้อง 
ท�าพิธีแก้เคราะห์กรรม เมื่อยอม
เดนิทางไปด้วย กถ็กูพาเข้าโรงแรม
ม่านรูดแล้วข่มขืน ก่อนหน้านั้นได้
หลอกลวงลูกศิษย์สาวอีก 4 คน
มาตั้งแต่ปี 2551 
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

นกัเรยีนสาวอกีคนถกูเรยีกให้ไปพบ
ที่ห้องท�างานในโรงเรียน แล้วอ้าง
ว่าก�าลงัดวงไม่ดต้ีองท�าการกดดวง 
ท�าสาลิกาลิ้นทองให้มีเสน่ห์ แล้ว 
กอดจูบ ใช้มือลูบไล้ตามร่างกาย 
กระท�าอนาจาร และข่มขืน

9 ก.ย. 53 พระ (66, 
นครราชสีมา)

หญิง  
(17, 56)

อ้างจะปัดเป่าคณุไสยให้ออกจากตวั  
โดยสัง่ให้ทัง้ 2 คนถอดเสือ้ผ้าออก 
ขณะนั้นมีความรู้สึกมึนงงควบคุม
ตัวเองไม่ได้ จากนั้นพระใช้นิ้วมือ
ล่วงล�้าเข้าไปภายในอวัยวะเพศ 
ทีละคน ราว 10 นาที หลังจาก
พระฉนัเพลเสรจ็ได้เรยีกเหยือ่เข้าไป
หาในกุฏิอีกครั้งและให้ถอดเสื้อผ้า
ออก แล้วข่มขนืต่อหน้าอกีคนทีถ่กู
บังคับให้นั่งดู

20 ต.ค. 53 พระ (31, 
นครราชสีมา)

เด็กหญิง (13) แม่พาลกูสาวไปให้พระท�าพธิสีะเดาะ-
เคราะห์ ถูกพระฉวยโอกาสข่มขืน

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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(5) สื่อสมัยใหม่กับภัยข่มขืน

ประเด็นการลวงไปข่มขืนด้วยช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ๆ 

นัน้เป็นข่าวมากขึน้ในช่วง 10 ปีเศษทีผ่่านมานี ้โดยเฉพาะการท�าความรูจ้กั 

ผ่านโปรแกรมพดูคยุสนทนาทางอนิเตอร์เนต็ เมือ่นดัพบกนักล็วงไปละเมดิ

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) จบัแล้วนแุคมฟรอ็ก ลวง น.ร.สาว 16 ข่มขนื (2551) จบัเซลส์

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

หลายกรณีที่มีการข่มขืนแล้วยังถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอไว้เป็น 

เครือ่งมอืในการข่มขูผู่เ้สยีหาย บงัคบัให้มามเีพศสมัพนัธ์ต่อเนือ่งด้วย หรอื

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�าเภอ 

(2551) ข่าวอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ได้แก่ ฉุดสาวรุมโทรมในรถตู้ถ่าย

คลิปแบล็กเมล์ซ�้า (2551) แก๊ง ม.3 หื่นกามลวงเพื่อนหญิงข่มขืนยับ 

ถ่ายคลิปไว้ประจานพ่อ - แม่ (2552) เป็นต้น
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(6) ข่มขืนโดยคนแปลกหน้า

การข่มขนืทีก่ระท�าโดยคนแปลกหน้าไม่รูจ้กัมกัผนวกด้วยความรนุแรง

ในรปูแบบอย่างอืน่ร่วมด้วย โดยเฉพาะการท�าร้ายร่างกายด้วยความอกุอาจ

จนถึงขั้นเสียชีวิต ผู้กระท�าอาจเป็นใครก็ได้ ทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าจริงๆ 

เช่น คนขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถทัวร์ รถตู้ คนรับจ้างทวง

หนี้ ฯลฯ และคนในละแวกบ้านหรือระหว่างทางที่ไม่รู้จักกัน ขณะที่เหยื่อ

ผู้เสียหายก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัย ข่าวในหัวข้อนี้มี 889 รายการ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณ 40% ของข่าวข่มขืนทั้งหมด ในจ�านวนนี้ประมาณ 

ครึ่งหนึ่งของข่าวเป็นกรณีข่มขืนที่เกิดกับผู้เสียหายที่อายุมากกว่า 18 ปี 

ราวหนึ่งในสามผู้เสียหายมีอายุไม่ถึง 15 ปี และอีกประมาณ 12% เป็น

กรณข่ีมขนืผูเ้สยีหายทีอ่ายรุะหว่าง 15 - 18 ปี ทีเ่หลอืเป็นข่าวทีไ่ม่ได้ระบุ

อายุของผู้เสียหาย ในส่วนนี้พบว่าอายุน้อยที่สุดของผู้เสียหายคือ 3 ขวบ 

และสูงสุดคือ 78 ปี

ลักษณะของข่าวข่มขืนที่เกิดขึ้นโดยคนแปลกหน้านี้จะเห็นได้ว่า 

สามารถก่อเหตุได้ในทุกสถานที่ แม้ว่าจะเป็นบ้านของผู ้เสียหายเอง  

ในสถานทีท่ีม่กีารกวดขนัเข้มงวด เช่น ในคกุ ในสถานตี�ารวจ หรอืทีส่าธารณะ

ที่เผชิญกับบุคคลมากหน้าหลายตาก็ตาม เช่น โรงเรียน รถทัวร์ รถแท็กซี่ 

สวนสาธารณะ ข้างถนน ฯลฯ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล ไม่มีที่มา 

ที่ไป ผู้เสียหายแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็มีทุกเพศสภาพ ทั้งเพศชาย และ 

เพศที่สาม 

ตัวอย่างข่าวในหัวข้อนี้ได้แก่ ฉุดสาวรุมโทรมในรถตู้ถ่ายคลิปแบล็ก

เมล์ซ�า้ (2551) สว.นร.เก๊จอมตุย๋ รบัขยี ้ด.ช.นบัไม่ถ้วน (2551) ทลาย

แก๊งทรชนหืน่ข่มขนื ม.1 ถ่ายคลปิต่อหน้าแม่ สลบเหมอืดข้างป่า (2551) 

โจ๋กรุงเก่าสุดแสบฉุด ม.2 หน้าโรงเรียนไปข่มขืน (2551) ท�าทีถามทาง
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ฉดุ น.ร.ข่มขนื (2551) ข่มขนืผูโ้ดยสารสาวบนรถทวัร์ เดก็รถหืน่ในห้องน�้า 

(2551) รุมโทรมกะเทย แก๊งโจ๋เมาหื่น (2551) รวบกะเทยลวงเด็กชาย

วัย 12 ตุ๋ยริมทางรถไฟ (2551) แท๊กซี่กลัดมันข่มขืนเสมียนในห้องน�้า

ปั๊มน�้ามัน (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 ลกูชิน้ล่อ ตุย๋ 6 ขวบ (2552) สยองกรงุขนืใจ

ฆ่า - ป้ายรถเมล์ (2552) รวบพระหนี 3 ปี ฆ่าข่มขืน 2 ด.ญ. (2552) 

รวบเจ้าหนี้หื่นกามข่มขืนขัดดอก 2 พัน (2553) โจรชั่วแพร่โรคร้าย 

ชงิทรพัย์ - ข่มขนืซ�า้อ้างแค้นถกูสวมเขา (2553) รวบคนขบัรถ น.ร.ข่มขนื

เด็กอนุบาล (2553) ไอ้หื่นลวงเด็กหญิง ป.5 ขยี้กามยับ ท�าทีถามทาง 

ใช้เงินล่อ ฉุดย�่ายีในป่าข้างทางเปิดรีสอร์ทข่มขืนซ�้า (2553) เจ้าของร้าน

เกมลวง ด.ช.ถ่ายโป๊ลงเว็บไซต์ขายฝรั่ง (2553) อ้างเป็นต�ารวจลาก 

น.ร.ข่มขนื (2553) ฉดุ น.ร. ม.2 ขึน้รถตู ้พาข่มขนื - ปล่อยทิง้ (2553) 

ก่อสร้างกลัดมันข่มขืน ด.ญ.พิการ (2553) โจรเขมรจี้กะเทย บังคับ -  

อมนกเขา (2553) เป็นต้น

นอกจากนี ้กม็กีรณข่ีมขนืทีผู่ก้ระท�าเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่มหีน้าที่ 

รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน แต่กลบัใช้อ�านาจ

ที่มีละเมิดทางเพศผู้เสียหาย เช่น ข่าวค�าตัดสินของศาลให้ต�ารวจ 2 นาย
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มคีวามผดิต้องโทษจ�าคกุ 20 ปี ปรบั 40,000 บาท ในคดข่ีมขนืผูต้้องหา

สาววยั 16 ข้อหาเสพยาบ้า ควบคมุไว้ในห้องผูต้้องขงัหญงิ แล้วถอืโอกาส

เบกิตวัจากห้องขงัตอนกลางดกึแล้วพาไปห้องฝ่ายสบืสวนบนโรงพกัลวนลาม

และข่มขืน พร้อมข่มขู่ว่าห้ามน�าเรื่องไปบอกใคร จนถูกน�าตัวไปคุมขังไว้ 

ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จึงได้บอกเล่าเรื่องราวที่ 

เกิดขึ้นให้พยาบาลและนักจิตวิทยาฟัง ในข่าว คุก 20 ปี 2 นายดาบหื่น

กามใน สน. ขยี้สาวผู้ต้องหา (2551) ข่าวอื่นๆ ในลักษณะนี้ได้แก่  

สาวลาวแฉ ตร.อดุรข่มขนืในห้องขงั (2551) รวบ ส.อ. ใช้ปืนจีส้าวข่มขนื 

7 ราย เหยื่อแจ้งความ 4 - ส่งทหารคุมตัว (2553) เป็นต้น

ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ ข่าวข่มขืนที่ปรากฏทางสื่อและ

หนังสือพิมพ์นั้นสะท้อนให้เห็นว่า เป็นความผิดที่ก่อเหตุโดยคนในชนชั้น

ระดับกลาง - ล่าง หลายกรณีไม่ได้ด�าเนินไปจนจบกระบวนการยุติธรรม

ด้วยหลายเหตผุล โดยเฉพาะหากผูก้ระท�ามอี�านาจ อทิธพิล (ทัง้ทางสงัคม

และเศรษฐกจิ) จนสามารถหาช่องทางเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการและ

ท�าให้คดียุติหรือท�าให้ผู้กระท�าที่มีอิทธิพลนั้นพ้นความผิดได้ ก่อนการ 

ส่งฟ้องหรือรอศาลตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นท�าให้อัยการสั่งไม่ฟ้องหรือลด 

ความรนุแรงของข้อหาความผดิ การเจรจาต่อรองกบัผูเ้สยีหายโดยจ่ายเงนิ

ชดเชย “ค่าเสียหาย” ให้เหยื่อและครอบครัว หากผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง

หรือเด็กสาว ครอบครัวสองฝ่ายก็มักจะตกลงให้ผู้กระท�าและผู้เสียหาย

แต่งงานกันเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากยืดเยื้อของกระบวนการยุติธรรม 

ในชั้นศาล 

กระบวนการที่ท�าให้เกิดความยอมความทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างที่

ท�าให้ความผดิฐานข่มขนืในสงัคมไทยถกูลดทอนความรนุแรงลง เมือ่ผนวก

กับความพยายามเชื่อมโยงประเด็นความรุนแรงทางเพศเข้ากับเรื่องต่างๆ 
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เช่น การบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพสื่อกระตุ้นทางเพศ เว็บโป๊ รวมทั้ง

การน�าเสนอความรุนแรงทางเพศในละครทีวี ก็ยิ่งท�าให้สังคมไทยมอง 

ไม่เห็น และเบาบาง “ความรับผิดชอบ” ของผู้กระท�าผิดในฐานะที่ก่อ

อาชญากรรมรุนแรงต่อชีวิตผู้เสียหายมากขึ้นไปอีก

(7) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืน

ความเคลื่อนไหวส�าคัญประการหนึ่งของมาตรการด้านกฎหมายที่

เกีย่วข้องกบัความผดิทางเพศ กค็อื การแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินประมวล

กฎหมายอาญา1 ทีไ่ด้ขยายฐานความผดิทางเพศให้ครอบคลมุมากขึน้ ได้แก่ 

มาตรา 276 - 277 จากเดมิทีก่�าหนดให้การข่มขนืกระท�าช�าเรานัน้เกดิขึน้

ได้เฉพาะกรณ ี“หญงิอืน่ทีม่ใิช่ภรยิาตน และเดก็หญงิ” เท่านัน้ เป็นก�าหนด

ให้การข่มขืนกระท�าช�าเรา “ผู้อื่น” ซึ่งรวมถึงผู้ชาย เด็กชาย และคู่สมรส 

มีความผิดอาญา ในส่วนของลักษณะการข่มขืนกระท�าช�าเรา ก็เปลี่ยน 

จากเดิมที่ถือว่าเป็นการใช้อวัยวะเพศชายกระท�ากับอวัยวะเพศหญิง และ 

ล่วงล�้าเข้าไปในช่องคลอด2 เป็นเพิ่มลักษณะข่มขืนขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การกระท�ากับทวารหนัก ช่องปาก หรือใช้สิ่งอื่นใดกระท�ากับอวัยวะเพศ 

หรือทวารหนักผู้อื่น โดยไม่จ�าเป็นจะต้องใช้อวัยวะเพศของตนเองกระท�า 

ล้วนถือเป็นการข่มขืนเช่นกัน จากเดิมที่กฎหมายเก่าจ�ากัดเพียงต้องเป็น 

การกระท�าโดยใช้อวัยวะเพศชายกระท�าต่ออวัยวะเพศหญิงเท่านั้นจึงจะ

เป็นความผิด

1 ดเูพิม่เตมิใน พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัที ่19 และ 20 พ.ศ. 
2550 ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัเพศ มาตรา 276 - 285 วรรค 2 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

2 ค�าพพิากษาฎกีาได้วางแนวไว้ว่าแม้ล่วงล�า้เข้าไปในช่องคลอดเพยีงองคลุเีดยีว (ความยาวหนึง่
องคุลีเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง) ก็ถือเป็นการข่มขืนแล้ว
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ต่อมาวนัที ่15 ธนัวาคม 2552 ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรกีไ็ด้เหน็ชอบ

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  

ในส่วนความผิดทางเพศ ด้วยการแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการ

โทรมเด็กอายุต�า่กว่า 13 ปี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 4 - 20 ปี และ

ปรับ 80,000 - 400,000 บาท3 ร่างกฎหมายนี้จะเพิ่มโทษเป็น 2 เท่า

หากผู้กระท�าผิดใช้อาวุธกระท�าการข่มขู่เพื่อการช�าเราเด็กอายุต�่ากว่า  

13 ปี ซึ่งอาจจ�าคุกตลอดชีวิตจากโทษสูงสุดจ�าคุก 40 ปีขึ้นไป โดยศาล

เยาวชนและครอบครัวมีอ�านาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้กระท�าความผิดฐาน

กระท�าช�าเราเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี สมรสกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุ  

13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปีได้ และก�าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็ก 

ที่มีอายุไม่เกิน 13 ปีนั้น ถือเป็นการกระท�าที่เป็นภัยกับเด็กอย่างร้ายแรง 

ไม่อาจอ้างความไม่รู ้อายุของเด็กมาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้ผู ้กระท�าพ้น 

ความรับผิดทางอาญาได้

3 ดรูายละเอยีดในข่าว “ไฟเขยีวเพิม่โทษโทรมเดก็ คกุ 20 ปี”. โพสต์ทเูดย์. 16 ธนัวาคม 2552.
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 2. ความรนุแรงทางเพศ 

ใ
นที่นี้เป็นข่าวที่น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ 

ในสังคมไทย โดยพบว่าเนื้อหาของข่าวในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553  

ที่รวบรวมเพิ่มเติมนี้สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้แต่เดิม  

(พ.ศ. 2541 - 2550)4 กล่าวคอื เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของเพศพาณชิย์ 

ซึ่งเป็นการเอารดัเอาเปรยีบทางเพศรปูแบบหนึง่ รองลงไปคอืความรนุแรง

ทางเพศในคูร่กัหรอืคูค่วามสมัพนัธ์ การคกุคามทางเพศ เรือ่งความรนุแรง

ทางเพศในสือ่ อคตทิางเพศและการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ จากการ

เกบ็รวบรวมข่าวครัง้นีพ้บว่า ลกัษณะการน�าเสนอข่าวความรนุแรงทางเพศ 

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

4 ดรูายละเอยีดได้ในบทวเิคราะห์ฐานข้อมลูเรือ่งเพศและสขุภาวะทางเพศ ใน กลุภา วจนสาระ. 
2551. มี “เรื่อง” เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 46 - 50.
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(1) เพศพาณิชย์ 

เกอืบสองในสามของข่าวความรนุแรงทางเพศเป็นเรือ่งของเพศพาณชิย์  

ซึง่หมายถงึการค้าบรกิารทางเพศ การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเดก็และ

ผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ ไม่มีทางเลือก และเป็นการล่อลวง จ�านวนข่าว 

ไม่น้อยเป็นประเด็นเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นผลจากการประกาศ 

ใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25515 ที่ท�าให้มี 

การด�าเนนิงานตามกฎหมายต่อเนือ่งตามมา โดยเฉพาะการลกัพาเดก็และ

ล่อลวงคนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในลักษณะ 

แกง็ค์ขอทาน ขบวนการหลอกเดก็สาวไปท�างานต่างประเทศ โดยประเทศไทย

นั้นเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจ 

ทางเพศ เพื่อบังคับใช้แรงงาน และเพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น  

มีทั้งการค้ามนุษย์ในประเทศจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง และการค้า

ระหว่างประเทศทีเ่ป็นการค้าคนไทยไปต่างประเทศ และการค้าคนต่างชาติ

เข้าสู่ประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วการค้ามนุษย์มักจะมีนายหน้าล่อลวงให้ 

 

5 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 มิถุนายน 2551 สาระส�าคัญคือการ
ก�าหนดความผดิครอบคลมุการกระท�าทีแ่สวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากบคุคลอืน่ ทีม่ไิด้จ�ากดั
เฉพาะหญิงและเด็ก ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การน�าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไปค้า 
นอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงาน บริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งกระท�าในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
มากขึ้น เพิ่มโทษแก่ผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์หนักขึ้น ทั้งยังก�าหนดโทษผู้ที่ (1) บันทึก
ภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียง หรือสื่งอื่นที่แสดงตัวผู ้เสียหาย  
(2) โฆษณาหรอืเผยแพร่ข้อความ ซึง่ปรากฏในทางสอบสวนของพนกังานสอบสวนหรอืในทาง
พิจารณาคดีของศาลที่ท�าให้บุคคลอื่นรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครัว 
(3) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความภาพหรือเสียงเปิดเผยประวัติ สถานที่ท�างาน หรือสถาน
ศึกษาของผู้เสียหาย เหล่านี้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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พ่อแม่ขายลูกสาว หรือล่อลวงเด็กสาวให้ไปท�างานในเมืองใหญ่ แต่กลาย

เป็นงานให้บริการทางเพศในสถานบันเทิงระดับต่างๆ ในท้ายที่สุด

ข่าวการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นขบวนการล่อลวง 

หญงิไทยไปท�างานต่างประเทศ และทีเ่ป็นการค้าหญงิต่างชาตเิข้ามาท�างาน

บริการทางเพศในไทย มักมีเรื่องราวของเส้นทางการค้ามนุษย์ไม่แตกต่าง

กันมากนัก กล่าวคือ มักเริ่มต้นจากการถูกนายหน้าล่อลวงว่าจะพาไป

ท�างานร้านอาหารในเมอืงใหญ่ หรอืต่างประเทศ (ทัง้ในเขตเอเชยีตะวนัออก  

สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ประเทศตะวันออกกลาง และประเทศยุโรป 

ตะวนัออก) โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ก่อน เมือ่หลงเชือ่กจ็ดัการ

เดนิทางพาไปส่งให้นายหน้าปลายทาง แล้วถกูกกัขงับงัคบัให้ท�างานบรกิาร

ทางเพศเพื่อใช้หนี้อย่างไม่มีก�าหนด 

ตัวอย่างข่าวได้แก่ ตะลึงแก๊งรถตู้โผล่จับเด็กสาวโปะยาสลบส่งค้า

กามเมืองนอก (2551) บุกซ่องลอนดอนรวบ 9 ไทย ผงะ 60 สาว 

เหยือ่กาม (2551) อดตี ตร.องักฤษค้ากามสาวไทย (2551) จบัแก๊งลวง

แม่หญิงลาวค้ากาม (2551) รวบแก๊งลวงค้ากามแอฟริกาใต้ (2551)  

2 สาวถูกหลอกขายซ่องมาเลย์ (2551) ชี้ตุรกีอันตราย พบนักค้ามนุษย์

มาล่าสาวไทย (2551) รวบแขกอินเดียลวง 13 สาวอุซเบฯ ค้ากาม 

(2551) รวบสองแม่ลูกชาวจีนบังคับเด็กสาวขายตัวเชียงใหม่ (2552) 

หญิงไทยแฉถูกหลอกค้ากามในซ่องป่าสิงคโปร์ (2552) แฉบาห์เรน 

แหล่งใหญ่สดุหญงิไทยถกูบงัคบัค้ากาม (2552) จบัอาจารย์ซ ี8 ลวงสาว

ค้ากามญีปุ่น่ (2552) ตะลงึ 400 สาวไทยโดนลวงค้ากามมาเลย์ (2552) 

7 สาวไทยถูกลวงค้ากามแอฟริกาใต้ (2552) ตุ๋นสาวค้ากามเกาหลี 

(2553) ลวงสาวนับสิบค้าประเวณีที่สเปน (2553) จับแม่เล้าลวงสาว

ไทยท�างานอาบูดาบี (2553) ลวงแม่หญิงลาวขายตัว (2553) เป็นต้น
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นอกจากนี้ ก็เป็นข่าวการขายบริการทางเพศที่เกิดขึ้นรายวัน 

ในประเทศ มีการน�าเสนอถึงเหตุผลต่างๆ ของการเข้ามาสู่กระบวนการ 

เพศพาณชิย์ เช่น ต้องการหารายได้ ใช้หนีด้้วยบรกิารทางเพศ ถกูล่อลวงมา  

พ่อแม่ญาตพิีน้่องบงัคบั เซก็ส์ทวัร์ ฯลฯ เรือ่งแม่เล้าเดก็ทีอ่ายนุ้อยลงเรือ่ยๆ 

การลวงหญงิสาวให้แต่งงานข้ามชาต ิรปูแบบของเพศพาณชิย์ทีห่ลากหลาย

มากขึน้ เช่น การขายบรกิารทางอนิเตอร์เนต็ รวมทัง้สถานบรกิารทางเพศ

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) ชีห้ญงิไทยเห่อผวัฝรัง่ เสีย่งแต่งบงัหน้าค้ากาม (2551) 

ยายลวงหลานพาสังเวยกามเสี่ยค่ายมวย (2551) ชีวิตสลด - แม่บังคับ

ด.ญ. 11 ขวบ เร่ขอทาน - ค้ากาม (2552) พระเกย์ออฟหนุ่มเสพ 

กามกิจในกุฏิแฉร้อยละ 20 เกย์ห่มเหลือง (2552) สลดเด็กไทยคลั่ง 

สวิงกิ้ง - ขายตัวซื้อมือถือ (2552) สามเณรขายตัวกะเทยนายหน้าพา

ลูกค้าท�าบุญดูตัว (2552) เกย์ยึดฟิตเนสขายตัวโจ๋งครึ่ม (2552)  

เซก็ซ์ทวัร์เดก็เอเชยีอือ้ เพราะเชือ่ช่วยอายยุนื (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

เกอืบหนึง่ในสีข่องข่าวความรนุแรงทางเพศเป็นเรือ่งของการคกุคาม

ทางเพศ ซึง่เกดิขึน้ในหลายลกัษณะ แต่กล่าวได้ว่าทัง้หมดเป็นการคกุคาม

ทางเพศทีผู่ก้ระท�าฉวยโอกาส หรอืใช้อ�านาจ ทัง้ทางกายภาพ สถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่มีเหนือกว่าบังคับให้ผู ้เสียหายยินยอมให้ละเมิด 

ทางเพศ รูปแบบของการคุกคามทางเพศนั้นมีตั้งแต่ถ�้ามอง แอบถ่าย  

ถ่ายภาพหรอืเผยแพร่ภาพเพือ่แบลก็เมล์ ลวนลาม จบัต้องของสงวน พดูจา

แทะโลม ฯลฯ ข่าวที่เป็นที่สนใจได้แก่ การคุกคามทางเพศในที่ท�างาน  

โดยเฉพาะในวงการข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่มีโครงสร้างองค์กรเชิง

อ�านาจ เอื้อให้ผู้บังคับบัญชาก�าหนดคุณและโทษแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้

อย่างไม่มรีะบบตรวจสอบ ท�าให้ง่ายต่อการใช้อ�านาจบงัคบัให้ลกูน้องยนิยอม

ให้คกุคามทางเพศ ทัง้นี ้ผูเ้สยีหายในกรณกีารคกุคามทางเพศนัน้ส่วนใหญ่

เป็นผู้หญิงที่อยู่ในระดับรองๆ ของโครงสร้างการบังคับบัญชา นักเรียน

นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่ท�างานลักษณะบริการอื่นๆ เช่น คนรับใช้ในบ้าน 

พนักงานบริการบนเครื่องบิน ฯลฯ 

ในช่วง 3 ปีที่รวบรวมข่าว พบว่ามีข่าวการคุกคามทางเพศที่เป็น

ข่าวใหญ่ คอื ข่าวอาจารย์ในมหาวทิยาลยัของรฐัทีล่ะเมดิทางเพศนกัเรยีน/

นักศึกษาเพื่อแลกกับคะแนนหรือให้สอบผ่าน กรณีต�ารวจที่ใช้อ�านาจเข้า

ตรวจค้นแล้วละเมิดทางเพศผู้เสียหาย และข่าวผู้บังคับบัญชาระดับสูง

คุกคามทางเพศพนักงานระดับล่าง ก่อนจะมีการบังคับใช้กฎ ก.พ.ว่าด้วย

การกระท�าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เพื่อป้องกันปัญหา

การคุกคามทางเพศในหน่วยงานของรัฐในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553

ตัวอย่างข่าวการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการ และสถาบัน

การศึกษา ได้แก่ กลุ่มสตรีแฉหื่นอีก 6 กระทรวงลวนลาม ขรก.สาว 
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(2551) ครขู่มขนื - จนท้อง แลกเกรด 5 น.ร. แฉเล่ห์กาม (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�าอนาจาร

แลกเกรดนกัเรยีนชาย! (2552) ร.ท.หญงิโวย พล.อ.ขนืใจ (2552) อดตี 

ปธ.สภาลวงกาม - ขรก.สาวซี 5 (2553) แฉหื่นเรี่ยราดสั่งเด้งนายพล

คุกคามลูกน้อง (2553) เป็นต้น

ส่วนข่าวการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นายจ้างข่มขืน

สาวลาว (2551) จับเสี่ยส่งคลิปฉาวประจานแฟน น.ศ. (2551) จาก

ปรากฏการณ์คลิป สู่ฉาวพฤติกรรมถ�้ามอง (2551) สอบนายจ้างไล่ 

คนงานหญิง ฐานไม่ร้องร่วมคาราโอเกะ (2551) เพิ่มโทษอดีตซี 8  

กรมทาง ลวนลามแอร์สาวบินไทย (2551) เด็กหญิง รพ.ศรีธัญญากว่า

ครึ่งถูกทารุณทางเพศ (2551) รวบหนุ่ม - โพสต์โป๊แบล็กเมล์แฟนสาว 

(2551) สาวกรีด๊ โรคจติส่ง SMS ลามก (2552) พ่อค้าผ้าในคราบนกับญุ 

รบัเดก็มาเลีย้งบงัคบัอมนกเขา (2552) แฉบนิไทย - บขส. - ขสมก.อนัดบั

ต้นพบเหยื่อถูกแต๊ะอั๋ง (2552) คลั่งกางเกงใน ดอดฉกหอสาวสะสมได้ 

80 ตวั (2552) ตะลงึรองอธบิดงีามหน้า แซวนมเดก็เสร์ิฟ (2553) จบั

เสี่ยบีบแตรนักศึกษาฝึกงาน (2553) เป็นต้น
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ตาราง 9 เหตุการณ์การละเมิดทางเพศในสถานศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ลงข่าว ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

29 ก.พ.51 ครูสอนวิชาภาษา
ไทยและ
คอมพวิเตอร์ 
(ราชบุรี)

ลูกศิษย์หญิง  
11 ขวบ  
(ตั้งแต่ ป.4)

แกล้งท�าทีเข้ามาสอนทาง
ด้านหลัง จากนั้นลูบคล�า
ขาอ่อน ก่อนล้วงลึกเข้าไป
ที่อวัยวะเพศ พร้อมใช้นิ้ว
สอดใส่

29 ก.พ.51 ผอ.โรงเรียนมัธยม 
(ชลบุรี)

นักเรียน ม.1 
(13)

เรยีกเข้าไปในห้องกบัเพือ่น
อกี 3 คน แล้วถกูลวนลาม
จับก้น โอบกอดลูบคล�า

28 มี.ค.51 ครูสอนวิชาชีพ 
(ล�าปาง)

นักเรียน ม.1 หลอกลวงไปลวนลามทาง
เพศ และข่มขูไ่ม่ให้เอาเรือ่ง

24 เม.ย.51 อาจารย์ (33, 
ม.ธรรมศาสตร์)

นักศึกษา บังคับนักศึกษาอมนกเขา
แลกเกรด (ยังมีอีกหลาย
กรณีก ่อนหน้านี้ที่ข ่มขืน
นักศึกษาในรถ ข่มขืนจน
ท้อง - ทกุรายถกูไล่ออกจาก
ราชการ*)

14 มิ.ย.51 ครูชาย (43, 
สุพรรณบุรี)

นักเรียนหญิง (6) ถูกครูจับมือ ลูบคล�าตาม
ร่างกาย และบังคับให้อม
อวัยวะเพศในห้องเรียน

29 มิ.ย.51 อาจารย์ (41, 
ม.อุบลราชธานี)

นักศึกษาปีที่ 3 ลวนลามและชวนหลบันอน
เพือ่แลกกบัเกรด นกัศกึษา
แอบถ่ายคลิปวิดีโอขณะถูก
ลวนลามใช้เป็นหลักฐาน
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วันที่ลงข่าว ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

22 ก.ค.51 ผอ.โรงเรียนมัธยม 
(สกลนคร)

นักเรียนมัธยม ลวนลามนักเรียนสาว ทั้ง
จับหน้าอก ลูบก้น 

30 ก.ค.51 ครู (พิษณุโลก) นักเรียน ม.2 โอบกอด พร้อมกบัลวนลาม 
แล้วซื้อของให้เพื่อไม่ให้ 
เอาเรื่อง

08 ต.ค.51 ครูสอนคอมฯ 
(ชลบุรี)

นักเรียนชาย ป.6 
(12) 2 คน

กอดจบู แล้วให้ถอดกางเกง 
กระท�าอนาจาร ด้วยการ 
อมอวัยวะเพศ

30 พ.ย.51 ผอ.ร.ร.กีฬา 
(สุรินทร์)

นักเรียนชาย ม.1 
(12) 4 คน

ท�าอนาจาร และข่มขืนใจ 
จับของลับ และกอดจูบจน
ส�าเร็จอารมณ์ใคร่ แล้วให้
เงินปิดปาก

13 ธ.ค.51 ผอ.สารพัดช่าง 
(เชียงใหม่)

นักเรียน ม.6 จับหน้าอก ลวนลามบน 
รถทัวร์

13 มี.ค.52 ครูศิลปะชาย 
(ชลบุรี)

นักเรียนชาย  
4 คน (15 - 17)

กระท�าอนาจารนกัเรยีนชาย 
โดยให้ส�าเร็จความใคร่เพื่อ
แลกกับเกรดวิชาศิลปะ 
พร้อมทั้งถ่ายภาพไว้ข่มขู่ 
หากนกัเรยีนไปฟ้องผูป้กครอง

19 ต.ค.52 อาจารย์หญิงซี 8 
(53, 
หนองบัวล�าภู)

เด็กสาวหลายราย ชกัชวนเดก็สาวหน้าตาดไีป
เป็นเด็กเสิร์ฟ อ้างรายได้ดี 
พร้อมออกค่าเดนิทาง - ทีพ่กั 
ให้ แต่ถกูบงัคบัให้ค้าประเวณี 
ใช้หนี้ 
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วันที่ลงข่าว ผู้กระท�า  
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

2 ก.ย.53 ครูสอนวิชาศีล
ธรรม (40, 
นครศรธีรรมราช)

นักเรียนชั้น  
ป.2 - 4

อ้างว่ามงีานให้ท�าหรอืมธีรุะ
กบันกัเรยีน แล้วเรยีกไปพบ
ที่ห้องพักช่วงพักกลางวัน 
พอสบโอกาสกใ็ช้มอืล้วงจบั
อวยัวะเพศ กระท�าอนาจาร 
ต่อเนื่องมา 1 - 2 ปี

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

หมายเหตุ *กรณีอื่นๆ สรุปจากการจัดเสวนาเรื่อง ‘การคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัย… 
การแก้ไขและทางออก’ จดัโดยโครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2551.

ตาราง 10 ข่าวการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน พ.ศ. 2551 - 2553

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

29 ก.พ.51 หญิงไทย, สามี
ชาวอเมริกัน 
(ชลบุรี)

หญิง 2 คน 
(14, 16)

ถูกลวงมาท�างานเสิร ์ฟ แต่ถูก
เจ้าของบาร์ส่งตัวไปให้สามีข่มขืน 
ด้วยการใช้วัตถุหล่อลื่นจนส�าเร็จ
ความใคร่ บางครั้งถูกบังคับให้รัก
ร่วมเพศแบบพิสดารพร้อมกัน 

16 ต.ค.51 ชาย (45, 
สมุทรปราการ)

หญิง (27) ไปสมคัรร้องเพลง เรยีกไปสมัภาษณ์ 
ในห้องพัก แล้วถูกเจ้าของสถาน
บริการใช้ก�าลังบังคับข่มขืน
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วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

15 ม.ค.52 ชาย  
(41, กรุงเทพฯ)

เด็กหญิง (11) หลอกว่าจะส่งเสยีให้เรยีน แต่กลบั
ถูกบังคับให้เย็บผ้า ติดกระดุมเสื้อ 
เลี้ยงสุนัข ท�างานบ้าน และถูก
นายจ้างบงัคบัให้อมอวยัวะเพศและ
กลืนน�้าอสุจิด้วย บางครั้งมัดมือ 
มัดเท้า ปิดตา หากไม่ยอมก็จะไม่
ยอมปล่อยตัว

20 ม.ค.52 ชาย (กรุงเทพ) นักศึกษาหญิง 
ปี 4

ถูกลวนลามระหว่างฝึกงาน

1 ก.ย.52 ชาย  
(35, ลพบุรี)

หญิง (16) ถกูคนขบัรถบสัรบัส่งคนงานกระท�า
อนาจารและข่มขืนบนรถ

18 ก.ย.52 ชาย  
(42, เชียงราย)

หญิงชาวพม่า 
(22)

ใช้ปืนจี้ ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืนใน
ห้องน�้าของบริษัท

22 ก.ย.52 ผู้บังคับบัญชา
ระดับนายพล

เรือโทหญิง ถูกผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทาง
เพศ ข่มขืนกระท�าช�าเรา ตั้งแต่ปี 
2548 และถกูคกุคามเมือ่พยายาม
ตีตัวออกห่าง

20 ต.ค.52 ชาย  
เพื่อนร่วมงาน 
(30, กรุงเทพฯ)

หญิง (30) ใช้กล้องมอืถอืแอบถ่ายใต้กระโปรง 
พยายามลวนลามข่มขืน ข่มขู่ว่า
จะลบภาพให้ถ้ายอมมเีพศสมัพนัธ์
ด้วย

29 ต.ค.52 ชาย  
(39, กรุงเทพฯ)

หญิงชาวลาว 
(17)

ถูกนายจ้างข่มขืนและกักขังไว ้
ภายในบ้าน



81“เรื่อง” เพศจากข่าว 3 ปี

วันที่ลงข่าว
ผู้กระท�า 
(จังหวัด)

เหยื่อ  
(อายุ)

เหตุการณ์

10 ส.ค.53 อดีตประธาน
รัฐสภา

หญิง  
(ไม่ทราบอายุ)

ถูกหลอกให้น�าเอกสารไปส่ง และ
พยายามชักชวนให้ดูฟุตบอลแล้ว
ลวนลามจนถึงขั้นละเมิดทางเพศ

18 ส.ค.53 ชาย (33, 
สมุทรปราการ)

นักศึกษาหญิง  
ปี 4

ถูกหัวหน้าฝ่ายของบริษัทที่ ไป
ฝ ึกงานกระท�าอนาจาร กอด
ลวนลาม จบัหน้าอกและของสงวน

20 ก.ย.53 ต�ารวจ 
(สกลนคร)

หญิงชาวลาว เปิดห้องขังเอาตัวหญิงลาวที่เป็น 
ผูต้้องหาพาไปร่วมหลบันอน หาก
ไม่ยอมก็จะถูกข่มขู ่ หรือให้เงิน 
500 บาท มเีหยือ่ไม่ต�า่กว่า 10 ราย

22 ก.ย.53 นายพลต�ารวจ 
(ตาก)

ต�ารวจหญิง  
6 คน

มพีฤตกิรรมลวนลาม คกุคามทาง
เพศต�ารวจหญิงชั้นผู้น้อย

27 พ.ย.53 กลุ่มต�ารวจและ
พวกรวม 6 คน 
(ยะลา)

ต�ารวจหญิง ถกูกลุม่ต�ารวจและพวกรวม 6 คน 
ล่อลวงกกัขงัหน่วงเหนีย่ว ท�าร้าย
ร่างกายและรมุโทรม โดยมตี�ารวจ
หญิง 2 นายหลอกให้ไปเที่ยวใน
ตัวเมือง พาไปที่ห้องเช่า แล้วให้ 
ร.ต.ท. กับ ส.ต.ต.และพวกที่เป็น
พลเรอืนอกี 4 คน ผลดักนัรมุโทรม

ที่มา ฐานข้อมูลเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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(3) ความรุนแรงในคู่ความสัมพันธ์

ลักษณะความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นระหว่างคู ่รัก ทั้งขณะที่มี 

ความสัมพันธ์กันและจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

การลวงไปบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย การบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธ์ 

และใช้เป็นเครือ่งมอืข่มขูใ่ห้อกีฝ่ายยอมตามหรอืห้ามกระท�าอะไรอย่างหนึง่ 

เช่น ให้ยนิยอมมเีพศสมัพนัธ์ด้วย หรอืไม่ให้เลกิรา การทบุตที�าร้ายร่างกาย 

การลวงให้แต่งงาน โดยเฉพาะกบัชายต่างชาต ินอกจากนีก้ม็คีวามเคลือ่นไหว

ของกฎหมายครอบครวัทีก่�าหนดว่า ผูห้ญงิและผูช้ายทีถ่กูสามหีรอืภรรยา

ตวัเองนอกใจโดยไม่เตม็ใจย่อมถอืเป็นการท�าร้ายจติใจ สามารถใช้สทิธฟ้ิอง

ด�าเนินคดีตามกฎหมายใหม่ได้ โทษสูงสุดคือ จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ตัวอย่างข่าวความรุนแรงในคู่รัก ได้แก่ รวบเสี่ยคลิปฉาว ถ่ายร่วม

รักสาว ป.โท อัดซีดีข่มขู่ฝ่ายหญิง (2551) หนุ่มวิปริต - ใช้มะเขือทารุณ

ทางเพศเมียเก่า (2551) จับเสี่ยตัดต่อภาพสาวขู่ทวงรัก (2552) เมีย

กดัลิน้ผวัขาด - แค้นซ้อมบงัคบัหลบันอน (2552) เตอืนหญงิไทยโดนหลอก

แต่งหนุ่มเกาหลี (2552) ลูกทัพฟ้าหึงโหดตื้บเมียปางตายล่ามโซ่ทรมาน 

(2553) เป็นต้น

(4) อื่นๆ 

สัดส่วนของข่าวในหัวข้อความรุนแรงทางเพศที่เหลืออีกเกือบสอง 

ในห้า เป็นข่าวและบทความในภาพรวมทัว่ๆ ไป เช่น การปรบัเปลีย่นวธิคีดิ 

ของสงัคมในการท�าความเข้าใจเรือ่งเพศ และความรนุแรงทีม่ลีกัษณะสอง

มาตรฐาน การส�ารวจความคดิเหน็ การน�าเสนอสถติทิีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรม

เสี่ยงและความรุนแรงทางเพศเป็นระยะ หรือเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งมักจะ
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กล่าวถงึประเดน็ร่วมทีเ่กีย่วเนือ่งอกีหลายประเดน็ด้วยกนั เช่น พฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศ ความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏในสื่อ เพศสัมพันธ์ก่อนวัย  

แม่วัยรุ่น ท้องไม่พร้อม ท�าแท้งไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น

ข่าวและบทความจ�านวนหนึ่งกล่าวถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต ่อ 

ความรุนแรงทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในละครหลังข่าว ร้านเกม ร้าน

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ที่น�าเสนอเรื่องเพศ เกมที่ส่อนัยทางเพศ หนังสือโป๊ 

ฯลฯ ตวัอย่างข่าวได้แก่ “สวรรค์เบีย่ง” กบัภาพเนือ้หาข่มขนื - ตบจบู คาวี

พระเอกหรือผู้ร้ายท�าเด็กไทยสับสน (2551) ผู้ก�ากับยันไร้ฉาก 12 คน

ข่มขืนนางร้ายดาวเปื้อนดิน (2551) แฉเกมลามกระบาดลักหลับนัด 

ร่วมเพศพ่อหลอกจัดการลูก (2551) แฟชั่นเซ็กซ์ติ้งระบาด วัยรุ่นแพร่

รปูโป๊ทางมอืถอื (2552) เสนอปิดเวบ็ลามกแพร่ภาพครอูึบ๊เดก็ (2552) 

ด้านมืดแห่งโลกออนไลน์ โพสต์ โหลด ถ่าย และขายค่ะ (2552) 7 วิธี

ป้องภัยลูกจากเว็บโป๊เกลื่อนเมือง (2553) เป็นต้น

ส�าหรบัประเดน็เรือ่งอคตทิางเพศและการเลอืกปฏบิตันิัน้ ส่วนใหญ่

เป็นการน�าเสนอข่าวและบทความวชิาการด้านอคตขิองสงัคมไทยทีใ่ช้มอง

เรื่องเพศของคนกลุ่มต่างๆ กรณีการถูกเลือกปฏิบัติของบางกลุ่ม เช่น  

ผู้หญิงพิการ คนหลากหลายทางเพศ ฯลฯ รวมทั้งการส�ารวจสถานการณ์

ความรุนแรงทางเพศในแต่ละปี ตัวอย่างข่าวได้แก่ ผลวิจัยเผยชีวิต 

สาวพิการถูกจับท�าหมันไม่รู้ตัว (2551) ชีวิตทางเพศที่ถูกท�าให้หายไป

ของผู้หญิงพิการ (2551) นักวิชาการชี้สังคมมองเรื่องเพศผิด (2551) 

เกย์โวยประกนัไม่รบัท�า ดนั ก.ม.จดทะเบยีนสมรส (2551) 14 ก.พ. รมุ

โทรมสู่เซ็กซ์หมู่ กับนาฏกรรมความใคร่ที่เปลี่ยนไป (2551) แฉซื้อง่าย

ขายคล่องปั่นสองล้อขายยาเสียสาวชายแดนลาว (2551) หื่น - ไม่หื่น
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ก็ตามแห่ใช้ปาก - ออรัลเซ็กซ์แฟชั่นระบาด (2551) น.ศ.เพศที่ 3 กระดี๊

กระด๊า ศธ.แยกหอ - ห้องน�้า ลดระแวง - ถูกข่มขืน (2551) ไทยอคติตี

ตราหญงิพกิารไร้เพศ (2552) หยดุ!! หลอกข่มขนืเดก็ จดัตารางสอนเรือ่ง

เพศให้หนูวัยอนุบาล (2552) เซ็กซ์ไม่ปลอดภัยคือความรุนแรงทางเพศ 

(2552) คดีเพศพุ่งผู้ใหญ่ข่มขืนวัยรุ่นรุมโทรม (2553) เป็นต้น
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 3. อนามัยเจริญพันธุ์ 

ใ
นหวัข้ออนามยัเจรญิพนัธุ ์ซึง่รวมประเดน็เรือ่งท้อง อนามยัแม่และเดก็ 

ท้องไม่พร้อม เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันนั้น มี

ทัง้หมด 2,146 รายการ เป็นการเกบ็รวบรวมข่าวทีเ่กีย่วข้องในช่วง 3 ปี  

(2551 - 2553) ด้วยค�าส�าคญัเพยีงบางส่วน คอื คมุก�าเนดิ ถงุยาง ท้อง 

แท้ง ท้องไม่พร้อม เอดส์ โรคติดต่อทางเพศ เพศสัมพันธ์ แม่และเด็ก ใน

ส่วนนีม้ทีัง้สิน้ 1,549 รายการ ทัง้นี ้การเกบ็รวบรวมข่าวครัง้นีไ้ด้เพิม่เตมิ

ค�าว่าแม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์เข้าไปด้วย โดยเก็บข่าวและ

บทความย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปี 2553 พบข่าวว่าด้วยแม่ 

วัยรุ่นมีจ�านวน 346 ข่าว และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 251 ข่าว 

(1) ท้องไม่พร้อม

มากกว่าหนึ่งในสามของข่าวในหัวเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่อง

ท้องไม่พร้อม และประเดน็เกีย่วเนือ่งต่างๆ โดยเฉพาะทางเลอืกเมือ่ผูห้ญงิ

ท้องไม่พร้อม เช่น การท�าแท้งไม่ปลอดภัย การท�าลายซากตัวอ่อน  

การทอดทิ้งทารกหลังคลอด นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการท้องนอกสมรส 

การส�ารวจตัวเลข การถกเถียงเรื่องกฎหมายท�าแท้ง เหตุผลของการ 
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ไม่พร้อมตั้งท้องและเลี้ยงดูลูก ซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้เป็นประเด็นการท้อง

เนื่องจากการถูกข่มขืนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเรื่องการ

ไม่พร้อมทีจ่ะตัง้ท้องและเลีย้งดลูกูของบางครอบครวั ทัง้เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ 

สังคม และข้อมูลความรู้ในเรื่องคุมก�าเนิดหรือวางแผนครอบครัวอีกด้วย 

ประเด็นที่มักน�าเสนอเกี่ยวเนื่องไปด้วยกันกับเรื่องท้องไม่พร้อมเสมอก็คือ 

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา แม่วัยรุ่น เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพศ

สัมพันธ์ครั้งแรก พฤติกรรมไม่เท่าเทียมทางเพศที่ฝ่ายชายมักผลักภาระ

เรื่องการคุมก�าเนิดให้กับฝ่ายหญิง การวางแผนครอบครัว การคุมก�าเนิด 

พ่อ/แม่เลีย้งเดีย่ว สทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์การสร้างทางเลอืกให้กบัผูห้ญงิ

ทีไ่ม่พร้อมตัง้ครรภ์ และการเข้าถงึบรกิารหรอืความช่วยเหลอืเมือ่ตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม

- เพราะท้องไม่พร้อมจึงต้องท�าแท้ง

ข่าวการท�าแท้งส่วนใหญ่เป็นประเด็นตรวจจับคลีนิกท�าแท้ง ที่เปิด

รับยุติการตั้งครรภ์โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ และข่าวการท�าแท้งด้วยตัวเอง ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นวธิอีนัตรายและส่งผลกระทบต่อสขุภาพในระยะยาว เช่น กนิ

หรอืฉดียาขบั สอดก้านมนัส�าปะหลงั การซือ้ขายยาท�าแท้ง ฯลฯ ทัง้หมดนี้ 

อาจท�าให้เกดิอาการแทรกซ้อนรนุแรง เช่น ตกเลอืด ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 

เชิงกรานอักเสบ ปากมดลูกเป็นแผล มดลูกทะลุ ติดเชื้อในมดลูกซึ่งท�าให้

เกิดภาวะการมีบุตรยากได้ หัวใจวาย ไตวาย และอาจเสียชีวิตในที่สุด 

การน�าเสนอประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมที่พาดพิงถึงการท�าแท้ง  

รวมทั้งประเด็นแม่วัยรุ่นที่ทอดทิ้งลูกหลังคลอด แสดงให้เห็นอคติของ

สังคมต่อเรื่องนี้ ที่มักประณามผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมว่า เป็นเด็กสาว 

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตกอยู่ในภาวะที่ต้องแบกภาระ

รับผิดชอบเรื่องนี้เพียงล�าพัง ที่ส�าคัญก็คือสังคมไทยไม่มีทางออกที่ 
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หลากหลายมากพอ ที่จะรองรับความต้องการและเงื่อนไขในชีวิตที่ 

แตกต่างกนัของผูห้ญงิทีท้่องไม่พร้อมได้ การท�าแท้งจงึเป็นทางออกเดยีว

ที่จ�าเป็นต้องเลือกโดยวิธีการและรูปแบบหลากหลาย

ตวัอย่างข่าวได้แก่ ท�าแท้งพสิดาร - สอดก้านใบมนัส�าปะหลงั (2551) 

บกุจบัร้านซกัรดีค้ายาบ้า - รบัท�าแท้ง (2551) สาวยคุดจิติอลซือ้ยาท�าแท้ง

ผ่านเน็ต (2551) รวบชายวัย 54 ท�าแท้งมาแล้ว 100 รายสารภาพ 

จบแค่ ป.4 (2551) อนาถใจ - น.ศ.สาวกินยาขับลูกทะลัก (2552) ฮิต

ยาแท้งซื้อผ่านเน็ต เผยสาวใจแตกนิยมใช้ขับเด็ก แต่แม่หวิดดับ (2552) 

ตร.บกุจบัท�าแท้งเถือ่นพร้อมอปุกรณ์ในการท�าแท้ง (2552) หนุม่ชกแฟน

ท้องจะให้แท้ง (2552) ร้านหมอตี๋แหล่งโจ๋ใจแตกซื้อยารีดลูก (2552) 

พบสาวรุ่นภูเก็ตท�าแท้งเถื่อน 30 รายต่อเดือน (2552) จับร้านเสื้อผ้า

แฝงขายยาท�าแท้งเม็ดละ 1 พัน (2552) รวบยายวัย 72 เปิดคลินิก

ท�าแท้งห่างโรงพักแค่คืบ (2552) ทลายคลินิกแท้งกลางเมืองอุบลฯ พบ

ลูกค้า 13 - 58 ปี (2553) เป็นต้น

- การท�าลายซากตัวอ่อน และการทอดทิ้งทารกหลังคลอด

นอกจากข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าแท้งแล้ว ยงัมข่ีาวทีเ่ป็นเรือ่งของ

การท�าลายซากตัวอ่อน และการทอดทิ้งทารกหลังคลอดแล้วทิ้งไว้ตาม 

ที่สาธารณะต่างๆ เช่น ถังขยะ ห้องน�้าสาธารณะ ในวัด ฝังดิน ฯลฯ โดย

ส่วนใหญ่แม้จะไม่ปรากฏผูก้ระท�าแต่สือ่กม็กัจะน�าเสนอในลกัษณะคาดเดา

ว่า เป็นผลสบืเนือ่งของการตัง้ท้องไม่พงึประสงค์ของเดก็สาวใจแตกไว้ก่อน

แล้วล่วงหน้า ทั้งยังใช้ภาษาที่มีลักษณะสื่อถึงมาตรฐานทางคุณธรรมและ

ตัดสินดีชั่วมากกว่าข่าวท�าแท้งทั่วไป ขณะเดียวกัน การทิ้งท�าลายซาก 

ตัวอ่อนไว้ตามที่ต่างๆ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยไม่มีวิธีจัดการรับมือ

กบัปัญหาท้องไม่พร้อม ไม่มช่ีองทางปกตใิห้กบัผูไ้ม่พร้อมมลีกูมากเพยีงใด  
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โดยเฉพาะเมือ่พบว่ามซีากทารกทีถ่กูเอาไปเกบ็ไว้ในโกดงัเกบ็ศพรอการเผา

ที่วัดไผ่เงินถึง 2,002 ศพ ซึ่งเชื่อว่าเป็นซากตัวอ่อนที่เกิดจากการท�าแท้ง

ตามที่ต่างๆ และเปิดประเด็นไปสู่การถกเถียงในเรื่องอื่นๆ อีกอย่างกว้าง

ขวาง โดยเฉพาะการแก้กฎหมายท�าแท้ง

ตัวอย่างข่าวได้แก่ สลดสังหารทารก หักคอมีดแทงซ�้าโยนศพทิ้ง

คลอง (2551) สาววัยรุ่นใจแตกรีดลูกทิ้งถังขยะ (2551) สลดรีดมาร 

หัวขนทิ้งถังขยะข้างทาง (2551) แม่ใจร้ายทิ้งลูกยัดกล่องโฟมในห้างดัง 

(2551) แม่ใจยักษ์รกัสนุกแตไ่มป่้องกัน รีดมารหัวขนประจานกลางเมือง 

(2551) รีดมารหัวขนทิ้งศพห้องน�้าห้างดัง (2551) สลดศพทารกชาย

อายุครรภ์ 5 เดือน สงสัยวัยรุ่นใจแตกขับเลือดจนแท้ง (2551) คาดวัย

รุ่นใจแตกท�าแท้งทารกทิ้งขยะ (2552) สุดสลด น.ร.ท�าแท้ง แอบเผาศพ

ทารก (2552) ผงะศพในกล่องโฟม เดก็ทารก สาวรดีส่งให้แฟน (2552) 

สลดรีดลูก กินยาขับ - ทะลัก หั่นเป็นชิ้น (2552) จับ ปวช.2 ใจแตก 

รีดมารหัวขนฝังคาป่าช้านครศรี (2552) พบศพทารกหมกฝ้าเพดาน

แมนชั่น (2553) สลดหญิงใจร้ายท�าแท้งลูกทิ้งขยะ (2553) สาวใจแตก

เช่า ร.ร.ท�าแท้งลูกทิ้งท่อระบายน�า้ (2553) ผงะสุสานทารก 348 ศพ 

ซากท�าแท้งซุกวัด (2553) ซากทารกยอดพุ่ง 2,002 ศพ สลดเจอแฝด 

3 คู่ (2553) เป็นต้น

ที่จริงแล้ว อาจกล่าวได้อีกเช่นกันว่า สังคมไทยในอดีตคงจะมีวิธี

จัดการกับซากตัวอ่อนที่เกิดจากการยุติการตั้งครรภ์ ทั้งโดยตั้งใจและ 

ไม่ตัง้ใจ ตวัอย่างจากข่าวในช่วงกลางปี 2553 กค็อื ข่าวการพบซากทารก

ถกูเอาไปท�าเป็นกมุารทองทีว่่า ตะลงึดองทารกแท้งขายคอหวย ท�าลกูกรอก -  

คุณไสย (2553) ทารกดองขวดโหลส่งขายหมอผีท�ากุมารทองวิญญาณ

เฮี้ยน (2553) เซียนหวยแห่บุกโกดังศพทารก เซ่นไหว้ขอโชค นม - ขนม

เพียบ (2553) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ 
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หลงเหลือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ว่าทารกที่แท้งหรือคลอดก่อนก�าหนด

นั้นสามารถเอาไปท�าพิธีสะกดวิญญาณ เป็นกุมารทองหรือประกอบพิธี 

ไสยศาสตร์อื่นๆ ได้ โดยผู้ที่นิยมเชื่อว่ากุมารทอง ซึ่งมักมีลักษณะเป็น 

เด็กไว้จุก นุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณนั้น ต้องได้รับการเลี้ยงดูเหมือนลูก 

ให้ข้าว - น�า้ เซ่นสรวง หากปฏบิตัดิแูลด ีกมุารทองกจ็ะช่วยป้องกนัเจ้าของ

และครอบครวัจากสิง่ไม่ดทีัง้หลาย เตอืนภยัล่วงหน้า ให้โชคลาภ และช่วย

ให้ท�ามาค้าขึ้น ประสบความส�าเร็จในชีวิตได้ หากเลี้ยงดูไม่ดีก็จะเป็น

บาปกรรม

- ท�าแท้งเถื่อน/ยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์

ข้อถกเถียงของสังคมต่อประเด็นท้องไม่พร้อมอีกประการหนึ่งก็คือ 

การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ซึ่งแพทยสภาได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

การปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์6 เป็นกรอบให้แพทย์

สามารถกระท�าการยุติการตั้งครรภ์ได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด แต่ถึงกระนั้น 

6 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ 
ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วนัที ่15 ธนัวาคม 2548 เล่ม 122 ตอนที ่118 ง หน้า 7 - 8 ก�าหนดเงือ่นไขในการยตุกิาร
ตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ไว้ สรปุได้ดงันีค้อื (1) หญงิผูต้ัง้ครรภ์นัน้ต้องยนิยอมให้ยตุกิารตัง้ครรภ์ 
(2) การยตุกิารตัง้ครรภ์ต้องท�าโดยแพทย์ซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมตามกฎหมาย และ 
(3) เป็นกรณตีามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 (1) หรอื 305 (2) กล่าวคอื มาตรา 
305 (1) เป็นกรณทีีจ่�าเป็นต้องกระท�าเนือ่งจากปัญหาทางสขุภาพของหญงิผูต้ัง้ครรภ์ ทัง้ทาง
กายและทางจิต มาตรา 305 (2) เป็นกรณีที่หญิงตั้งครรภ์เนื่องจากมีการกระท�าความผิด
อาญา (ความผิดทางเพศ) ทั้งนี้ การยุติการตั้งครรภ์ดังกล่าวต้องกระท�าใน (1) โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่มีเตียงรับ 
ผูป่้วยไว้ค้างคนืตามกฎหมาย สามารถปฏบิตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ได้ตาม
ความเหมาะสม และ (2) คลนิกิเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สามารถกระท�า
การยตุกิารตัง้ครรภ์ทางการแพทย์ทีอ่ายคุรรภ์ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยแพทย์ต้องท�ารายงานพร้อม
หลักฐานเอกสารต่างๆ ในการยุติการตั้งครรภ์มายังแพทยสภา
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การเข้าถงึบรกิารและเงือ่นไขยงัขึน้อยูก่บัวจิารณญาณของแพทย์เป็นส�าคญั 

ไม่ใช่ความต้องการของตวัผูห้ญงิทีท้่องไม่พร้อมเอง และไม่ได้ค�านงึถงึปัจจยั

อื่นๆ ท�าให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกจ�านวนไม่น้อยต้องเลือก

ทางออกที่ไม่ปลอดภัยเพื่อยุติการตั้งครรภ์ 

ตัวอย่างข่าว ได้แก่ จับหมอเถื่อนท�าแท้ง น.ศ.ใจแตกเสียชีวิต 

(2551) ท�าแท้งเถือ่นเสีย่งตาย 10 เท่า (2551) น.ศ.สาวพาณชิย์ท�าแท้ง

ดับ กินยาขับเอง - ช็อก (2552) อนาถสาว ม.6 ตั้งท้องได้ 8 เดือน ซื้อ

ยากนิให้แท้ง ตกเลอืดปางตาย (2553) เดก็ ม.6 ท�าแท้งสลบคาคอนโดฯ

สั่งซื้อยาผ่านเน็ต (2553) คาดท�าแท้งเถื่อนแตะ 1.5 - 2 แสน (2553) 

เป็นต้น

- สองทัศนะของเรื่องท�าแท้ง: สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หรือสิทธิ

ของชีวิตใหม่

กล่าวได้ว่ามุมมองต่อเรื่องท้องไม่พร้อมและการท�าแท้งในสังคมนั้น 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองทัศนะส�าคัญ คือ แนวคิดที่สนับสนุนการเกิด

ของชีวิตใหม่ (เรียกว่า pro - life) และแนวคิดที่สนับสนุนทางเลือกของ 

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ (หรือ pro - choice) แนวคิดแรกมองว่า ชีวิตเริ่มต้น 

เมื่อมีการปฏิสนธิ ดังนั้นผู้หญิงที่ตั้งท้องจึงควรท้องต่อไปจนกระทั่งคลอด  

ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ชีวิตเช่นใดก็ตาม ใน

มุมมองเช่นนี้การยุติการตั้งครรภ์หรือท�าแท้งจึงเสมือนเป็นการท�าลายอีก

ชีวิตหนึ่ง ซึ่งถือเป็นบาปส�าคัญในระบบการให้คุณค่าทางศีลธรรมที่ยึดถือ 

ขณะที่แนวคิดหลังมองว่า การตัดสินใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะ 

ตั้งท้องต่อไปหรือยุติการตั้งครรภ์หากไม่พร้อมนั้นเป็นสิทธิของผู้หญิง 

คนนั้นเองที่จะเลือก เนื่องจากแต่ละคนมีสถานการณ์และเงื่อนไขของการ

ด�ารงชวีติแตกต่างกนั ส่วนใหญ่มกัเข้าใจผดิว่าแนวคดินีส้นบัสนนุการท�าแท้ง
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เสรี แต่ที่จริงแล้วแนวคิดนี้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีทางเลือกหลากหลายใน

การตดัสนิใจเมือ่ท้องไม่พร้อม โดยเฉพาะการให้ข้อมลูทีค่รบถ้วนรอบด้าน 

ส�าหรับทุกการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย 

การให้บริการบ้านพักก่อนและหลังคลอด บริการจัดหาพ่อแม่บุญธรรม 

บรกิารรบัฝากเลีย้งเดก็หากแม่ยงัไม่พร้อมรบัเลีย้ง รวมทัง้การรณรงค์ให้

มีการท�าแท้งที่ถูกกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ

ของผู้หญิงเอง 

ส�าหรบัสงัคมไทย หากพจิารณาจากข่าวและบทความทีร่วบรวมไว้นี้  

พบว่า ทัศนะที่มีต่อกรณีผู้หญิงท้องไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์นั้น

ส่วนใหญ่แล้วค่อนไปในทางแนวคิดสนับสนุนการเกิดของชีวิตใหม่ หรือ 

pro - life ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา อันเป็นที่มาหลักๆ 

ของระบบศลีธรรมของสงัคมไทยเอง นัน่คอื การมองว่าตวัอ่อนของมนษุย์

ในครรภ์นั้นเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตแล้ว การยุติการตั้งครรภ์ของ 

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องไม่พร้อมนั้นจึงถือเสมือนเป็นการฆ่าหรือท�าลายชีวิต

มนุษย์ และถือเป็นบาปที่หนักหนาอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก “น�า้เสียง”  

ทีส่ือ่ผ่านการใช้ภาษาในการเขยีนข่าวและน�าเสนอรายละเอยีด ทีพ่ยายาม

แสดงให้เห็นภาพความโหดร้ายทารุณของทั้งผู้ท�าแท้งและผู้เป็นแม่เอง 

ที่ท�าลายชีวิตตัวอ่อนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกชีวิตหนึ่งแล้ว  

นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย�้าให้ความส�าคัญกับระบบศีลธรรมทางสังคม  

ซึ่งก�าหนดมาตรฐานในการตัดสินดี/ชั่ว ถูก/ผิดอีกด้วย เช่น การใช้ค�าว่า 

ศพทารก ลูก มารหัวขน สังหาร ส�านึกบาป ฆาตกรฆ่าลูก ฯลฯ ดังข่าว

ข้างล่างนี้

น�า้ตาบาป แม่ ด.ช.เอเปคเปิดใจตณัหาราคะคอืฆาตกรฆ่าลกู (2546) 

การท�าแท้ง (บาป) ผลกรรมที่ควรสังวร (2551) แม่ใจยักษ์ฝังศพทารก
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สะกดวิญญาณ (2551) ส�านึกบาปมือท�าแท้ง ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นที่รู้ว่า 

น้องเขาตาย (2551) พลาดแล้วกอ็ย่าผดิซ�า้ ยาท�าแท้งบาปมหนัต์ - อนัตราย 

(2552) กรรมไม่มคี�าว่าเกีย้เซีย้ ท�าแท้งชวีตินีม้แีต่ค�าวบิตั ิ(2552) ท่าน 

ว.วชิรเมธี ชี้ท�าแท้งเป็นบาปอย่างร้ายแรง (2553) ผลกรรมแห่งการ

ท�าแท้งเถือ่นบาปมหนัต์ - ผดิกฎหมาย คดิผดิคดิใหม่ได้ยงัไม่สาย! (2553) 

เป็นต้น

เมื่อสังคมไทยยึดถือมาตรฐานทางศีลธรรมที่เข้มงวดในการมอง 

ผูห้ญงิท้องไม่พร้อมและเลอืกทีจ่ะยตุกิารตัง้ครรภ์ ผูห้ญงิเหล่านีจ้งึยิง่เผชญิ

ความกดดนัทางสงัคม แบกรบัความรูส้กึผดิตามทีส่งัคมมมีาตรฐานตดัสนิ

ไว้กับตัวเอง และเชื่อตามที่ถูกตอกย�า้ว่า การท�าแท้งคือการฆ่าลูกซึ่งเป็น

ความผดิพลาดในชวีติ เป็นบาปกรรมรนุแรง และผูเ้ป็นแม่ต้องรบัผลกรรม

แห่งการกระท�าครั้งนี้ไปตลอด ข่าวการจัดพิธีกรรมท�าบุญให้กับวิญญาณ

ทารกตามวดัหลายแห่งนัน้ ยิง่แสดงให้เหน็ว่าสงัคมไทยไม่มทีางออกอืน่ให้

กับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ เพราะว่าแม้ในทางหนึ่งจะ

เป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของผู้ที่เคยท�าแท้ง แต่ขณะเดียวกันก็ยิ่ง

ตอกย�า้ให้สงัคมเหน็ถงึส�านกึเรือ่งบาปบญุคณุโทษในการท�าแท้งชดัเจนยิง่ขึน้ 

ดงัเนือ้หาในข่าวทีร่ะบวุ่า การท�าแท้งถอืเป็นกรรมหนกั เป็นการฆ่า

ชีวิตด้วยการเอาร่างกายที่ยังเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อของเด็กที่มาเกิดออก 

ส่วนจติวญิญาณนัน้ไม่ได้ตามออกมาด้วย ยงัคงผกูพนัเป็นเจ้ากรรมนายเวร

อยู่ เป็นที่มาของอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของผู้เป็นแม่ พิธีท�าบุญนี้จึงถูก

อธิบายว่าจัดขึ้นเพื่อบรรเทาจิตใจและความรู้สึกผิดของผู้ที่เคยผ่านการ

ท�าแท้ง และให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกท�าลายเหล่านั้นได้รับผลบุญ 

อโหสิกรรม และไปเกิดใหม่ได้ ซึ่งมักจะน�าไปสู่การถกเถียงในประเด็นอื่นๆ 

ของคนในสังคมต่อไปอีกเสมอ เช่น เป็นการช�าระจิตใจของผู้ที่เคยท�าแท้ง 
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เป็นการแสวงประโยชน์จากความรู้สึกผิดของผู้ที่เคยท�าแท้ง จะน�าไปสู่ 

การท�าแท้งมากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น 

ดังข่าว สลดรีดมารหัวขนสะกดวิญญาณ (2551) พิธีพิสดาร 

ขอขมาเด็กแท้ง - วัดกุมารทอง (2551) บุญส่งวิญญาณทารกแท้ง ที่วัด

หน้าพระเมรุราชิการาม จ.อยุธยา (2552) ท�าบุญให้ตุ๊กตาแป้ง เทศน์ใน

งานบุญ ส่งวิญญาณทารกแท้งวัดแค (2553) เป็นต้น

(2) แม่/พ่อวัยรุ่น

ค�าว่าแม่หรือพ่อวัยรุ่นในที่นี้หมายถึง การที่เด็กหนุ่มสาวกลายเป็น

พ่อหรือแม่ตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงผู้ที่ยังอยู่ใน 

วยัเรยีน โดยแม่วยัรุน่อายนุ้อยทีส่ดุทีพ่บในข่าวคอื 10 ปีเท่านัน้ การเป็น

พ่อ/แม่วยัรุน่ถกูมองว่าเป็นหนึง่ในปัญหาส�าคญัทีท่ัง้เกดิจากความไม่พร้อม

ของเด็กหนุ่มสาว และสะท้อนความไม่พร้อมของระบบบริการของรัฐเอง

ไปพร้อมๆ กนั กล่าวคอื หนุม่สาวทีเ่ปลีย่นสถานะกลายเป็นพ่อแม่ในวยัเรยีน 

นั้น แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ไม่เข้าใจการมีเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้ ไม่มี

ความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องจนกระทั่งคลอด หรือ

เข้าไม่ถึงระบบบริการ ยังไร้เดียงสาต่อการเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่ที่ต้อง

รบัภาระเลีย้งดลูกู และเดก็สาวส่วนใหญ่ต้องหยดุเรยีนกลางคนั กลายเป็น

แรงงานไร้ฝีมือหรือวุฒิการศึกษาต�่า ขณะที่ระบบสวัสดิการของรัฐเองก็ยัง

ไม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาแม่วัยรุ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ทัง้ในระบบการศกึษาและระบบสาธารณสขุ ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้ข้อมลู

ความรู ้ระบบให้ค�าปรกึษา ระบบช่วยเหลอืให้ได้เรยีนต่อ และระบบส่งต่อ

สถานรับเลี้ยงหรือหาพ่อแม่อุปถัมภ์ เป็นต้น
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ในจ�านวน 346 ข่าวในหัวข้อแม่/พ่อวัยรุ่นนั้น แสดงให้เห็นปัญหา

ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและท้องไม่พร้อม 

เมื่อไม่สามารถท�าแท้งยุติการตั้งครรภ์ได้ก็คลอดแล้วทอดทิ้งเด็กทารกไว้

ตามสถานทีต่่างๆ เนือ่งจากไม่สามารถรบัภาระเลีย้งดไูด้ ด้วยเหตผุลต่างๆ 

กัน เช่น ยังอยู่ในวัยเรียน ไม่มีการงานอาชีพ ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบหรือ

ทอดทิง้ไป พ่อแม่ผูป้กครองไม่ยอมรบั กลวัถกูสงัคมประณาม ขาดวฒุภิาวะ 

ในการดูแลทั้งตัวเองและลูก อยู่ในภาวะเครียดและซึมเศร้าเนื่องจาก 

การเปลี่ยนบทบาทและสถานะไปเป็นแม่ ปรับตัวกับสถานภาพสมรสหรือ

การมคีรอบครวัไม่ได้ ฯลฯ นอกจากนีย้งัต้องเผชญิกบัอคตจิากคนรอบข้าง

ที่มักดูถูกและไม่ยอมรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

อกีด้วย ลกัษณะเนือ้หาทีข่่าวน�าเสนอส่วนใหญ่จงึเป็นเรือ่งของการทอดทิง้

ทารก/ลูก ซึ่งแม้ว่าในข่าวจะไม่รู้ที่มาที่ไป แต่ก็มักจะตั้งสมมติฐานปักใจ 

ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเป็นการกระท�าของพ่อ/แม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม  

เมื่อคลอดและไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ก็ทอดทิ้งลูก 

ตวัอย่างข่าวได้แก่ แม่วยัรุน่ชวีติบดัซบหมดปัญญา อุม้ลกู 2 เดอืน

โยนจาก รพ.ดบั (2541) สลดทิง้ศพเดก็ทารกพวงมาลยัวางบนอก (2545) 

แม่จับลูก 5 เดือนมัดมือเท้าถ่วงน�า้ (2547) สลดแม่วัยรุ่น - อุ้มลูกวัย  

3 ขวบปล่อยทิ้งวัด (2550) แม่ใจร้ายน�าทารกชายแรกเกิดมาทิ้งท้ายรถ

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�าร้ายลูก

และตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ประชดหรือน้อยใจสามี ท้อแท้ ลูก

ร้องโยเย เลี้ยงดูไม่ไหว ขาดวุฒิภาวะ ฯลฯ รวมทั้งการเลี้ยงลูกโดยรู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์ เช่น กรณีแม่วัยรุ่นคนหนึ่งเอาเทปกาวปิดปากลูกแล้วออกไป

ซือ้ของ เพือ่ไม่ให้ลกูร้องกวนเพือ่นบ้าน ในข่าว แม่ 17 ปิดปากลกูทิง้เปล

ไว้ (2550) หรือข่าว อุทาหรณ์แม่มือใหม่ ดูละครเพลินจนลืมลูก ด.ญ.  

1 ขวบหัวติดกระโถน (2550) เป็นต้น

ตัวอย่างข่าวการท�าร้ายลูกของพ่อ/แม่วัยรุ่นได้แก่ แม่วัยรุ่นเครียด

ดุ้นฟืนทุบลูกตัวเอง (2542) ทารก 5 วันร้องโยเย แม่ใจโหดกระทืบดับ 

(2542) น้อยใจผวัจับลกูโยนตึกสยองชั้น 8 ตายหมู่ 3 ศพ (2545) แม่ 

18 ฆ่าลูก 4 เดือน หักคอดับ - ซดยาพิษประชดผัวทิ้ง (2546) พ่อวัย 

17 รับสิ้นจ่อยิงเมีย - ลูก (2547) พ่อวัยรุ่นจับลูกโยนคลองระบายน�้า 

(2549) ตร.จับแม่วัยรุ่นฆ่าลูกทารกประชดผัว (2549) โทษเล่นซุกซน

พ่อวัยรุ่นทุบตีลูกวัย 2 ขวบดับ (2549) อุทาหรณ์สอนสังคม พ่อแม่วัย

โจ๋ตกีนั ลกู 1 ขวบหล่นพืน้ดบั (2549) อึง้แม่วยัเยาว์เกอืบ 20% คดิฆ่า

ตัวตาย (2553) แม่วัยโจ๋นอนดิ้นทับลูกดับเสียใจ - ยิงตัวตาม (2553) 

เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ ประเด็นท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นมักถูกเชื่อมโยงไปยัง

ประเด็นอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย

อันควร เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยไม่ป้องกัน ท้องไม่พร้อม รักในวัยเรียน 

การท�าแท้ง เป็นต้น ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นสถานการณ์ทีฝ่่ายหญงิต้องเผชญิโดย

ล�าพังเป็นส่วนใหญ่ มีฝ่ายชายเข้ามาร่วมรับผิดชอบน้อยมาก ข่าวแม่วัย
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รุ่นในช่วงแรกๆ มักเป็นเรื่องของการทอดทิ้งและท�าร้ายทารก แต่ค่อยๆ  

น�าเสนอประเด็นอื่นๆ ของแม่วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง เช่น ช่วง 

ต้นทศวรรษ 2550 ประเด็นเรื่องแม่วัยรุ่นได้รับการพูดถึงผ่านสื่อ ทั้งใน

ลกัษณะน�า้เสยีงทีม่องว่าการท้องไม่พร้อมในวยัรุน่เป็นปัญหาใหญ่ทีต้่องเร่ง

ป้องกันไม่ให้เกิด และด้วยแนวคิดที่มุ่งปรับฐานคิดในการท�าความเข้าใจ

เรือ่งท้องไม่พร้อมในวยัรุน่ โดยค�านงึถงึวฒันธรรมการก�าหนดบทบาททาง

เพศในสงัคมไทย และการให้ข้อมลูความรูเ้พือ่ความเข้าใจทีร่อบด้านแก่ทัง้

เดก็และพ่อแม่ต่อทกุสถานการณ์ทีต้่องเผชญิ นอกจากนีก้เ็ป็นข่าวการปรบั

นโยบายรองรบัปัญหาท้องไม่พร้อมในวยัรุน่ และรายงานการส�ารวจตวัเลข

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) ฮชูีไ้ทยตัง้ท้องอนัดบั 1 เอเชยีตะลงึเดก็วยัแค่ 10 ขวบคลอดลกู 

(2553) เป็นต้น
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(3) เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ หรือ Assisted Reproductive  

Technologies (ART)7 เป็นเทคนิควิธีทางการแพทย์เพื่อช่วยแก้ปัญหา 

7 มีหลายวิธี ที่นิยมได้แก่ (1) การท�าเด็กหลอดแก้ว (InVitro Fertilization and Embryo 
Transfer - IVF&ET) เริ่มจากกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ไข่หลายใบ ติดตามการเจริญเติบโต และ 
ใช้เข็มแทงผ่านทางช่องคลอด เก็บไข่ที่สุกเต็มที่แล้วออกมาผสมกับอสุจิให้เกิดการปฏิสนธิ 
นอกร่างกาย จนแบ่งเซลล์เป็นตวัอ่อน และเลีย้งตวัอ่อนในห้องปฏบิตักิารราว 5 - 6 วนั จนถงึ
ระยะฝังตวั (Blastocyst) แล้วใส่กลบัเข้าสูโ่พรงมดลกู เพือ่ให้ฝังตวัและเจรญิต่อไปเป็นทารก 
วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิที่ไม่แข็งแรง ฝ่ายหญิงมีท่อน�าไข่อุดตันทั้ง 2 ข้าง และ
มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน

  (2) การท�ากิฟท์ (Gamete IntraFollopain Transfer - GIFT) ขั้นตอนคล้ายเด็ก 
หลอดแก้ว คือเริ่มจากกระตุ้นไข่แล้วเก็บไข่ออกมานอกร่างกาย แต่หลังจากได้ไข่ออกมาแล้ว
จะใส่คืนเข้าไปในท่อน�าไข่พร้อมกับตัวอสุจิทันที เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ 
ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิอ่อนแอไม่มาก ฝ่ายหญิงมีท่อน�าไข่ปกติอย่างน้อย 1 ข้าง มีภาวะเยื่อบุ 
โพรงมดลูกเจริญผิดที่และมีพังผืดมาก 

  (3) การท�าซฟิท์ (Zygote IntraFollopain Transfer - ZIFT) คอืการเกบ็เซลล์สบืพนัธุ์
ทั้งไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธินอกร่างกาย แล้วจึงน�าตัวอ่อนในระยะ Zygote  
ใส่กลับเข้าไปในท่อน�าไข่ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิน้อย ฝ่ายหญิงท่อน�าไข่ท�างาน 
ไม่ปกติ มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และมีพังผืดมาก 

  (4) การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intra Uterine Insemination - IUI) เป็นการคัด
เชื้ออสุจิที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก เพิ่มโอกาสให้อสุจิ 
พบกบัไข่ได้มากขึน้ วธินีีใ้ช้ในกรณทีีฝ่่ายชายมเีชือ้อสจุไิม่แขง็แรงหรอืมน้ีอย หรอืฝ่ายหญงิผลติ
ฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่ที่สมบูรณ์

  (5) การท�าอิ๊กซี่ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection - ICSI) คัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรง
สมบูรณ์เพียงตัวเดียวฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อเกิดการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงเป็นตัวอ่อนก่อนใส่
กลบัไปในมดลกู ใช้ในกรณทีีเ่ดก็หลอดแก้วธรรมดาไม่ประสบความส�าเรจ็ วธินีีใ้ช้ในกรณทีีฝ่่าย
ชายมีเชื้ออสุจิผิดปกติมาก ฝ่ายหญิงมีรังไข่ผิดปกติ ไม่มีการตกไข่ และไข่กับอสุจิไม่สามารถ
ปฏิสนธิกันเองได้ตามธรรมชาติ 

 (เก็บความจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. 2554. เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ.์ <http://www.rtcog.or.th/html/articles_details.php?id=4> สบืค้นเมือ่ 2 สงิหาคม 
2554 และ ธรีศกัดิ ์ธ�ารงธรีะกลุ และคณะ. ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยาก ผ่าตดัผ่านกล้องทางนรเีวช 
โรงพยาบาลวิภาวดี. <http://www.vibhavadi.com/fertility/knowledge_detail.
php?topic=6&id=202> สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2554)
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ให้กบัผูท้ีม่ลีกูยาก โดยมอีตัราเฉลีย่ของความส�าเรจ็ประมาณ 30% ขึน้อยู่

กับปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุของปัญหาการมีบุตรยากของแต่ละคู่ อายุ 

อัตราการท�าซ�้า เงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดทางร่างกาย ฯลฯ เทคโนโลยีช่วย 

เจริญพันธุ์เป็นอีกด้านหนึ่งของท้องไม่พร้อม นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีทาง 

การแพทย์เข้ามาช่วยให้คนทีพ่ร้อมจะท้องแต่ไม่ท้องให้สามารถมลีกูได้สมใจ 

ส�าหรับประเทศไทยนั้นมีการท�าเด็กหลอดแก้วครั้งแรกตั้งแต่ปี 2530  

ในปัจจบุนัคูส่มรสทีม่ลีกูยากสามารถเข้ารบับรกิารได้จากสถานบรกิารทีไ่ด้

รับอนุญาตจากแพทยสภา โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลายหมื่นบาทไปจนถึง

หลายแสนบาท ขึน้อยูก่บัเทคนคิทีใ่ช้ และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในระหว่าง

กระบวนการ เช่น ค่ายากระตุ้นไข่และค่าตามไข่ ค่าเก็บไข่และค่ายาระงับ

ความรูส้กึขณะเกบ็ไข่ ค่าเตรยีมอสจุแิละท�าให้เกดิการปฏสินธ ิค่าเลีย้งตวั

อ่อนในห้องปฏบิตักิาร ค่าใช้จ่ายในการย้ายตวัอ่อน ค่าวนิจิฉยัตวัอ่อนก่อน

การย้ายฝากเข้าโพรงมดลกู และค่ายาทีใ่ช้ในการพยงุการตัง้ครรภ์หลงัการ

ย้ายตัวอ่อน เป็นต้น

ในกระบวนการท�าทัง้หมดนี ้ฝ่ายหญงิมกัเป็นผูท้ีต้่องทุม่เทมากกว่า

ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนใน

ระหว่างกระบวนการ ทัง้ผลข้างเคยีงของยากระตุน้การตกไข่ และจากภาวะ

ที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป รวมทั้งฮอร์โมนต่างๆ เพื่อเตรียมร่างกายให้

พร้อมส�าหรับการท�าให้ปฏิสนธิ เช่น ปวดท้องน้อย แน่นหน้าอก คลื่นไส้ 

อาเจียน หายใจขัด ฯลฯ โดยยาที่ใช้แต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแตกต่างกัน 

ได้แก่ แน่นท้อง หงดุหงดิง่าย เหนือ่ยง่าย นอนไม่หลบั ปวดศรีษะ คลืน่ไส้ 

เป็นต้น นอกจากนีย้งัมคีวามเสีย่งจากการท�าหตัถการ เช่น การดมยาสลบ 

การเก็บไข่ การใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก และภาวะแทรกซ้อนจาก 

การตัง้ครรภ์ เช่น ตัง้ครรภ์แฝด ท้องนอกมดลกู ท�าให้เกดิถงุน�า้รงัไข่ ฯลฯ 
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สิง่ทีเ่กดิขึน้พร้อมๆ ไปกบัการพฒันาเทคนคิวธิกีารต่างๆ ในเทคโนโลยี

ช่วยเจรญิพนัธุก์ค็อื ประเดน็อ่อนไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ต่อความพยายาม

มลีกูของคูส่มรสด้วยวธิต่ีางๆ ได้แก่ กรณอีุม้บญุ8 การผสมเทยีม ประเดน็

อ่อนไหวทางจรยิธรรม เช่น การรบับรจิาคไข่หรอือสจุ ิการเลอืกเพศให้ลกู

ซึ่งแสดงอคติและภาวะสองมาตรฐานทางเพศ การทิ้งตัวอ่อนแช่แข็งที่ 

เหลอืใช้ การใช้เทคโนโลยช่ีวยเจรญิพนัธุใ์ห้กบัคูเ่พศเดยีวกนัหรอืผูท้ีต้่องการ

เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ รวมทั้งข้อถกเถียงในทางกฎหมาย ต่อกรณี

สถานะและการได้รับสิทธิเลี้ยงดูและรับรองบุตรของพ่อเจ้าของอสุจิ  

แม่เจ้าของไข่ และสทิธขิองแม่อุม้บญุเจ้าของร่างกาย ซึง่หากพจิารณาตาม

กฎหมายที่มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการปฏิสนธิและการให้ก�าเนิดตาม

ธรรมชาตแิล้ว หญงิผูค้ลอดจะถอืว่าเป็นแม่ทีถ่กูต้อง และสามขีองหญงินัน้

เป็นบิดาตามกฎหมาย ไม่ใช่เจ้าของพันธุกรรม ซึ่งในที่นี้คือ ไข่และอสุจิ

นั่นเอง อย่างไรก็ดี การถกเถียงอย่างกว้างขวางในประเด็นเหล่านี้น�าไปสู่

การเสนอกฎหมายรับตั้งครรภ์แทนในปี 2550 ก่อนจะผ่านคณะรัฐมนตรี

ในช่วงกลางปี 2553 เป็น (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือที่เรียกกันว่ากฎหมาย 

อุ้มบุญ

สาระส�าคญัในกฎหมายอุม้บญุคอื การก�าหนดให้คูส่มรสทีใ่ช้เทคโนโลยี

ช่วยเจริญพันธุ์ด้วยการรับตั้งครรภ์แทนมีสถานะพ่อและแม่ของเด็กได้ ตัว

อ่อนทีใ่ช้ต้องเกดิจากอสจุแิละไข่ของคูส่มรส อสจุบิรจิาคและไข่ภรยิา อสจุิ

สามีและไข่บริจาคได้ แต่ห้ามใช้ไข่จากผู้ที่มารับตั้งครรภ์แทน ส่วนหญิง 

8 การอุ้มบุญ เป็นการน�าไข่ของหญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ เช่น ถูกตัดมดลูก มาปฏิสนธิ
กับเชื้ออสุจิของสามี โดยใช้เทคนิคการท�าเด็กหลอดแก้ว แล้วน�าตัวอ่อนที่เกิดขึ้นไปฝังตัวใน
มดลูกของหญิงอื่นให้ตั้งครรภ์แทน
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ที่รับตั้งครรภ์แทนนั้น ต้องไม่ใช่บุตรของสามีหรือภรรยา เคยมีลูกมาแล้ว 

และต้องผ่านการยินยอมจากสามี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดูแลครรภ์

และป้องกันความผูกพันกับเด็ก ทั้งยังก�าหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครอง

เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.) 

ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งก�าหนดค่า

ตอบแทนให้แก่หญิงที่มาตั้งครรภ์แทนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการว่าจ้างหรือ

ประโยชน์ทางการค้า และห้ามมใิห้สร้างตวัอ่อนทีเ่กดิจากการปฏสินธริะหว่าง

ไข่กับเชื้ออสุจิโดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ กฎหมายไม่ครอบคลุมกรณี

ชาย/หญิงโสดที่อยากจะมีลูกด้วยการรับบริจาคไข่หรืออสุจิและอาศัย 

ให้คนอื่นตั้งครรภ์แทนแต่อย่างใด

ตัวอย่างข่าวได้แก่ อุ้มบุญบุตรนอกกฎหมาย (2543) ครอบครัว

ยุค 2001 ดิจิทัล ท�ากิฟลูกไม่มีพ่อ สิทธิสาวมั่น - ปัญหาสังคม (2544) 

ไทยไม่เปิดชือ่ผูบ้รจิาคอสจุ ิหวัน่ปัญหาฟ้องร้องมรดก - หย่าร้าง (2544) 

กิฟ๊ท์ปลอมขายความหวงั รบัป๊ัมลกู - ท้องละแสน! (2546) แม่เลสเบีย้น  

เลีย้งลกูได้ดหีรอื (2547) ถกกฎหมายตามไม่ทนั กฟิต์ - อุม้บญุ (2547) 

อุ้มบุญ ปัญหาที่ยังหนักอก แม่ผู้ให้ก�าเนิดกับแม่ผู้ถือก�าเนิด (2549)  

ยนั ‘พ่อ - แม่’ เจ้าของเชือ้เดก็อุม้บญุหมดสทิธิแ์จ้งชือ่ในสตูบิตัร (2550) 

กฤษฎกีาหนนุวจิยัออกกฎหมายอุม้บญุ (2550) รฐัท�าคลอด ก.ม.อุม้บญุ 

รับรองสิทธิเด็กผสมเทียม (2550) แจงร่างกฎหมายอุ้มบุญ มีบทลงโทษ

ป้องกนัรบัจ้างท้อง - แย่งเดก็ (2553) ก.ม.อุม้บญุป้องรบัจ้างท้องแอบใช้

สเต็มเซลล์รักษาโรค (2553) เป็นต้น

นอกเหนือจากประเด็นถกเถียงทางจริยธรรม สังคม และกฎหมาย

แล้ว ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยช่ีวยเจรญิพนัธุย์งัเป็นเรือ่งของการพฒันา

เทคนคิวธิกีารใหม่ๆ ส�าหรบัผูม้ลีกูยาก ข่าวการให้ข้อมลูความรู ้ข่าวความ
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ส�าเร็จของการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ในลักษณะต่างๆ เช่น การใช้

เทคโนโลยี PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) และ PCR 

(Polymerase Chain Reaction) ส�าหรับพ่อ/แม่ที่เป็นพาหะของโรคทาง

พนัธกุรรมบางอย่าง โดยประยกุต์เทคนคิการท�าเดก็หลอดแก้วเข้ากบัเทคนคิ

การตรวจเลอืกตวัอ่อน ซึง่เป็นการตรวจสอบความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในระดบั 

DNA ของตวัอ่อน คดักรองตวัอ่อนทีม่พีนัธกุรรมผดิปกตอิอก เพือ่ให้ทารก

ที่คลอดปลอดจากโรคทางพันธุกรรม หรือการใช้เทคนิค IVM (In Vitro 

Maturation) คอื การเกบ็ไข่ทีย่งัโตไม่เตม็ทีจ่ากรงัไข่ โดยไม่ต้องฉดีฮอร์โมน

กระตุน้ให้ไข่ตก จากนัน้น�ามาเลีย้งในห้องทดลองจนโตเตม็ที ่ก่อนผสมกบั

เชื้ออสุจิจนมีการปฏิสนธิที่สมบูรณ์ แล้วย้ายกลับเข้าโพรงมดลูก เป็นต้น 

รวมทั้งประเด็นอ่อนไหวใหม่ๆ เช่น การท�าลายตัวอ่อนเหลือใช้ การผลิต 

สเต็มเซลล์ เป็นต้น

ตวัอย่างข่าวในส่วนนีไ้ด้แก่ แพทย์ธรรมศาสตร์ท�าส�าเรจ็ เดก็หลอด

แก้วจากพ่อที่เป็นหมัน (2543) บลาสโตซิสท์ เทคโนโลยีใหม่ส�าหรับคน

มีลูกยาก (2544) คู่รักเอดส์มีลูกได้ กาชาดไทยเปิดคลินิกฟอกอสุจิ 

(2548) สร้างอิกซี่ท�าได้ส�าเร็จ ทารกแฝด 4 หญิง 3 ชาย 1 (2549) 

แพทย์ไทยท�าเด็กหลอดแก้วส�าเร็จ 30% (2550) มช.ท�ากิฟต์แฝด 4 

ส�าเร็จครั้งแรก (2550) แพทย์ไทยเจ๋งสกัดธาลัสซีเมีย ช่วยพ่อแม่พาหะ

มลีกูไม่เป็นโรค (2550) เทคโนโลยคีดักรองตวัอ่อน (2551) มช.ท�าส�าเรจ็

ไอวีเอฟเด็กปลอดยีนเลือดจาง (2552) ตัวอ่อนแช่แข็ง ทิ้ง - ขายหรือ

บรจิาค (2552) การซือ้ - ขายไข่ และการจดัการตวัอ่อน (2552) ธาลสั

ซีเมีย ป้องกันได้ด้วยพีดีจี (2552) นวัตกรรมแช่แข็งไข่แก้ปัญหามีบุตร

ยาก (2553) เป็นต้น
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(4) ภาวะเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ

หมายถึงเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในภาพรวมทั่วไป 1,104 ข่าว ซึ่ง

มีทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ การคุมก�าเนิด สมรรถภาพทางเพศ โรคในระบบ

เจรญิพนัธุ ์เพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน เพศสมัพนัธ์ครัง้แรก การมเีพศสมัพนัธ์

ที่ปลอดภัย เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือประเด็นร่วมสมัย 

ในช่วงปีหลังๆ อย่างเช่น การตัดลูกอัณฑะในกลุ่มเพศที่สาม เพศสัมพันธ์ 

หลังวัยเจริญพันธุ์ ถุงอนามัยส�าหรับผู้หญิง ยาคุมก�าเนิดส�าหรับผู้ชาย 

เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

- เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ข่าวเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 3 ปี มีทั้งสิ้น 

223 ข่าว ส่วนใหญ่เป็นข่าวการส�ารวจตัวเลขผู้ติดเชื้อในกลุ่มต่างๆ  

เช่น นกัเรยีนนกัศกึษา ทหารเกณฑ์ ผูใ้ช้แรงงาน ชายรกัชาย แม่บ้าน ฯลฯ 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่น 

ระหว่างคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สถานการณ์ของการติดเชื้อ

เอดส์และเอชไอวขีองแต่ละจงัหวดัในแต่ละปี การดแูลผูต้ดิเชือ้ การรณรงค์

สร้างความเข้าใจถึงปัญหาเอดส์และการป้องกัน และข่าวเรื่องโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ฯลฯ ทั้งยังเชื่อมโยงไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

เช่น เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งถูกมองว่าก่อนวัยอันควร การสอนให้เด็ก

รู้เท่าทันเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย/ไม่ป้องกันในคน 

ทุกกลุ่มอีกด้วย

ตัวอย่างข่าวได้แก่ เตือนวัยรุ่นมั่วเพศเสี่ยงโรคเอดส์ (2551) ชาย

ส�าส่อนน�าเอดส์สู่คู่รัก (2551) วัยรุ่นหญิงเสียชีวิตจากเอชไอวีอันดับ 1 

(2551) แรงงานเสีย่งเอดส์ เหตเุมนิถงุยาง (2551) เผยวยัรุน่มเีพศสมัพนัธ์ 

เร็วขึ้น ไม่ป้องกันเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ (2551) เผย ขรก.ติดเอดส์หมื่นราย
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ในรอบ 24 ปี (2552) คลนิกิสูเ้อดส์ ‘ชายรกัชาย’ เผยตดิเชือ้พุง่ 30.7% 

เจาะประตูหลังไม่พึ่งถุง (2552) ตะลึงหญิงท้องสุดเสี่ยง ติดเชื้อเอชไอวี 

1 ใน 100 (2552) รอบ 26 ปีคนไทยเซ่นเอดส์ 6.4 แสนศพ (2553) 

อันตรายจากการท�า ORAL SEX ขณะเป็นเริม (2553) เป็นต้น

- การคุมก�าเนิด

ข่าวการคุมก�าเนิด รวมทั้งการวางแผนครอบครัว มีรวมทั้งหมด 

215 ข่าว ส่วนใหญ่แล้วเป็นการพูดถึงความส�าคัญของการคุมก�าเนิดใน

ลกัษณะต่างๆ ทัง้การใช้ถงุยางอนามยั การใช้ยาคมุก�าเนดิชนดิฉดี ชนดิกนิ 

หรอืยาคมุฉกุเฉนิ ผลข้างเคยีงของการใช้ยาคมุในบางลกัษณะ การรณรงค์

ให้สังคมตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในรูปแบบหลากหลาย 

ตัวเลขสถานการณ์และการส�ารวจ ปัญหาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้/ 

ไม่ใช้วธิคีมุก�าเนดิต่างๆ เช่น ท้องไม่พร้อม โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ฯลฯ 

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบ หรือการมี

เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั/ป้องกนั ไม่ได้เป็นวธิคีดิส�าคญัในชวีติทางเพศของ

สังคมไทยแต่อย่างใด ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และ

การสร้างความเข้าใจในเรื่องวิธีการคุมก�าเนิดลักษณะต่างๆ นั้นยังไม่รอบ

ด้านเท่าทนัปัญหา แม้จะมคีวามพยายามจากทกุฝ่าย ทัง้ภาครฐัและองค์กร

พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในการท�างานสร้างความตระหนักเรื่องคุมก�าเนิด

และเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างยิ่งแล้วก็ตาม

ตัวอย่างข่าวในหัวข้อคุมก�าเนิดและวางแผนครอบครัว ได้แก่  

ผลวิจัยชี้หนุ่มกรุงเมินถุงยาง อ้างไม่เป็นธรรมชาติ - น่าเบื่อ (2551) ถุง

อนามัยผู้หญิงคือทางเลือกที่เป็นจริงของหญิงไทย (2551) สาวประเภท

สองกนิยาคมุ ระวงัอนัตรายเส้นเลอืดอดุตนั (2551) คมุก�าเนดิแบบมกิซ์

แอนด์แมชท์ สาวสมยัใหม่ต้องหดัเซฟเซก็ซ์ (2551) โพลชีว้ยัรุน่กว่า 70% 
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ไม่รู ้วิธีใช้ยาคุมฉุกเฉิน (2551) เซ็กส์ไม่ปลอดภัย ท�าคนไทยป่วย -  

ตายเป็นอนัดบั 1 (2551) วธิรีบัมอืกบัการปฏเิสธใช้ถงุยางอนามยั (2552) 

ผลวิจัยชี้หญิงกว่า 90% รู้จักยาคุมแต่ใช้ไม่ถูกวิธี (2552) เวอร์ชั่นใหม่

ยาคุม ไม่อ้วก - ไม่อ้วน - ไม่สิว - ไม่ฝ้า (2553) พบร้านขายยารอบสถาน

ศึกษา กลุ่มวัยรุ่นซื้อยาคุมฉุกเฉินพุ่ง (2553) วัยรุ่นแผลงใช้ออยล์ทา 

ถงุยาง หมอมนึ! ชีค้มุก�าเนดิไม่ได้ผล (2553) ผูห้ญงิไทยใช้ยาเมด็คมุก�าเนดิ 

มากที่สุดในเอเชีย (2553) เป็นต้น

อย่างไรกด็ ีข่าวในหวัข้อคมุก�าเนดิและวางแผนครอบครวันีย้งัมกีาร

ใช้ข้อมลูความรูถ้งึการคมุก�าเนดิลกัษณะต่างๆ รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยี

เพือ่การคมุก�าเนดิ เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้กบัหนุม่สาวมากขึน้ เช่น ถงุอนามยั

ส�าหรับผู้หญิง ยาคุมส�าหรับผู้ชาย เป็นต้น ในข่าว สามีเข้าช่วยภริยา 

แบกภาระบ้างได้แล้ว ยาคุมผู้ชายได้ผลชะงัด (2552) ยูเอ็นจี้ไทยเพิ่ม 

ถุงอนามัยกันโรคติดต่อ (2552) ชื่นชมผลิตยาเม็ดคุมก�าเนิดขนานใหม่ 

ใช้ฮอร์โมนธรรมชาติ (2552) ถุงอนามัยผู้หญิง สอดแล้วค่อยสอดใส่ 

(2553) ผลิตเจลคุมก�าเนิดใช้ทาวันละหน ได้ผลเท่ากับยาคุมแบบเม็ด 

(2553) เป็นต้น

- สุขภาพทางเพศ

เกอืบหนึง่ในสาม หรอื 330 ข่าวในหวัข้อภาวะเจรญิพนัธุแ์ละสขุภาพ

ทางเพศ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเป็นการเฉพาะ ในที่นี้หมาย

ถึงข่าวที่มีเนื้อหาว่าด้วยพฤติกรรมทางเพศระหว่างคู่ การมีเพศสัมพันธ์ 

ทีป่ลอดภยัหรอืป้องกนั การเรยีนรูเ้รือ่งเพศผ่านสือ่โดยเฉพาะคอลมัน์ถาม

ตอบปัญหาทางเพศ เพศสัมพันธ์ในผู้สูงวัย ปัญหาทางเพศลักษณะต่างๆ 

เช่น สมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน หลั่งเร็ว จุดสุดยอด ความบ่อย 

ขนาด การใช้อุปกรณ์ช่วย ฯลฯ โดยเนื้อหาบางส่วนอาจสัมพันธ์กับหัวข้อ
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อืน่ๆ เช่น การคมุก�าเนดิ การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่บงัคบัฝืนใจคู ่พฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศที่ส่งผลต่อคู่ของตน ฯลฯ ข่าวสารและข้อมูลความรู้เรื่องนี้

แสดงให้เหน็ชดัเจนว่าสือ่เป็นพืน้ทีเ่ปิดอกีแห่งหนึง่ของการเรยีนรูเ้รือ่งเพศ 

และการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีสุขภาวะในสังคมไทย

ตัวอย่างข่าวได้แก่ ปัญหาอาการเซ็ง นกกระจอกไม่กินน�้า (2551) 

ญ.ไทยอกตรม 70% เซ็กซ์บูด (2551) 10 สิ่งที่คุณอย่ามองข้ามยาม 

มีเซ็กซ์ (2551) เซ็กส์มากไปเป็นอะไรหรือเปล่า (2551) พบเด็กผู้หญิง

ร้อยละ 65 มเีซก็ส์ครัง้แรกเหตโุดนแฟนบงัคบั (2551) เรือ่ง (เพศ) ของ

ผูใ้หญ่ ความจรงิทีต้่องเหลยีวมอง (2551) อะอะ ข้อมลูชี ้ผูห้ญงิอยากรู้ 

เรื่องอย่างว่ามากกว่าผู้ชาย (2551) การท�าให้ความสุขทางเพศยาวนาน

ขึน้ (2552) มเีลอืดออกจากการใช้นิว้ (2552) คูร่กัไทยไม่ชรูส - ร้อยละ 

52 เซก็ซ์ไร้สขุ (2552) ไทยเจ๋งเพาะเหด็ถัง่เช่าเสรมิเซก็ซ์ชายป๋ึงป๋ัง (2553) 

จะใช้อวัยวะเพศเทียมร่วมรักดีไหม (2553) อย่าได้แคร์เมื่อคิดจะมีเซ็กซ์

หลัง 60 (2553) ผู้หญิงกับเรื่องเพศสัมพันธ์ กิจวัตร (ไม่) ประจ�าวัน 

แต่ส�าคัญต่อชีวิตคู่ (2553) แชมป์แนะวัยรุ่นอย่าอายปรึกษาเรื่องเซ็กซ์ที่

ถูกต้อง (2553) เป็นต้น

- ท้องและอนามัยแม่และเด็ก

ส่วนใหญ่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การดูแลปฏิบัติตัว

ระหว่างตัง้ครรภ์ของทัง้ฝ่ายหญงิและชาย พฤตกิรรมเสีย่งทีค่วรหลกีเลีย่ง 

รวมถึงการดูแลทารกหลังคลอด เช่นข่าว เตือนว่าที่คุณแม่คอกาแฟเสี่ยง

แท้งสองเท่า (2551) อาหารก่อนและระหว่างตัง้ครรภ์ (2551) ตัง้ครรภ์

พึงระวัง ภาวะเสี่ยงใกล้คลอด (2552) แม่แพ้ท้องมากลูกยิ่งฉลาดปราด

เปรือ่ง (2552) ออกก�าลงักายในคนตัง้ครรภ์ (2552) ผูห้ญงิมลีกูช้าเพิม่

จ�านวนเดก็ดาวน์ซนิโดรม (2552) อยากให้ลกูครบ 32 สมองด ีต้องเสรมิ 



โฟเลท - ไอโอดนีให้แม่ก่อนตัง้ท้อง 6 สปัดาห์ (2553) อพัเดตวธิตีรวจสอบ 

ลูก (ในครรภ์) (2553) เป็นต้น

ข่าวทีเ่หลอืนอกเหนอืจากนี ้เป็นเรือ่งความเคลือ่นไหวของกฎหมาย

อนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การถกเถียงในเชิงนโยบาย 

ต่อประเดน็อนามยัเจรญิพนัธุ ์รวมทัง้เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัอนามยัเจรญิพนัธุ์

ด้านอื่นๆ เช่น ความรู้ในเรื่องระบบเจริญพันธุ์ โรคที่ควรระวัง เช่น มะเร็ง

ในระบบสืบพันธุ์ทั้งหญิงและชาย และประเด็นการตัดอัณฑะในกลุ่มสาว

ประเภทสอง ในข่าว วนิจิฉยัจรยิธรรมตดัอณัฑะ ชงแพทยสภาตดัสนิ เผย

มีคนไทย 5 - 10% ที่เบี่ยงเบนทางเพศ (2551) สธ.ร่างธรรมนูญเจริญ

พันธุ์ให้ ปปช.รู้สิทธิ พิการก็ท้องได้ (2551) นโยบายสาธารณะควรเป็น

อย่างไรจงึจะหยดุวกิฤตทางเพศได้ (2551) สามคีาสซาโนวา ภรรยาเสีย่ง

มะเร็งปากมดลูก (2552) พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ แก้ปัญหาเซ็กส์

เสี่ยงทั้งระบบ (2553) ครม. ผ่านร่าง ก.ม.คุ้มครองเจริญพันธุ์ (2553) 

เป็นต้น
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บทส่งท้าย

“
เรือ่ง” เพศจากข่าวทีใ่ช้วธิสีบืค้นออนไลน์ทางอนิเตอร์เนต็ในช่วง พ.ศ. 

2551 - 2553 นี ้รวบรวมหวัข้อข่าวทีเ่กีย่วกบัเรือ่งข่มขนื ความรนุแรง 

ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และท้องไม่พร้อม รวมจ�านวนทั้งสิ้น 6,574 

รายการ การแยกหวัข้อข่มขนื (จ�านวน 2,264 รายการ) ออกมาต่างหาก

จากข่าวความรุนแรงทางเพศเรื่องอื่นๆ (จ�านวน 1,823 รายการ) นั้น 

ก็เนื่องจากว่าจ�านวนข่าวข่มขืนมีมากถึง 55.4% ของจ�านวนข่าวข่มขืน

รวมกับข่าวความรุนแรงทางเพศ โดยรวมแล้ว สามารถสรุปลักษณะข่าว

เรื่องเพศใน 4 หัวข้อดังกล่าวได้ดังนี้

(1) ข่าวข่มขืนยังคงสะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ทางอ�านาจที่ 

ไม่เท่ากนัระหว่างผูก้ระท�ากบัผูถ้กูกระท�า นัน่คอื เป็นการใช้และ

แสดงอ�านาจทีม่เีหนอืกว่า ทัง้ทางกายภาพและสถานะทางสงัคม

เศรษฐกิจ ของผู้กระท�าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย บังคับข่มขืน 

ผูเ้สยีหายทีส่่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิหรอืผูน้้อย นอกจากนี ้ผูเ้สยีหาย

ส่วนมากต้องเผชิญกับความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ต่อเนื่องจาก 

การข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากค�า พิจารณาคดี หรือแม้

กระทั่งการใช้อ�านาจและอิทธิพลทางสังคมที่มีเหนือกว่ากดดัน 
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ให้ผู ้เสียหายยอมความ หรือบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม  

ท�าให้ผู้เสียหายบางรายถึงกับฆ่าตัวตาย ขณะที่ญาติพี่น้องของ 

ผู้เสียหายบางรายก็ตั้งศาลเตี้ยล้างแค้นกันเอง

(2) การทีก่ฎหมายไทยเปิดช่องให้คดข่ีมขนืสามารถยอมความได้นัน้ 

ท�าให้ความผดิฐานข่มขนืในสงัคมไทยถกูลดทอนความรนุแรงลง 

ผนวกกับความพยายามเชื่อมโยงประเด็นความรุนแรงทางเพศ

เข้ากบัเรือ่งต่างๆ เช่น การบรโิภคแอลกอฮอล์ การเสพสือ่กระตุน้

เร้าทางเพศต่างๆ ท�าให้สงัคมไทยมองไม่เหน็ “ความรบัผดิชอบ” 

ของผูก้ระท�าผดิในฐานะทีก่่ออาชญากรรมรนุแรงต่อชวีติผูเ้สยีหาย 

มากยิ่งขึ้นไปอีก

(3) ที่น่าสนใจคือ การข่มขืนที่เกิดขึ้นจากความเชื่อความศรัทธา  

โดยผู้กระท�าคือ ‘พระ’ ที่ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลในสังคมไทย และ

รวมถงึกรณข่ีมขนืทีเ่กดิขึน้จากหมอด ูท�านายดวงชะตา และหมอ

ท�าเสน่ห์ ซึ่งมักฉวยโอกาสอ้างว่าเป็นขั้นตอนประกอบพิธีกรรม

ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ รูปแบบการข่มขืนดังกล่าวนี้  

กล่าวได้ว่าเป็นความรุนแรงทางเพศที่ฝังอยู่กับศรัทธาความเชื่อ

แบบไทยๆ 

(4) ข่าวความรุนแรงทางเพศอื่นๆ ที่ส�าคัญคือ การแสวงประโยชน์

ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ ไม่มีทางเลือก รวม

ถงึการค้ามนุษย์ ถดัมาคอืเรือ่งการคกุคามทางเพศ ทีผู่ก้ระท�ามี

อ�านาจเหนือกว่าผู้ถูกกระท�าเช่นเดียวกับการข่มขืน ได้แก่ ครู 

อาจารย์ เจ้าหน้าทีร่ฐั และนายจ้าง เป็นต้น ขณะทีค่วามรนุแรง

ทางเพศในคูน่ัน้มทีัง้ขณะทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัและจบความสมัพนัธ์

กันไปแล้ว และข่าวเกี่ยวกับอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติ 
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ส่วนใหญ่เป็นข่าวและหรอืบทความวชิาการด้านอคตขิองสงัคมไทย 

ต่อเรือ่งเพศของคนกลุม่ต่างๆ เช่น ผูห้ญงิพกิาร กลุม่เพศทีส่าม 

เป็นต้น

(5) ข่าวอนามยัเจรญิพนัธุท์ีเ่กีย่วกบัการท้องไม่พร้อมและการท�าแท้ง 

รวมเอาประเด็นแม่วัยรุ่นที่ทอดทิ้งลูกหลังคลอด แสดงถึงอคติ

ของสังคมไทยที่มักประณามแบบเหมารวมว่า ผู้หญิงที่ท้อง 

ไม่พร้อมคอืสาววยัรุน่ทีใ่จแตก ขณะทีส่งัคมไทยกไ็ม่มทีางออก

ที่หลากหลายมากพอ ที่จะรองรับความต้องการและเงื่อนไข 

ในชีวิตที่แตกต่างกันของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมได้ การท�าแท้งที่ 

ดเูหมอืนจะเป็นทางออกเดยีวกก็ลบัเป็นทางออกทีอ่นัตราย หาก

เลือกวิธีการและสถานให้บริการที่ผิดพลาด เพราะผลจากการ

ท�าแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจท�าให้หญิงนั้นบาดเจ็บสาหัส ส่งผล

เรื้อรัง หรือถึงแก่ชีวิตได้ 

(6) ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ หรือเทคนิคทาง 

การแพทย์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่มีลูกยาก สะท้อนว่าใน

กระบวนการทีจ่ะให้เกดิการตัง้ครรภ์นัน้ ผูห้ญงิคอืฝ่ายทีต้่องทุม่เท

มากกว่าทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างกระบวนการ ทั้งผลข้างเคียงของยา 

กระตุน้การตกไข่ และจากภาวะทีร่งัไข่ถกูกระตุน้มากเกนิไป รวม

ทั้งฮอร์โมนต่างๆ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส�าหรับการท�าให้

ปฏิสนธิ ด้วยผลสัมฤทธิ์มีเพียง 30% เท่านั้น ขณะที่สังคมไทย

ยงัขาดกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีจ่ะดแูลเรือ่งนีใ้นภาพรวมทัง้หมด 

โดยเฉพาะในประเด็นจริยธรรมต่างๆ ได้แก่ กรณีอุ้มบุญ การ

ผสมเทยีม การรบับรจิาคไข่หรอือสจุ ิการเลอืกเพศให้ลกูซึง่แสดง
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อคติและภาวะสองมาตรฐานทางเพศ การทิ้งตัวอ่อนแช่แข็งที่

เหลอืใช้ การใช้เทคโนโลยช่ีวยเจรญิพนัธุใ์ห้กบัคูเ่พศเดยีวกนัหรอื

ผู้ที่ต้องการเป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น

“เรือ่ง” ทัง้หมดนีส้ะท้อนปรากฏการณ์ความรนุแรงทางเพศทีเ่กดิขึน้

ในสังคมไทย ทั้งที่เป็นความรุนแรงทางตรง อย่างกรณีข่มขืน การละเมิด

หรือคุกคามทางเพศ ฯลฯ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ดังที่ปรากฏในทาง

กฎหมายความผิดทางเพศ การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นธรรม

ต่อผู้เสียหาย ไปจนถึงกระบวนการยอมความ และการให้อ�านาจศาลใน

การยุติคดีหากทั้งสองฝ่ายแต่งงานกัน และความรุนแรงทางวัฒนธรรม 

ที่เกิดขึ้นทางอ้อม ฝังอยู่ในระบบวิธีคิดของสังคม ไม่ว่าจะเป็นกรณีท้อง 

ไม่พร้อม ที่สังคมมองไม่เห็นอันตรายที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญ และไม่ให้

ทางเลือกที่ปลอดภัยรอบด้านส�าหรับการตัดสินใจ รวมทั้งกรณีแม่วัยรุ่น

และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ที่ต่างแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศเดียว 

ที่เผชิญกับการถูกสังคมประณามและเรียกร้องความรู้สึกรับผิดชอบ ทั้งใน

กรณีมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยและการพร่องหน้าที่แม่ที่สังคมก�าหนด

บทบาทให้ 

“เรื่อง” ที่เห็นในหนังสือเล่มนี้จึงสามารถย้อนกลับไปสู่ระบบ 

ความเชื่อเรื่องเพศแบบสองมาตรฐานภายใต้วิธีคิดนิยมชาย และความ 

ไม่เท่าเทียมในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของเพศชายและหญิง  

ดังที่งานศึกษาหลายชิ้นมักได้ข้อสรุปว่าผู้ชายเป็นเพศที่ใช้ความรุนแรง

มากกว่าผู ้หญิง และความรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับการใช้อ�านาจและ 

การควบคุมเสมอ ไม่ว่าความรุนแรงที่ว่านี้จะถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องของ 

‘ธรรมชาติ’ ที่สร้างให้ผู้ชายมีสรีระทางกายภาพที่แข็งแรง มีก�าลังและ 

แนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากกว่า หรือเป็นเรื่องของ ‘วัฒนธรรม’ ที่
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หล่อหลอมความเชื่อเรื่องเพศสรีระ เพศวิถี และเพศภาวะก็ตาม ปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าผูห้ญงิเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของการกระท�ารนุแรงด้วยเหตทุีเ่ป็น

ผู้หญิง หรือเป็นความรุนแรงบนฐานของเพศภาวะ (gender - based 

violence) นั่นเอง 








