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#1: หนึ่งรอยปแหงประวัติศาสตรการขมขืนในไทยที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงใต     
 กรอบ 'ผูหญิงที่ดี' 
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ตอนแรกของซีรีสความรุนแรงทางเพศ ทำความรูจักประวัติศาสตรการขมขืนในไทยกับ ภัทรัตน พันธุประสิทธิ์ 
นักวิชาการประวัติศาสตร  จากคดี ‘อำแดงออนสา’ ถึงปจจุบัน หนึ่งรอยปท่ีรัฐและสังคมเลือกปฏิบัติและไมเคยแก
ทัศนคติ ‘ผูหญิงท่ีดี’ ยังเปนมาตรฐานท่ีใชจัดการคดี 

  

 

  
ขอมูลจากมูลนิธิหญิงชายกาวไกลท่ีรวบรวมสถิติขาวความรุนแรงทางเพศในป พ.ศ.2560 จำนวน 317 ขาวพบวา มี
ขาวขมขืน 153 ขาว, ขาวพยายามขมขืน 40 ขาว, ขาวอนาจาร 52 ขาว, ขาวรุมโทรม 10 ขาว, ขาวพรากผูเยาว 5 
ขาว, ขาวการบังคับคาประเวณี 25 ขาว, ขาวความรุนแรงทางเพศกรณีชายกระทำตอชาย 9 ขาว และอื่นๆ เชน 
โจรขโมยชุดชั้นใน, โชวอวัยวะเพศ 23 ขาว 

นี่เปนเพียงความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏเปนขาว แทจริงแลวจะมีอีกกี่กรณีเกิดขึ้นนั้นยากหาสถิติได สิ่งที่ตอง
ยอมรับก็คือสังคมไทยอยูคูกับวัฒนธรรมการใชความรุนแรงทางเพศมาเนิ่นนาน ภายใตสังคมแบบชายเปนใหญและ
อำนาจนิยมที่ตีกรอบวาดลักษณะของ ‘ผูหญิงที่ดี’ ในแบบที่รัฐคาดหวัง ทำใหเกิดปญหาในการเลือกปฏิบัติของ
สังคมรวมถึงรัฐที่ใชจัดการกับกรณีการขมขืน และหลังจากเราไดคุยกับ ภัทรัตน พันธุประสิทธิ์ นักวิชาการดาน
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ประวัติศาสตรและนักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ก็พบวาตลอด
ระยะเวลากวา 100 ป รัฐไทยยังมีมุมมองตอเรื่องการขมขืนไมตางไปจากเดิมเลย 
  
ยอนรอยวรรณคดี: ผูถูกขมขืนไมไดถูกประณามวาทำตัวไมเหมาะสม 
ภัทรัตนมองวา ดวยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยางจำกัดทำใหเรามีความรูเกี่ยวกับการขมขืนในสังคมไทย
โบราณคอนขางนอย แตจากรองรอยวรรณคดีท่ีควรนับวาเปนหลักฐานประวัติศาสตรในบางแง สะทอนใหเห็นการ
มีปฏิสัมพันธของตัวละครในลักษณะที่เรียกวาเปนการขมขืนได เชน เรื่องขุนชางขุนแผน นางวันทองก็ถูกขุนชาง
ปล้ำจนมุงขาด นางแกวกิริยาเองก็ควรถูกนับวาถูกขุนแผนขมขืนเพราะนางถูกเปามนตจนงงงวยกอนที่ขุนแผนจะ
ลงมือโอโลมปฏิโลม หรือเรื่องอิเหนา อิเหนาก็จัดฉากปลนเมืองใหญโตเพ่ือลักพาตัวนางบุษบาไปไวท่ีถ้ำ เรียกไดวา
วรรณคดีขึ้นหิ้งหลายเรื่องของไทยตัวเอกเริ่มตนรักกันดวยการขมขืนทั้งนั้น ซึ่งประเด็นเหลานี้นักวิชาการที่สนใจ
เรื่องวรรณคดีก็ศึกษากันมาบางแลว 

แตเธอเห็นวาสังคมยังไมคอยไดคิดกันอยางจริงจังถึงสิ่งท่ีเรียกวา “ประวัติศาสตรการขมขืน” หรือในความหมายวา
การขมขืนเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงภายใตเง่ือนไขและบริบทของสังคมไทยแตละยุคสมัยเหมือนกับกิจกรรม
อ่ืน 

ภัทรัตนวิเคราะหวา ในวรรณคดีนอกเหนือจากฉากท่ีพระเอกขมขืนนางเอกจะพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจ นั่นคือมัน
มีสิ่งที่เรียกวา “การรับผิด” หรืออยางนอยที่สุดคือการแสดงความรับผิดชอบตอนางเอก อยางขุนชางขุนแผน 
หลังจากขุนชางปลุกปล้ำนางวันทองครั้งแรกในวันเขาหอก็ไมปรากฏวาขุนชางขมขืนนางวันทองอีก ขุนแผนเองก็รับ
นางแกวกิริยาเปนเมียอีกคน อิเหนาเองก็รับนางบุษบาเปนมเหส ี

“ดังนั้นในแงนี้การขมขืนของคนในอดีตจึงไมควรถูกมองเปนการใชกำลังเพื่อใหสมอารมณหมายของผูชายเพียง
อยางเดียว แตสวนหนึ่งเปนขอผูกมัดใหผูขมขืนตองรับผิดชอบอะไรบางอยางตอผูหญิง อีกประเด็นคือ การถูก
ขมขืนของผูหญิงในวรรณคดีไทยไมไดมาจากสาเหตุวาพวกเธอทำตัวไมเหมาะสม ท้ังนางวันทอง นางแกวกิริยาและ
นางบุษบาเปนกุลสตรีที่อยูกับบานกับวังทั้งนั้นและเมื่อทั้งสามถูกขมขืนแลวก็ไมพบวาทั้งฝายชาย ครอบครัว หรือ
สังคมประณามวาพวกเธอเปนเหยื่อของการถูกขมขืนหรือเพราะพฤติกรรมของพวกเธอเองท่ีทำใหถูกขมขืนแตอยาง
ใด” 

ภัทรัตนเห็นวา ดังนั้นเวลาที่จะกลาววาการขมขืนมีอยูตลอดมาในสังคมไทย สิ่งสำคัญที่ตองคิดตอ คือ มันมีจุด
เปลี่ยนอะไรท่ีทำใหเรารูสึกวาการขมขืนบางกรณีสมควรไดรับการยกเวน หรือทำไมพฤติกรรมสวนบุคคลของเหยื่อ
ที่ถูกขมขืนกลายมาเปนตัวชี้วัดวาสมควรจะถูกขมขืนหรือไม ซึ่งความคิดทั้งสองแบบปรากฏในสังคมไทยปจจุบัน
อยางตอเนื่องและไมมีทีทาจะลดลง 
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จุดเปล่ียน: เม่ือรัฐสงเสริมใหผูหญิงเทาเทียมกับผูชายและสรางกรอบ ‘ผูหญิงท่ีดี’ 
ภัทรัตนมองวาจุดเปลี่ยนสำคัญเกี่ยวกับความคิดเรื่องการขมขืนเริ่มตนจากการที่สถานภาพของผูหญิงไดรับการ
สงเสริมใหเทาเทียมกับผูชายมากข้ึน ซ่ึงฟงดูยอนแยง 

ภัทรัตนเลาวาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงออกประกาศอนุญาตใหฝายในขอ
อนุญาตลาออกจากวังไปแตงงานใหมได เพราะพระองคไมตองการ “หวงแหนกักขัง” ผูหญิงเอาไว[1] แมวาเรื่องนี้
ไมเกี่ยวกับการขมขืนโดยตรง เธอเห็นวานี่เปนหมุดหมายสำคัญมากของการที่ชนชั้นนำไทยหยิบยกเรื่องความ
ยินยอมพรอมใจ (consent) ของผูหญิงขึ้นมาเปนประเด็น เพราะหลังจากนี้จะพบวาชนชั้นนำไทยพยายามเนน
สถานภาพท่ีดีข้ึนของผูหญิงโดยตลอดเพ่ือแสดงใหเห็นวาสยามมีอารยธรรมทัดเทียมชาติตะวันตกและไมมีการกดข่ี
ผูหญิง ไมเห็นผูหญิงเปนเพียงวัตถุทางเพศตามท่ีชาวตะวันตกยุคนั้นมักวิพากษวิจารณ 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สถานภาพของ
ผูหญิงก็ยังคงไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง เจานายฝายหญิงจำนวนหนึ่งกาวออกมาจากพื้นที่ในบาน-วัง สูพื้นท่ี
สาธารณะ เปนผูอุปถัมภโรงเรียน โรงพยาบาล การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม ภัทรัตนกลาววา ขณะที่ทำใหผูหญิงเปนภาพแทนความมีอารยะของชาติ ชนชั้นนำสยามก็ไดสราง
มาตรฐานหรือกรอบใหกับผูหญิงไปพรอมกัน หากยอนไปดูงานเขียนของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
เรื่อง “คนดีที่ขาพเจารูจัก” ที่เปนงานเขียนเกี่ยวกับประวัติขุนนางและคนสำคัญในสยามขณะนั้น จะพบวาแบบ
แผนของผูหญิงที่นายกยองและควรจะเปนในทัศนะของพระองค คือ ผูหญิงที่ทำประโยชนใหกับชาติ ศาสนาและ
ครอบครัว หรือก็คือแบบแผนของ “ลูกสาว เมียและแม”[2] ท่ีเราคุนเคยและสืบทอดความคิดนี้มาถึงปจจุบัน 

“เรียกไดวาผู หญิงไทยไดรับการสงเสริมใหเปนอะไรก็ไดภายใตกรอบที่รัฐขีดเสนเอาไวแลว สถานภาพของผู
หญิงไทยที่วากันวาพัฒนาใหเทาเทียมกับผูชายจึงไมไดเปนอิสระอยางแทจริง คำถาม คือ นโยบายของรัฐสยามที่มี
ตอการพัฒนาสถานภาพของผูหญิงครอบคลุมผูหญิงทุกกลุมหรือไม ถาหากผูหญิงคนหนึ่งๆ ไมไดอยูภายในกรอบ
ผูหญิงท่ีดีท่ีรัฐกำหนดจะเปนอยางไร รัฐจะยังคุมครองผูหญิงคนนั้นอยูหรือไม” ภัทรัตนตั้งคำถาม 

  
คดีขมขืนอำแดงออนสา: รัฐมีอำนาจ จะจัดการคดีหรือไม ข้ึนกับการเปน ‘ผูหญิงท่ีดี’ 
สำหรับภัทรัตน เธอมองวา ‘คดีขมขืนอำแดงออนสา’ คือคดีสำคัญที่แสดงใหเห็นทัศนคติของรัฐตอการลวงละเมิด
ทางเพศ โดยวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2457 มีรายงานของกระทรวงกลาโหม ถึงคดีขมขืนที่เกิดเหตุขึ ้นที่จังหวัด
มุกดาหารหรือขณะนั้นคือเมืองมุกดาหาร ระบุวาในป 2456 เมื่อรัฐบาลสยามสงนายทหารออกไปรับรองทหาร
ฝรั่งเศส ปรากฏวานายทหารทั้งสองนายรวมกันกอเหตุขมขืนผูหญิงทองถิ่น ชื่อ อำแดงออนสา อายุ 17 ป จนลม
ปวยและเสียชีวิตหลังจากนั้น 19 วัน 

รายละเอียดของคดีคือ นายทหารสองนายพบกับอำแดงออนสาตอนท่ีมาแสดงหมอลำ นายทหารคนหนึ่งเกิดพอใจ
ขึ้นมาจึงขอแตงงานแตผูหญิงไมยินยอม เมื่อผูหญิงไมยอมตกลงปลงใจจึงไดมีการวาจางใหแสดงหมอลำตออีกสาม
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วันสามคืน ในระหวางนั้นอำแดงออนสาถูกกันออกจากนักแสดงหมอลำผูหญิงคนอื่น ถูกยายไปกักขังที่บาน
นายอำเภอและปลัดอำเภอ พรอมกับถูกนายทหารทั้งสองคน ปลัดอำเภอและคนอื่นๆ เวียนกันขมขืนเปนเวลา
หลายวัน ในเอกสารระบุวานายทหารคนหนึ่งขมขืนอำแดงออนสา ดวยความ “ผิดธรรมดา” และอำแดงออนสา
ถึงกับมีอาการถายปสสาวะออกมาเปนเลือดและปวดท่ีทองนอย “ท่ีลับมีรอยฉีกหนองไหลปสสาวะเปนโลหิตแลให
ปวดที่ทองนอยแลวเปนไข แตพอมีอาการบิดหนักบิดเบา” แพทยผูชันสูตรพบวา “ชองสังวาสชอกช้ำจนเกิดเปน
พิศมอักเสบ ตลอดจนถึงมดลูกซ่ึงตั้งอยูในชองทอง จึงไดมีอาการตางๆ” 

เมื่อเกิดการสอบสวนเรื่องราวขึ้น นายทหารหนึ่งในสองนายอางวาตนเองกับอำแดงออนสาแตงงานกันแลว ตนกับ
พวกไมไดกักตัวเอาไวแตอยางใดและอำแดงออนสายังติดตามตนไปราชการตางเมืองดวย เปนไปไดวาการอางวา
ตนเองแตงงานกับอำแดงออนสาเนื่องจากกฎหมายลักษณอาญาท่ีประกาศใชในป 2451 มาตราท่ี 243 ระบุเฉพาะ
โทษท่ีเกิดจากการขมขืนผูท่ีไมใชภรรยาเทานั้น 

“ผูใดบังอาจใชอำนาจดวยกำลังกาย หรือดวยวาจาขูเข็ญกระทำชำเราขืนใจหญิงซ่ึงมิใชภรรยาของมันเอง ทานวาผู
นั้นขมขืนทำชำเรา ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตปหนึ่งขึ้นไปถึงสิบป แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอย
บาท...ถาแลหญิงนั้นถึงตาย ทานวามันผูขมขืนนั้นตองระวางโทษจำคุกตั้งแตสิบสองปขึ้นไปจนถึงยี่สิบป แลให
ปรับตั้งแตรอยบาทข้ึนไปจนถึงสองพันบาท”[3] 

บทสรุปของเรื่องนี้ คือ เนื่องจากไมมีโจทยฟอง รัฐบาลสยามตัดสินใจถอดยศนายทหารท้ังสองนายและไลออกจาก
ราชการเทานั้น เนื่องจากเห็นวาการจะไตสวนคดีนี้ตอไป “ก็จะเอิกเกริกมากนัก ท้ังจะชักชาโยกโยมากมาย เพราะ
พยานอยูท่ีมณฑลอุบลราชธานีท้ังสิ้น”[4]  

ภัทรัตนวิเคราะหวา มีสองประเด็นหลักที่สะทอนใหเห็นจากคดีนี้ ประเด็นแรก รัฐกลายมาเปนผูมีอำนาจตัดสินวา
การขมขืนแตละกรณีควรจะไดรับการจัดการหรือไมสมควรไดรับการจัดการ คดีนี้เปนคดีท่ีเกิดข้ึนโดยเจาหนาท่ีรัฐท่ี
ถูกสงออกไปจากสวนกลาง การไตสวนเพ่ิมเติมยอมทำใหชื่อเสียงของรัฐบาลสยามตอทองถ่ินดางพรอยและอ้ือฉาว 
ดังนั้นการขมขืนอำแดงออนสาจึงสมควรถูกทำใหเงียบหายไปมากกวาจะรื้อคดีข้ึนมาอีก 

ประเด็นที่สอง คือ ผูหญิงประเภทใดที่สมควรไดรับความคุมครองจากการลวงละเมิดทางเพศ เราจะพบวาขณะท่ี
ศูนยกลางของประเทศไทยหรือสยามขณะนั้น สถานภาพของผูหญิงกำลังไดรับการสงเสริมจากรัฐใหดีขึ้น แต
สถานภาพและความเปนหญิงของอำแดงออนสา คือ คนทองถิ่นหางไกลจากกรุงเทพ เปนมณฑลที่เพิ่งถูกผนวกใต
อำนาจของสยามไมกี่สิบป อีกทั้งอำแดงออนสาในฐานะนักแสดงหมอลำ อาชีพเตนกินรำกินที่ตองเดินทางเรแสดง
ตามงานหรือแลวแตผูจะวาจาง ซ่ึงเปนสถานะท่ีหางไกลจากความเปน “ผูหญิงท่ีดี” ตามท่ีรัฐสรางข้ึน 

“ดวยเหตุนี้จึงทำใหอำแดงออนสาใหตกเปนเหยื่อของการถูกรุมขมขืนของนายทหารและขาราชการทองถิ่น เวียน
กักตัวตามบานของคนเหลานี้เปนเวลาหลายวันไดอยางที่ไมมีใครกลาตั้งคำถาม ความยุติธรรมที่อำแดงออนสาใน
ฐานะพลเมืองสยามคนหนึ่งสมควรไดรับจึงถูกทำใหหายไป สถานะของอำแดงออนสาท่ีลอแหลมอยูแลวตอการท่ีจะ
ถูกลวงละเมิดกลายเปนความชอบธรรมที่รัฐเลือกที ่จะไมดำเนินคดีตอ เพื ่อไมใหศักดิ ์ศรีและอำนาจของรัฐ
สั่นคลอน” ภัทรัตนกลาวสรุป 
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หญิงสาวผูถูกละเมิดในเชาวันท่ี 6 ตุลา 2519 เม่ือรัฐปดตาขางหนึ่งใหคนบางกลุมไมตองรับผิด 
ภัทรัตนยกตัวอยางอีกเหตุการณที่ใกลตัวขึ้นอีกหนอยคือกรณีเหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 การลอมปราบ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จากบันทึก 6 ตุลา เรื่อง “หญิงสาวผูถูกละเมิดในเชาวันท่ี 6 ตุลา 2519”[5] 
แมจากการชันสูตรพบวานักศึกษาหญิงจะไมไดถูกขมขืนหรือทำรายทางเพศ ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น คือ หลังจาก
เสียชีวิตเธอถูกจับเปลื้องผาเปนการประจาน แมวาจะไมมีการขมขืนเกิดข้ึน ก็นับวาเปนการลวงละเมิดทางรางกาย
รูปแบบหนึ่ง ทั้งยังเปนการเหยียบย่ำทั้งศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและศักดิ์ศรีของเพศหญิง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ
การปกปายใหกับนักศึกษาวาเปนผูมีความคิดแบบคอมมิวนิสตและตั้งใจจะบอนทำลายความม่ันคงของรัฐ ในฐานะ
นักศึกษาเพศหญิงที่มีความคิดตอตานรัฐ บทลงโทษคือการลวงละเมิดรางกายผานการประจานเรือนรางความเปน
หญิงของเธอ แนนอนวาผูกระทำผิดยังคงลอยนวล อีกครั้งท่ีรัฐเลือกปดตาขางหนึ่งใหกับการลวงละเมิดทางเพศของ
ผูหญิงท่ีไมตรงกับมาตรฐาน ‘ผูหญิงท่ีดี’ ของรัฐ 

 
ภาพ วัชรี เพชรสุน นักศึกษาชั้นป 3 คณะวิทยาศาสตร ม.รามคำแหง จากบทความ 'การทำรายศพเม่ือ 6 ตุลา 

2519: ใคร อยางไร ทำไม' ของ พวงทอง ภวัครพันธุ และ ธงชัย วินิจจะกูล 
  

https://doct6.com/archives/13421
https://prachatai.com/journal/2018/11/79622
https://prachatai.com/journal/2018/11/79622
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โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” ระบุวา เอกสารชันสูตรฯ ระบุวาวัชรีเสียชีวิตดวยกระสุน 3 นัดที่เขาดานหลังตรงกับ
บริเวณหนาอก รางของวัชรีถูกจับเปลือย มีไมหนาสามวางอยูบนรางของเธอ ปลายชี้ไปท่ีอวัยวะเพศของเธอ ซ่ึงทำ
ใหตีความไดวาเธออาจถูกลวงละเมิดทางเพศหลังจากเสียชีวิตแลว แตเอกสารชันสูตรพลิกศพไมระบุวามีรองรอย
การถูกทำรายเชนนั้น  

  
“ยังมีการขมขืนอีกหลายเหตุการณที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางรัฐ การขมขืนและผูหญิง การขมขืนและ
ลวงละเมิดทางเพศเปนสวนเสี้ยวของประวัติศาสตรของสังคมไทยมาโดยตลอด เพียงแตไมไดรับการพูดถึงมากนัก
เพราะเราคิดวาการขมขืนก็คือการขมขืน ไมมีอะไรมากกวานั้น” 

“ดังนั้นเวลาพูดถึงประวัติศาสตรการขมขืน จึงไมควรเปนประเด็นเพียงวาใครถูกขมขืน การขมขืนเกิดขึ้นตอนไหน 
มีรายละเอียดอยางไร แตการขมขืนควรถูกเชื่อมโยงเขากับสังคมไทยมากขึ้น กลาวไดวาการขมขืนเปลี่ยนแปลงไป
บนเงื่อนไขที่หลากหลายและการขมขืนมักมีนัยแฝงที่มากไปกวาการระบายความใคร สวนใหญการขมขืนเปนการ
ยืนยันความเหนือกวาทั้งทางอำนาจและกำลังของผูขมขืนและเหยียบย่ำความเปนมนุษยของผูที่ถูกขมขืนไปพรอม
กัน ทั้งนี้ในทายที่สุดดวยความที่รัฐมีอำนาจในการตัดสินวาการขมขืนแบบไหนยอมรับไดหรือยอมรับไมได การไม
ตองรับผิดของคนบางกลุมจึงเกิดข้ึน” ภัทรัตนกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doct6.com/archives/5682
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ภาพนักศึกษาหญิงในเหตุการณ 6 ตุลา 19 ท่ีถูกจับกุมรวมกับนักศึกษา/ผูชุมนุมชาย และถูกถอดเสื้อ 

 
จาก ‘อำแดงออนสา’ ถึงปจจุบัน หนึ่งรอยปท่ีรัฐ-สังคมเลือกปฏิบัติและไมเคยแกทัศนคติ 
สำหรับการขมขืนในปจจุบัน ภัทรัตนคิดวาไมตางไปจากเดิม เธอมองวาปญหาการขมขืนเปนปญหาที่ซับซอนใน
สังคมมากกวาท่ีมองเห็น 

"จะพบวาอำนาจทั้งในเชิงอำนาจรัฐและอำนาจของความเปนชายที่ฝงลึกทำใหเมื่อเกิดการขมขืนขึ้นในสังคมไทย 
คำถามสำคัญอยูท่ีวา “คุณถูกใครขมขืน?” และ “คุณเปนผูหญิงแบบไหน?” หากคนท่ีขมขืนคุณมีอำนาจไมวาจะใน
เชิงอำนาจความเปนชายหรืออำนาจหนาท่ี เทากับวาการขมขืนของบุคคลนั้นมีความชอบธรรมอยูบางไมมากก็นอย 
สวนคำถามที่สอง คุณเปนผูหญิงที่ดีงามตามแบบแผนของสังคมไทยหรือไม? หากคุณเปนผูหญิงที่ดีตามมาตรฐาน
ศีลธรรมไทย คุณจะไดรับความสงสาร คุณคือเหยื่อท่ีไมสมควรถูกขมขืน ตรงกันขามหากคุณเปนผูหญิงท่ีไมตรงตาม
มาตรฐานความดีงามของสังคม เชน คุณแตงตัวลอแหลม คุณมีพฤติกรรมชอบเลนหยอกลอกับผูชายอยูแลว หรือ
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คุณไปเดินตามทางเปลี่ยวมืดค่ำ แนนอนวาการขมขืนคือบทลงโทษที่สมควรไดรับ อำนาจทั้งทางสถานภาพและ
หนาที่ และความเปนผูหญิงที่ดีจึงเปนสองประเด็นหลักที่ชี้วาผูถูกขมขืนจะไดรับการปฏิบัติอยางไรและรัฐจะมอบ
ความยุติธรรมใหคุณหรือไม” ภัทรัตนกลาว 

ลองเปรียบเทียบระหวางกรณีเด็กสาววัย 14 ปท่ีถูกขมขืนในจังหวัดมุกดาหาร กับกรณี ‘ลัลลาเบล’ พริตตี้สาวท่ีถูก
ขมขืนและเสียชีวิต ความเห็นของสังคมตอท้ังสองกรณีนี้ตางกันอยางชัดเจน 

“แมจะผานมารอยปแลว หลายคดีท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันก็มีลักษณะคลายคดีของอำแดงออนสา ท้ังทาทีของ
รัฐและสิ่งที่ผูมีอำนาจกระทำเหนือผูหญิง เทากับวาหนึ่งรอยปที่ผานมาเราไมสามารถแกปญหาการขมขืนไดเลย 
โดยเฉพาะกับผูหญิงที่เขาไมถึงความยุติธรรมจากรัฐ ถาเรายังติดกรอบเรื่อง “ผูหญิงที่ดี”-“ผูหญิงไมดี” ตาม
มาตรฐานของสังคม ตลอดจนการเลือกปฏิบัติที่ไมกอใหเกิดความยุติธรรมตอผูถูกขมขืนหรือลวงละเมิดทางเพศ 
ปญหาเรื่องการขมขืนจะไมมีวันหมดไปจากสังคมไทย ดังนั้นควรทำใหคนในสังคมมองวาการขมขืนเปนความผิดท่ี
ไมควรมีขอยกเวนและการขมขืนไมใชบทลงโทษท่ีมีไวสำหรับผูหญิงท่ีไมปฏิบัติตามกรอบท่ีสังคมตองการ” ภัทรัตน
กลาว 

อยางไรก็ตาม ภัทรัตนยังเห็นวาประเด็นการขมขืนในเพศชาย (รวมถึงกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ) เด็กและ
คนชรายังไมไดรับการพูดถึงมากนัก ท้ังท่ีคนสามกลุมนี้ก็เปนผูประสบกับการคุกคามทางเพศเชนกัน การเปนผูชาย
ไมไดหมายความวาจะไมมีความเสี่ยงที่จะพบกับการขมขืนหรือถูกคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะสังคมที่ประกอบไป
ดวยเพศชายลวน อยาง พระ ทหาร โรงเรียนประจำชายลวน หรือแมแตคุก มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุเหลานี้สูงมาก 
แมวาทุกกรณีไมจำเปนตองจบลงดวยการขมขืนก็ตาม และเมื ่อถูกขมขืนหรือถูกลวงละเมิดทางเพศ ไมได
หมายความวาผูชายจะไมรูสึกเจ็บปวดเหมือนกับท่ีผูหญิงเผชิญ เชนเดียวกับกรณีของเด็กและคนชรา จะพบวาขาว
เก่ียวกับการขมขืนของคนสองกลุมนี้เพ่ิมข้ึนมาก 

“ขณะที่เรามีมาตรการจำนวนหนึ่งที่จะปองกันไมใหผูหญิงเสี่ยงตอการถูกขมขืน จะเห็นวาอีกสามกลุมที่เหลือยัง
ตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีจะถูกลวงละเมิดหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นการตระหนักถึงความเลวรายของการขมขืนจึง
ควรรวมคนทุกกลุมในสังคม การขมขืนไมใชและไมควรจำกัดวาเปนปญหาของเพศหญิง ทุกคนเสี่ยงกับการถูก
ขมขืนไดหมดภายใตโครงสรางอำนาจทางสังคมท่ีไมเทาเทียมและการเลือกปฏิบัติของรัฐ” ภัทรัตนกลาว 

  
ประกายความหวัง 
ภัทรัตนเห็นวาปจจุบันคำนิยามของการขมขืนถูกขยายออกไปมากขึ้น ไมไดหมายความแคการใชกำลังอยางเดียว 
แตรวมถึงการใชอำนาจขมขูใหเหยื่อตองจำยอม การใหเงินหลังขมขืนทั้งเพื่อทำใหผูขมขืนรูสึกวาตนเอง ‘จาย’ 
คาตอบแทนใหกับเหยื่อหลังเสร็จกิจ หรือไปถึงการลวงละเมิดทั ้งทางคำพูดและความรู สึก ซึ ่งเปนเรื ่องที่ดี 
น อ ก จ า ก น ี ้ ย ั ง เ ห ็ น ว  า ม ี เ ฟ ส บ ุ  ค เ พ จ ท ี ่ พ ย า ย า ม ร ณ ร ง ค  ป ร ะ เ ด ็ น เ ห ล  า น ี ้ อ ย ู  ไ ม  น  อ ย 
เชน Thaiconsent, Feminista และ Spectrum ที่เนนความเขาใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณการถูกลวง
ละเมิด ซ่ึงเธอคิดวานาสนใจและนี่อาจเปนความหวังหนึ่งท่ีจะทำใหคนรุนใหมตระหนักถึงประเด็นเหลานี้ไดมากข้ึน 

https://www.facebook.com/thaiconsent/
https://www.facebook.com/ThaiFeminista/photos/p.158881512276791/158881512276791/?type=1&theater
https://www.facebook.com/showyourspectrum/


9 
 

  

#2: เม่ือการขมขืนถูกทำใหเปนเรื่องระหวางบุคคล จึงไมตองแกเชิงโครงสราง 
#3: 'เขมแข็งไมพอ ก็เปนนักกิจกรรมไมได' คำตอบตอการถูกคุกคามทางเพศ? 
#4: ความเงียบอันขมข่ืนในท่ีทำงาน เม่ือปญหาคุกคามทางเพศถูกซุกไวใตพรม 
#5: กม.ความรุนแรงทางเพศ แมโทษแรงข้ึน เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม ก็คุมครองไมได 

  

อางอิง: 

[1] https://vajirayana.org/ประชุมประกาศรัชกาลท่ี-๔-ภาค-๒/๔๐-ประกาศทรงอนุญาตขาราชการฝายใน
ลาออก เขาถึงม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

[2] สายชล สัตยานุรักษ. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ: การสรางอัตลักษณเมืองไทยและชั้นของชาวสยาม. 
(กรุงเทพ:มติชน, 2546). 

[3]กฎหมายลักษณอาญา.ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 25 1 มิถุนายน ร.ศ.127 หนา 260-261 

[4] ม.ร.6 ก.3/7 ถอดขาราชการพแนกกระทรวงกลาโหม 

[5]หญิงสาวผู ถูกละเมิดในเชาวันที ่ 6 ตุลา 2519  https://doct6.com/archives/13421 เขาถึงมื ่อวันที ่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

แหลงท่ีมา 
นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ, เว็บไซตประชาไท. #1: หนึ่งรอยปแหงประวัติศาสตรการขมขืนในไทยท่ีไม
เคยเปลี่ยนแปลงใตกรอบ 'ผูหญิงท่ีดี'.  เผยแพรเม่ือ 21 พฤษภาคม 2563. เขาถึงไดจาก 
https://prachatai.com/journal/2020/05/87759 

https://prachatai.com/journal/2020/05/87851
https://prachatai.com/journal/2020/05/87875
https://prachatai.com/journal/2020/06/87981
https://prachatai.com/journal/2020/06/88268
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https://vajirayana.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%94-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B9%92/%E0%B9%94%E0%B9%90-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://doct6.com/archives/13421
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