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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การเมืองการก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิด
ฐานข่มขืนและฆ่า ศึกษากรณี กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดง
ต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย 

ชื่อผู้เขียน นางสาวชุตินันท์  ปราณีราษฎร์ 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา  ติระสังขะ 
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
ศึกษากรณี : กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลักดันทางการเมืองในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า (2) ประเด็นทางสังคมที่สนับสนุนและคัดค้านการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร (3) 
ปัญหาและอุปสรรคการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงมีสองรูปแบบคือ ก) ตัวแสดงที่เป็นคนมีชื่อเสียง และ ข) 
กลุ่มผลักดันในรูแบบองค์กรเอกชน ทั้งสองกลุ่มท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือ
เสนอกฎหมาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือให้สังคมเห็นชอบการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า 
 2. ประเด็นเหตุผลทั้งจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน 
  2.1 แนวความคิดของฝ่ายสนับสนุนให้ใช้โทษประหารชีวิต เป็นการลงโทษที่แก้แค้น 
ทดแทนให้สาสมกับความผิดโดยถือหลักที่ว่า เมื่อฆ่าผู้อ่ืนตาย ผู้ฆ่าก็ควรถูกฆ่าให้ตายตกไปตามกันจึง
จะสาสมเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ตายและญาติครอบครัวของผู้ตาย ท าให้เกิดความเกรงกลัว มิให้เอา
เป็นเยี่ยงอย่าง 
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  2.2 แนวความคิดของฝ่ายคัดค้านการลงโทษประหารชีวิต โทษประหาร พบว่าสถิติ
ทางอาชญากรรมมิได้ลดลงแต่ประการใด ประเทศที่มีการยกเลิกโทษประหารกลับมีสถิติทาง
อาชญากรรมลดลง 
 3. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันขณะนี้ยังไม่มีการปะทะทางการเมือง
ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้าน 
 4. รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผลักดันในการผลักดันการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่าเพราะมีกฎหมายรองรับเพียงพอแล้ว 
 5. การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนื่องจากต้องใช้เอกสารประกอบ ทั้งส าเนาบัตรประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน การรวบรวมมักได้เอกสารไม่ครบ กระบวนการตรวจสอบสิทธิผู้เข้าชื่อและ
ความถูกต้องของเอกสารใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก  
  ข้อเสนอแนะของการศึกษา คือ 
 1. กลุ่มผลักดันควรด าเนินการให้มีความสม่ าเสมอ เพราะทุกครั้งที่มีข่าวการข่มขืนและ
ฆ่ามักจะเห็นบทบาทของกลุ่มผลักดันเป็นครั้งคราว 
   2. ควรน าเสนอให้มีรูปแบบความเป็นวิชาการมากขึ้นเพราะเท่าที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏ
ต่อสื่อมักเป็นการน าเสนอตามกระแสเท่านั้น 
   3. กลุ่มผลักดันควรชี้แจงให้ผู้สนับสนุนเข้าใจขั้นตอนการยื่นเรื่องเสนอกฎหมายให้
ผู้สนับสนุนรับรู้เพื่อน าไปสู่ความชัดเจนในการท างาน 
   4. กลุ่มผลักดันควรหาพันธมิตรร่วมผลักดัน เช่น การหาสื่อเป็นพันธมิตรไว้เป็น
กระบอกเสียงให้กับการเคลื่อน 
  5. กลุ่มผลักดันควรยกประเด็น แก้ไขไม่ให้มีการยอมความ เพราะการเปิดโอกาสให้มี
การยอมความกันได้  
 
ค าส าคัญ: โทษประหาร, ข่มขืน, กลุ่มผลักดัน 
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ABSTRACT 

 
 This research is aim to study (1) the roles of pressure groups or actors in 
public policy process on increasing the punishment to death penalty for the charge 
of rape and murder. (2) Social issue for supporting and opposing on increas ing the 
punishment to death penalty. (3) the obstacles on  supporting to increasing the 
punishment to death penalty. 
  As a result found that: 
   1. There are two types of pressure group or actor in public policy 
process, a) a famous person and b) Non-government organization. They both have 
the same activity is to collect the support from Thais to understand crucially 
situation of rape and murder and sign their name to support the Act to increase the 
punishment to death penalty for the charge of rape and murder. 
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  2. The support and oppose. 
  2.1 The support is to punish the criminal to death in order to reduce 
the rape and murder. The criminals shall be executed for what they have done. 
    2.2 The oppose show that the statistic of rape and murder doesn’t 
reduce by the punishment to death penalty.  Repeal of the punishment to death 
penalty in any countries show that the criminal statistic has reduced. 
  3. Not any social conflict or political conflict between the supporters and 
oppose. 
 4. Thai government doesn’t agree with the pressure groups or actors for 
increasing the punishment to death penalty for the charge of rape and murder. 
  5. The initiation of Bill has a lot of problem such as the countess paper 
and document, it would be taking a lot of time to identity cards and considering the 
Bill. 

The suggestion of this research as follow; 
1. Pressure groups or actors shall continue the campaign at all the time. 
2. Pressure groups or actors present academic information rather than flash 

information a long side with mass media. 
   3. Pressure groups or actors shall inform the supporters about the 
initiation of bill process. 
    4. Pressure groups or actors shall find more campaigners such as mass 
media for efficiency movement. 
  5. Pressure groups or actors shall rise up the refuse to acknowledge the 
compromise issue. 
 
Keywords: The Punishment, Rape, Pressure Groups 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืน
และฆ่า ศึกษากรณี กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย” ส าเร็จ
เรียบร้อยได้ก็ด้วยความเสียสละ  ความอนุเคราะห์และน้ าใจจากบุคคลหลายฝ่าย ตลอดจนคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ที่ได้สนับสนุนการศึกษาและการท าวิจัย  ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในการกรุณาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรรณภา ติระสังขะ และคณะกรรมการสอบที่ได้ให้ค าปรึกษา ให้แนวคิด และช่วยตรวจแก้ไขในส่วนที่
บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งการศึกษานี้ส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ 
ท่าน ผู้ให้สัมภาษณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างมาก 

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณ ของบิดา มารดา ครอบครัว  เพ่ือนร่วมชั้นเรียนปริญญา
มหาบัณฑิต หลักสูตรการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 24  ผู้คอยให้ก าลังใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนจบการศึกษามา ณ โอกาสนี้ 
 

 
นางสาวชุตินันท์  ปราณีราษฎร์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
  การคุกคามทางเพศเป็นปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีอัตราทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ ส าหรับประเทศไทยแล้วการข่มขืนมีสถิติที่น่าศึกษาคือ หากพิจารณาปัญหาสังคมเกี่ยวกับการ
ข่มขืน และข่มขืนแล้วฆ่าในสังคมไทยพบว่ามีสถิติที่มากพอสมควรโดย ในช่วงปี 2552 -2556 ต ารวจ
ได้รับแจ้งคดีข่มขืนเฉลี่ยประมาณปีละ 4 พันคดี หรือเกิดขึ้น 1 คดีทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยต ารวจสามารถ
จับกุมผู้กระท าความผิดได้ประมาณปีละ 2.4 พันคดี หรือประมาณ 6 ใน 10 คดี  ในปี 2556 มีคดี
ข่มขืนขึ้นสู่การพิจารณาในศาลชั้นต้นประมาณ 4 พันคดี ในจ านวนนี้เป็นการข่มขืนกระท าช าเรา
เด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปีประมาณ 2.5 พันคดี และ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 มีนักโทษคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศประมาณ 4.6 พันคน  คดีฆ่าข่มขืนคดีหนึ่งซึ่งสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือคดีของ
เด็กหญิงวัยสิบสามปีที่ถูกพนักงานปูเตียงนอนรถไฟข่มขืน ฆ่าและโยนร่างลงข้างทางเพ่ือปกปิด
ความผิด ภายหลังการสืบสวนและจับกุมตัวผู้กระท าผิดศาลตัดสินให้ผู้ร่วมก่อการมีโทษจ าคุกหกปีใน
ฐานให้การช่วยเหลือฆาตกร และฆาตกรถูกตัดสินประหารชีวิต ขณะที่คนร้ายอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินคดีได้มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐแก้กฎหมายกรณีคดีข่มขืน จากการลงโทษโดยการ
จ าคุกเปลี่ยนเป็นโทษประหารชีวิตโดยไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใด  
  การเคลื่อนไหวให้เพ่ิมโทษดังกล่าวเสนอแนวคิดที่ว่าการข่มขืนและฆ่าต้องได้รับโทษ
ประหารเท่านั้นแม้ว่าการลงโทษผู้กระท าความผิดข่มขืนและฆ่าปัจจุบันมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 มาตรา 277 ทวิซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าการกระท าผิดตาม
มาตรา 276 วรรค 1 หรือมาตรา 277 วรรค 1 หรือวรรค 3 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า (2) ถึงแก่ความ
ตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต” จากสภาพปัญหาการข่มขืนและฆ่าที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันแม้จะมีโทษสูงสุดประหารชีวิต แต่ก็ไม่ทุกกรณีที่ผู้กระท าผิดถูกตัดสินให้
ประหารชีวิต ปัจจุบันมีความเห็นหลักที่ขัดแย้งกันในสังคมไทยเกี่ยวกับการเพ่ิมโทษประหารชีวิต
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า นั่นคือ (1) กลุ่มที่เห็นว่าผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าต้องได้รับโทษ
ประหารชีวิตเพียงสถานเดียว และ (2) กลุ่มที่เห็นว่าการเพ่ิมโทษประหารชีวิตผู้กระท าผิดฐานข่มขืน
และฆ่าไม่มีความส าคัญหรือความจ าเป็นในกระบวนการยุติธรรม 
 (1) กลุ่มที่เห็นว่าผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าต้องได้รับโทษประหารชีวิตเพียงสถาน
เดียว เนื่องจากแม้ว่าผู้ท าผิดคดีข่มขืนและฆ่ามีโทษประหาร แต่เมื่อรับสารภาพจะได้รับลดโทษ
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ครึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ก็ท าให้โอกาสลงโทษลดน้อยลงไปอีก ส่งผลให้คนไม่เกรงกลัว 
คิดว่าขนาดข่มขืนและฆ่าเมื่อสารภาพก็ไม่ถูกประหารอยู่ดี ดังนั้น ควรเพ่ิมโทษกรณีข่มขืนให้เป็นโทษ
ประหารเพ่ือไม่ให้คนในสังคมกล้ากระท าความผิดกลุ่มนี้มีความเห็นว่าการบัญญัติให้มีโทษประหาร
ชีวิตสถานเดียวนั้นน่าจะเหมาะสมแล้ว เป็นการลงโทษให้สาสมกับความผิดที่กระท าและเป็น
เยี่ยงอย่างให้กับคนที่คิดจะท าผิด เป็นการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน   ผู้กระท าความผิดสมควรได้รับ
โทษตามนั้นในปัจจุบันนี้การลงโทษมีแนวโน้มจะน ากลับมาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเพราะ
เหตุว่าการลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ประการอื่น  เช่น  เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูไม่ได้ผลในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ความผิดเท่าที่ควร เหตุผลสนับสนุนแนวคิดของกลุ่มนี้คือ การข่มขืนในปัจจุบันโดยรวมแล้วถูกมองว่า
โทษเบา มีโอกาสรอด ผู้กระท าผิดติดคุกก็ติดไม่นาน อาจกลับออกมาก่อคดีใหม่ หรือที่สุดคือในบาง
กรณีสามารถยอมความกันได้  สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ดูเหมือนว่าการลงโทษไม่เด็ดขาดรุนแรง
พอจะป้องปรามแต่ผู้กระท าผิดในกรณีข่มขืนได้ในหลาย ๆ คดีผู้กระท าผิดฆ่าปิดปากเหยื่อด้วยหวังจะ
รอดพ้นจากการถูกจับด าเนินคดี ดังนั้นแล้ว จึงต้องมีการเคลื่อนไหวเพ่ือ 
เพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
 (2) กลุ่มท่ีเห็นว่าการเพ่ิมโทษประหารชีวิตผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าไม่มีความส าคัญ
หรือความจ าเป็นในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มนี้ให้เหตุผลสนับสนุนว่าหากโทษอย่างเดียวของการ
ข่มขืนคือการประหารจะเกิดผลที่ตามมาคือ หนึ่ง เหยื่อทุกรายจะต้องเสียชีวิตเนื่องจากเกิดการฆ่าปิด
ปากและอาจมีการอ าพรางศพร่วมด้วย สอง หากกระบวนการยุติธรรมผิดพลาดมีการจับผู้ต้องหาผิด
ตัวหรือการใสร้ายได้ สาม อาจเกิดการติดสินบนเจ้าพนักงาน เนื่องจากผู้ต้องหารทราบล่วงหน้าแล้วว่า
โทษที่ได้รับคือการประหารชีวิตเพียงอย่างเดียวจึงพยายามวิ่งเต้นและชักน าให้เจ้าพนักทุจริตคอรัปชั่น
โดยการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐาน  อีกทั้งกฎหมายของไทยได้เปิดช่องให้คดีข่มขืนเป็นคดีที่สามารถ
ยอมความกันได้ด้วยปัจจัยส าคัญสองปัจจัยคือ (1) การก าหนดโทษของผู้ข่มขืนบุคคลอายุมากกว่า 15 
ปีสามารถยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่เอาเรื่อง กฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้ แต่ในหลายประเทศ
การข่มขืนเป็นอาญาแผ่นดิน มีความผิดสถานหนักแม้ว่าผู้เสียหายไม่ต้องการเอาโทษก็ต้องลงโทษเพ่ือ
ไม่ให้เป็นตัวอย่างและเป็นการคุ้มครองบุคคลอ่ืนแต่ประเทศไทยยังเป็นความผิดที่ต้องให้ร้องทุกข์ยอม
ความได้อยู่  (2) ความผิดข่มขืนบุคคลอายุเกิน 15 ปี กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถเจรจา
ค่าเสียหายได้และเมื่อผู้กระท าความผิดจ่ายค่าเสียหายโดยที่ผู้เสียหายยินยอมคดีจะยุติลงทันทีตาม
ประมวลกฎหมายคดีอาญาท าให้โอกาสในการลงโทษน้อยลงไปอีก 
  คนทั้งสองกลุ่มต่างมีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของต่อเองต่อปัญหาการเพ่ิมโทษ
ประหารชีวิตผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อยุติของปัญหาการเพ่ิมโทษ ผู้ที่
สนับสนุนการเพ่ิมโทษประหารก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ โดยกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวนี้มีหลากหลายกลุ่ม ทั้งที่
เป็นบุคคลธรรมดา กลุ่มองค์กรเอกชน กลุ่มบุคคลผู้มีชื่อเสียง โดยคนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าการขัดเกลา
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ทางสังคมโดยผ่านกระบวนการลงโทษผู้กระท าผิดตามกฎหมายไม่สามารถท าให้ผู้กระท าผิดข่มขืนได้
หลาบจ า หรือป้องปรามให้เกิดความหวาดกลัวต่อการกระท าผิด และยังมีผู้หลงผิดอีกเป็นจ านวนมาก
ที่พร้อมจะท าผิดเมื่อสบจังหวะ ตราบใดที่สังคมไทยยังไม่มีข้อยุติของปัญหาการลงโทษประหารจาก
ความผิดข่มขืนและฆ่า การเรียกร้องต่อสังคมให้เพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าก็ยังคง
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่าศึกษากรณี : กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย จึง
เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาความเคลื่อนไหวทางสังคมของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลง
กติกาทางสังคมให้เป็นไปในทางที่ตนเห็นว่าเป็นทางออกและเป็นทางแก้ปัญหาสังคมที่ถูกต้องส าหรับ
การลงโทษผู้กระท าผิด 
 
1.2 ค าถามในการวิจัย 
 
 1. มีกลุ่มผลักดันกี่กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีบทบาทก าหนดนโยบายการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  2. กลุ่มผลักดันแต่ละกลุ่มมีอ านาจต่อรองทางการเมืองมากน้อยเพียงใดในการเคลื่อนไหว
ก าหนดนโยบายการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  3. การผลักดันนโยบายดังกล่าวมีข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรค หรือช่องทางความส าเร็จ
อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มผลักดันทางการเมืองในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  2. เพ่ือศึกษาถึงประเด็นทางสังคมที่สนับสนุนและคัดค้านการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  3. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืน
และฆ่า 
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1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา  
  1) เอกสารที่เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน 
  2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้แก่ (1) ประชาชน กลุ่มสังคมท่ีมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย
การเพ่ิมโทษประหารกับผู้กระท าผิดข่มขืนและฆ่า (2)  เจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ นักวิชาการ และผู้
พิพากษา โดยเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือเจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ และผู้พิพากษาคือ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวผู้กระท าผิดมาลงโดยผ่านการกระบวนการยุติธรรม 
 
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
  ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้ค าถาม
ปลายปิด (Open Ended Questions) สอบถามความเห็น ทัศนคติ และความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มผลักดันทางการเมืองในการผลักดันการเพ่ิมโทษ
ประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  2. ท าให้ทราบถึงประเด็นทางสังคมท่ีสนับสนุนและคัดค้านการผลักดันการเพ่ิมโทษ
ประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  3. ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการผลักดันการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า 
  4. สามารถน าเสนอข้อเสนอแนะต่อการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่าได้ 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ หมายถึง การกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลอ่ืน
พิจารณาตามลักษณะการกระท าได้ 3 ประเภท คือ (1) ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  
(2) ความผิดฐานอนาจาร (3) ความผิดที่เป็นการคุกคามทางเพศ  
  กลุ่มผลักดัน หมายถึง กลุ่มสังคมที่รวมกันขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ และทัศนคติร่วมกัน 
เพ่ือพยายามให้มีอิทธิพลเหนือหรือบังคับกลุ่มอ่ืน ๆ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือพฤติกรรม ให้
เป็นไปตามท่ีต้องการ 
  กลุ่มผลักดันจริง หมายถึง กลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาและสามารถจัดองค์การ
ของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ค านึงว่ากลุ่มจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก กลุ่มนั้นก็จะมีอ านาจมี
พลังบังคับในทางการเมือง เรียกกันว่าเป็นกลุ่มอิทธิพล ค าว่าอิทธิพลนี้หมายถึงอิทธิพลที่มีต่อรัฐบาล
ผู้บริหารประเทศมีอิทธิพลต่อองค์กรนิติบัญญัติของรัฐคือรัฐสภา 
  กลุ่มผลักดันแฝง หมายถึง  กลุ่มลักษณะกลุ่ม องค์การ ชมรม ที่มิได้จัดอยู่ในลักษณะ
ของกลุ่มผลักดันจริง เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน
ทั่วไป เช่น กลุ่มของนักวิชาการ กลุ่มของนักธุรกิจที่มิได้มีจุดประสงค์ที่จะบีบบังคับทางการเมือง เพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง แต่กระท าไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น  
 กลุ่มผลักดันมวลชน หมายถึง องค์กรของผู้มีผลประโยชน์เหมือนกัน หรือใน
แนวความคิดเดียวกัน เน้นหนักในเรื่องของจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม ต้องการให้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มมากเท่าที่จะท าได้  ยิ่งขนาดของกลุ่มใหญ่โตมากขึ้นเท่าใด ก็จะท าให้กลุ่มมีพลังเข้มแข็งมาก
ขึ้นเท่านั้น  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
ศึกษากรณี : กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย  ผู้วิจัยก าหนด
แนวคิด ทฤษฎีส าหรับวิจัยดังนี้ 
   1. ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 

2. กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) 
3. กลุ่มผลักดัน 
4. กลุ่มผลักดันจริง 
5. กลุ่มผลักดันแฝง 
6. กลุ่มผลักดันมวลชน 
7. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
 
  2.1.1 ความหมายนโยบายสาธารณะ 
  นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตจากระบบการเมือง โดยฝ่ายการเมืองจะต้องก าหนด
นโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศของตนเอง แต่
ในหัวข้อต่อไปนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงว่าตัวของนโยบายสาธารณะคืออะไร โดยน าค าจ ากัดความของ
นักวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้มาน าเสนอ เช่น ฮาโรลด์ ดี. ลาสเวลล์  (Harold D. 
Lasswell) โทมัส  อาร์ ดาย  (Thomas R. Dye) และไอรา ชาร์แคนสกี  (Ira Sharkansky) ซึ่งสรุป
ใจความแนวความคิดของแต่ละท่านได้ดังนี้   
  ฮาโรลด์ ดี. ลาสเวลล์ เป็นนักวิชาการผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับนโยบายซึ่งเรียกกันว่า 
“นโยบายศาสตร์” (Policy Sciences) เมื่อกว่า 35 ปีมาแล้ว โดยได้ให้ความหมายของค าว่านโยบาย
ร่วมกับ อับราฮัม แคปแปลน (Abraham Kaplan) ว่า “นโยบาย หมายถึง แผนหรือโครงการที่
ก าหนดขึ้นอันประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่าง ๆ” ความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า
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นโยบายสาธารณะเป็นการงดการกระท า (Inaction) แต่ก็มีอิทธิพลหรือผลกระทบท านองเดียวกันกับ
การเลือกแบบแรก และถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะได้1  
  ส่วนนักวิชาการรุ่นถัดมาคือ โทมัส อาร์  ดาย ได้กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ คือ 
สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะท าหรือไม่ท า (Whatever governments choose to do or not to 
do.)” และนักวิชาการที่ร่วมสมัยกับ โทมัส อาร์ ดาย คือ ไอรา ชาร์แคนสกี ซึ่งได้ให้ความหมายของ
ค าว่านโยบายสาธารณะในแง่พฤติกรรมคล้ายกับ โทมัส อาร์ ดาย แต่มุ่งพิจารณาถึงบทบาทของ
รัฐบาลที่มีส่วนในด้านนี้โดยตรงโดยกล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ คือกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น 
เป็นต้นว่าการบริหารสาธารณะ การควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือธุรกิจเอกชน การแสดงออกในทาง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ และการควบคุมกิจกรรมทางการเมืองแบบอ่ืน ๆ”2  
  เจมส์  อี. แอนเดอร์สัน  (James E. Anderson) ได้ให้ความหมายของค าว่า  
นโยบายสาธารณะว่า “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นโดยมีเจตนาเพ่ือ
แก้ปัญหา”3 ซึ่งแนวคิดของ เจมส์  อี. แอนเดอร์สัน คล้ายกับแนวคิดของ เดวิท  อีสตัน  (David  
Easton) กล่าวคือ นโยบายเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาทาง
สังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นโยบายนั้นถูกก าหนดขึ้นมา ขณะเดียวกัน เดวิท  อีสตัน ก็ได้ให้
ความหมายของค าว่านโยบายของรัฐว่า “การจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ของสังคมที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 
(Authoritative Allocation of Values) และเป็นไปเพื่อสังคมส่วนรวม”4 โดยค าว่า “ที่ว่ามีผลบังคับ
ตามกฎหมาย” หมายความว่าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิด และค าว่า “เพ่ือสังคมส่วนรวม” 
หมายความว่าการที่รัฐบาลจะท าการ เลือกกระท า หรืองดเว้นการกระท าตามค่านิยมและความเชื่อ
ของตน ทั้งนี้ก็เพ่ือสังคมส่วนรวม ซึ่งความหมายนี้เป็นไปในท านองเดียวกับนโยบายของรัฐใน
ความหมายของ มอร์ตัน ครอลล์ (Morton   Kroll) ที่ว่า “นโยบายของรัฐนั้นได้แก่โครงร่างแห่ง
คุณค่าและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นข้อก าหนดหรือข้อบัญญัติของรัฐบาล  

                                                           

 1 Harold  D. Lasswell and  Abraham  Kaplan, Power  and  Society  (New  

Haven : Yale  University   Press , 1970), 71. 
 2 Ira  Sharkansky, “The  Political Scientist  and  Policy  Analysis : An  
Introduction,”  in  Policy  Analysis  in  Political  Science, ed.  (Chicago : Markham   
Publishing  Company, 1970), 1. 
 3 James  E. Anderson, Public  Policy -  Making , 2 d   ed. (New  York  : Holt , 
Rinehart &  Winston 1979), 3.   
 4 David  Easton ,  The  Political  System  (New  York : Alfred  A.  Knoff, 1960), 
129. 
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  จากค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่านโยบายสาธารณะในทัศนะของ
นักวิชาการต่าง ๆ ข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะที่ถูกกล่าวถึงนี้เน้นเฉพาะนโยบาย
สาธารณะของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือโครงการที่
รัฐบาลก าหนดให้มีขึ้น โดยบ่งถึงเป้าหมายและวิธีการเพ่ือให้บรรลุผล ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นการจัดสรร
คุณค่าต่าง ๆ แก่สังคมส่วนรวม ดังนั้นหากจะสรุปความหมายของค าว่านโยบายสาธารณะแล้ว ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่านโยบายสาธารณะเป็นการก าหนดขอบเขตของภาระหน้าที่ที่รัฐบาลและหน่วยราชการ 
ตลอดจนองค์กรสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสังกัดของภาครัฐบาลต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายของรัฐ 
ตลอดจนที่หน่วยงานของรัฐก าหนดขึ้นเอง ซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายและหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ เพ่ือใช้ก าหนดเป็นนโยบายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2.1.2 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
  เนื่องจากนโยบายสาธารณะที่ก าหนดโดยภาครัฐ จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยรวม จึงท าให้เห็นว่านโยบายสาธารณะมีความส าคัญยิ่ง นโยบายสาธารณะที่ดีนั้น
จะต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน เมื่อถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคทั่วหน้า หากนโยบายสาธารณะมี
ลักษณะในทางตรงกันข้ามจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  นโยบายสาธารณะจะต้องมี
ความชัดเจนในตัวเอง เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมถึง
แนวทางการพัฒนาประเทศว่าจะมีทิศทางอย่างไร ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาล
เป็นส าคัญ ส าหรับทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่านโยบายสาธารณะมีความส าคัญในตัวของมันเอง เนื่องจาก
เป็นผลผลิตจากระบบการเมืองที่ได้รับการกลั่นกรองจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น
นโยบายสาธารณะจึงมีความส าคัญในระดับมหาภาค ซึ่งความส าคัญของนโยบายสาธารณะนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นแนวทางการบริหารหรือแนวทางการวางแผนและก าหนดโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะต้องท ากิจกรรมหรือการกระท าของรัฐ เมื่อมีการก าหนดนโยบาย  
หนึ่ง ๆ ท าให้มีความส าคัญต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  นโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย เช่น รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ราชการ หากรัฐบาลก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ทั้งในด้านค่านิยม
ของสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชน จะท าให้รัฐบาลได้รับความศรัทธาเชื่อถือ
จากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) แล้ว จะยิ่งท าให้รัฐบาลได้รับการ
ยอมรับและความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งเสริมให้รัฐบาลมีโอกาสด ารง
อ านาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น โดยอาจได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้งให้ท าหน้าที่
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รัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศต่อไปอีก ในทางตรงกันข้ามหากรัฐบาลก าหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับ
ค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน ประชาชนอาจรวมตัวกันคัดค้านเพ่ือกดดันให้รัฐบาล
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผลรุนแรงถึงขั้นท าให้รัฐบาลต้องหมดอ านาจไป หรือในบางกรณี
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน  แต่
รัฐบาลไม่สามารถจะน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ปรากฏการณ์เช่นนี้จะท าให้ประชาชน
เสื่อมศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาล และอาจส่งผลให้รัฐบาลหมดโอกาสที่จะบริหารประเทศ
ต่อไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะมีผลต่อการด ารงอยู่ของรัฐบาลอย่างส าคัญ5  
  นโยบายสาธารณะมีความส าคัญต่อประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็น
ผลผลิตทางการเมืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงสามารถแสดงออก
ซึ่งความต้องการของตนผ่านกลไกต่าง ๆ ทางการเมือง อาทิเช่น พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพลและ
ผลประโยชน์ ระบบราชการ นักการเมือง ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น ความต้องการ 
(Demands) และการสนับสนุน (Supports) ของประชาชนจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมือง (Political 
System) ไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อนโยบายสาธารณะถูกน าไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาจะท าให้ประชาชนได้รับความพอใจและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน (Feed Back) ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น 
ในทางตรงกันข้ามหากผลลัพธ์และคุณภาพของการน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
พึงปรารถนาของประชาชน จะส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนตกต่ า ปรากฏการณ์เช่นนี้จะท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐบาล รัฐบาลจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายหรือ
ปรับปรุงการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน 
มิฉะนั้นประชาชนอาจไม่ให้การสนับสนุนรัฐบาลอีกต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับ
ประชาชนจึงเป็นความสัมพันธ์แบบพลวัตร (Dynamic System) ดังนั้นนโยบายสาธารณะในฐานะที่
เป็นผลผลิตของระบบการเมือง จึงส่งผลอย่างส าคัญต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  นโยบายสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐ การก าหนดนโยบาย คือ
สิ่งที่รัฐบาลจะกระท าหรือจะละเว้นการกระท า ในทัศนะของ อุทัย เลาหวิเชียร6 กล่าวว่า “นโยบายจะ
ถูกก าหนดโดยฝ่ายการเมืองแต่ฝ่ายการเมืองไม่สามารถก าหนดนโยบายได้หมด เพราะเวลาเปิดการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีจ ากัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรู้แต่เรื่องในแนวกว้าง ๆ แต่รู้รายละเอียด

                                                           

 5 สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ.: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ 
(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2540), 24. 
 6 อุทัย  เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ (กรุงเทพมหานคร : 
เสมาธรรม, 2540), 277. 
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ไม่ครอบคลุม ดังนั้น ในโลกเราจึงยอมให้ฝ่ายข้าราชการเข้ามาเล่นการเมืองได้ คือก าหนดนโยบาย
ร่วมกับฝ่ายการเมือง” นอกจากนั้นท่านยังได้แยกเรื่องของนโยบายสาธารณะออกจากการบริหารงาน
ของรัฐว่า “นโยบายสาธารณะคือกฎหมายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล ส่วนการบริหารของรัฐก็คือ
การน าเอานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบายสาธารณะจึงเป็นกิจกรรม
ของฝ่ายการเมือง ส่วนการบริหารงานของรัฐเป็นกิจกรรมของข้าราชการประจ า”  
  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์7  กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะคืออะไร ถูกก าหนดขึ้นอย่างไร 
และเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อความสนใจของประชาชนในฐานะสมาชิกของ
สังคมท้ังสิ้น เพราะประชาชนทุกคนจะได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากนโยบายสาธารณะของ
รัฐเสมอ โดยทั่วไปนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งทางการเมืองและสังคมอย่าง
กว้างขวางเพราะนโยบายสาธารณะมีรากฐานมาจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และเป็นปัญหาที่
ประชาชนคาดหวังว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข ท าให้ปัญหาเหล่านี้ต้องเข้าสู่กระบวนการทาง
การเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างประชาชน (Public) พรรคการเมือง 
(Political Parties) รัฐสภา (Congress) ตุลาการ (Courts) ระบบราชการ (Bureaucracy) ระบบ
บริหาร (Executive) และราชการส่วนท้องถิ่น (Local Governments) เป็นต้น สิ่งที่จะต้องพิจารณา
ก็คือบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าวมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อย่างไร และผลของนโยบายสาธารณะกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมอย่างไรและมากน้อย
เพียงใด” 
  นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมือง จะส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่ง
ต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลกระท าหรือไม่กระท าเกี่ยวกับปัญหามลพิษ 
ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาการจราจร หรือปัญหาความปลอดภัยของสาธารณชน จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหรือเลวลง สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คือ 
นโยบายสาธารณะมิได้ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดทุกกรณี  ในทางตรงกันข้าม
นโยบายสาธารณะบางนโยบายอาจท าให้ประชาชนบางกลุ่มได้ประโยชน์แต่ประชาชนบางกลุ่มเสีย
ประโยชน์ แนวความคิดเรื่องนโยบายสาธารณะของ อุทัย เลาหวิเชียร และสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  ที่ได้
น าเสนอข้างต้น สรุปความได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและผลของนโยบาย
จะกระทบต่อคนหมู่มาก ซึ่งสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้  
นโยบายสาธารณะเป็นการก าหนดสิ่งที่รัฐบาลจะกระท าหรือไม่กระท าเกี่ยวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ผู้วิจัยมี
ความเห็นสอดคล้องกับนักวิชาการทั้งสองท่านว่าแนวความคิดการก าหนดนโยบายสาธารณะมักจะมา

                                                           

 7 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ,  
3-4. 
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จากฝ่ายการเมืองเพราะประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและฝ่ายการเมืองก็มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชน จึงเชื่อได้ว่าการก าหนดนโยบายสาธารณะต่าง  ๆ น่าจะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 2.1.3 วงจรชีวิตของนโยบายสาธารณะ (Policy Life – Cycle)  
  นโยบายสาธารณะก่อตัวขึ้นมาจากปัญหาและประเด็นทางสังคมดังที่ผู้วิจัยได้
น าเสนอแนวความคิดของนักวิชาการหลายท่านมาแล้ว เช่น แนวความคิดของ เจมส์ อี. แอนเดอร์สัน8 
กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะคือแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้น โดยมี
เจตนาเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคม เพราะนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  อาทิ ความต้องการในด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการ  
สวัสดิภาพ และการมีงานท าอย่างมั่งคง เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้ของประชาชนนับว่าเป็นความ
ต้องการที่ส าคัญ” จึงจ าเป็นที่รัฐบาลจะต้องก าหนดนโยบายในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ดีนโยบายสาธารณะแต่ละนโยบายอาจถูก
ก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือหลาย ๆ ปัญหาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อปัญหา
ของนโยบายถูกแก้ไขหรือบรรเทาลงแล้วนโยบายนั้น ๆ ก็ต้องถูกน ามาทบทวนว่าควรจะคงอยู่ต่อไป
หรือสิ้นสุดลง 
  วงจรชีวิตของนโยบายสาธารณะในขั้นแรกจะเป็น “การก่อตัวของนโยบาย” (Policy 
Formation) ซึ่งการหยิบประเด็นปัญหาบางประการของสังคมขึ้นมาสู่ความสนใจของผู้ก าหนด
นโยบายเพื่อน าไปสู่การพิจารณาตัดสินใจต่อไป ทั้งนี้การก่อตัวของนโยบายอาจจะมาจากการผลักดัน
หรือน าเสนอประเด็นปัญหาโดยบุคคล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและความ
ต้องการรวมทั้งสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดนโยบาย (Policy Determinants)9  
  เมื่อการก่อตัวของนโยบายมีความเป็นรูปธรรมและชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการ
ก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างข้อเสนอหรือทางเลือก
เชิงนโยบายต่าง ๆ (Policy Alternatives) เพ่ือท าการพิจารณาตัดสินใจและอนุมัติเห็นชอบต่อไป โดย
ผู้ก าหนดนโยบายที่มีอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการที่จะตัดสินใจเลือกว่านโยบายควรจะออกมาใน
รูปแบบใด ซึ่งจะพบอยู่เสมอว่าในช่วงของการก าหนดนโยบายนี้ บุคคลภายนอกมักจะไม่ได้รับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินใจมากนัก ต่อมาภายหลังเมื่อได้มีการ

                                                           

 8 James  E. Anderson, Public  Policy -  Making , 2 d   ed. (New  York  : Holt , 
Rinehart &  Winston 1979), 3.   
 9 ทศพร  ศิริสัมพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 122.   
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ประกาศใช้นโยบาย บุคคลทั่วไปจึงจะได้รับทราบและสามารถวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาสาระว่าใคร
ได้อะไร เมื่อไหร่ อย่างไร 
  หลังจากการก าหนดนโยบายได้แล้วขั้นต่อไปก็คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy 
Implementation)  ซึ่งเป็นการแปลงตัวนโยบายออกสู่ภาคปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จและได้รับ
ผลผลิตออกมาตรงตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน  ขีด
ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การสนับสนุนและแรงต่อต้านจากบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น เมื่อนโยบายถูกน าไปปฏิบัติ
ระยะหนึ่งแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ติดตามมาจากการน าเอานโยบายไปปฏิบัติว่า บรรลุผลตรงตาม
ประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่อย่างไรและยังครอบคลุมถึงการพิจารณาตรวจสอบถึงผลกระทบ (Impact) ทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งความคุ้มค่าด้านต่าง ๆ (Cost Effectiveness) ของตัว
นโยบายด้วย 
  ส าหรับขั้นตอนสุดท้ายคือ การต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบาย  
(Policy Maintenance, Succession & Termination) ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาทบทวนเพ่ือท า
การคงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสิ้นสุดตัวนโยบาย โดยการพิจารณาดังกล่าวนี้มักจะอาศัย
ข้อเท็จจริงจากการประเมินผลนโยบาย  ในกรณีที่มีการยกเลิกสิ้นสุดนโยบาย หมายความว่า วงจร
ชีวิตของนโยบายได้จบลง  ส่วนในกรณีที่มีการทดแทนนโยบาย หมายความว่า วงจรชีวิตของนโยบาย
ก าลังจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ อย่างไรก็ด ีนโยบายสาธารณะของภาครัฐโดยส่วนใหญ่มักจะได้รับการต่อเนื่อง
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมจากเดิมเพียงเล็กน้อยเนื่องจากภารกิจของรัฐบาลเป็นภารกิจต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น10  
 
2.2 กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) 
 
 2.2.1 ความหมายของกลุ่มผลประโยชน์ 
  กลุ่มผลประโยชน์ในความหมายตามพจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยานั้นอธิบายว่า  
Groups interest คือ ผลประโยชน์ของกลุ่ม หมายถึง “ภาวะความรู้สึกตื่นตัวที่เกิดขึ้นในบุคคลที่
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม” 

                                                           

 10 เรื่องเดียวกัน, 122.    
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Interest group คือ กลุ่มผลประโยชน์  หมายถึง“กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือภารกิจหรือผลประโยชน์เฉพาะ
อย่าง เช่น กลุ่มเรียกร้องสิทธิสตรี หรือกลุ่มพ่อค้า”11  
  ศาสตราจารย์แกรแฮมวู๊ดตั้น (Graham Wootton) แห่งมหาวิทยาลัย Tuffts
สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายความหมายของกลุ่มผลประโยชน์ไว้ว่า12 
  - กลุ่มผลประโยชน์คือ กลุ่มทุกกลุ่ม หรือองค์การทุกองค์การที่แสวงหาอิทธิพลเหนือ
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ตามวิธีทางที่ก าหนดในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบโดย
ตรงที่จะปกครองประเทศ 
  - กลุ่มผลประโยชน์เป็นของผู้ร่วมทัศนะที่ได้ท าการเรียกร้องต่อกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 
และเม่ือใดที่กลุ่มผลประโยชน์นี้กระท าการเรียกร้องข้อเสนอของตน โดยผ่านสถาบันใด ๆ ของรัฐบาล
ก็ตาม กลุ่มผลประโยชน์นี้จะกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง (Political Interest Groups) 
และเมื่อใดที่กลุ่มผลประโยชน์ปฏิบัติการในระดับการเมือง กลุ่มนี้จะถูกเรียกว่ากลุ่มผลักดัน 
(Pressure Groups) 
  ค าว่ากลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) กับค าว่า กลุ่มอิทธิพล (Pressure 
Groups) เป็นค าที่มักจะใช้ปะปนกัน เนื่องจากมีความหมายใกล้เคียงกัน การให้ความหมายที่แตกต่าง
กันเป็นผลมาจากนักวิชาการแต่ละท่านที่มอง คือตามทัศนะของการมองหรือการศึกษา (Approach) 
กลุ่มผลประโยชน์นั้นพิจารณาตามหลักของความเป็นจริงจากพฤติกรรมแล้วเป็นการรวมตัวของกลุ่ม
ชนที่มีผลประโยชน์ได้ยึดถือเอาแนวอาชีพเดียวกันเป็นหลัก  เมื่อการรวมตัวกันด าเนินไปได้ด้วยดี มี
การจัดองค์การที่ดี มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะสามารถสร้างพลังและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกลุ่มที่มี
อิทธิพล (Influence) และอ านาจ (Power) เหนือรัฐบาล เหนือผู้บริหารประเทศได้ พลังอ านาจที่ว่านี้
รวมไปถึงจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมในกลุ่มด้วย 
  ความเป็นมาของกลุ่มผลประโยชน์ หรือการก่อก าเนิดของกลุ่มผลประโยชน์นั้น เป็น
ผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคมของมนุษย์ที่ต้องการหรือที่ประสงค์ที่จะรวมกลุ่ม ไม่ว่าจะ
อยู่ในยุคใด สมัยใด และในสังคมใด ๆ การรวมกลุ่มนั้น ถือสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพของ
สังคม สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพของการเมือง ในแต่ละแห่งซึ่งไม่เหมือนกัน เราจะแยกกลุ่มออกได้
เป็นกลุ่มดั้งเดิม และกลุ่มสมาชิกใหม่ 
 

                                                           

 11 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (อังกฤษ-ไทย) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด, 2524), 196-197. 
 12 Graham WOOTTON, Interest Groups (Prentice-Hall, Inc., Engle-Wood Cliffs, 
N.J., 1970), 1-2. 
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 2.2.2 กลุ่มผลประโยชน์ดั้งเดิม 
  ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ดั้งเดิมหรือแบบเก่านั้น เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่รวมกัน
ขึ้นได้โดยอาศัยอาชีพเดียวกันเป็นหลัก  และมักจะมีอยู่ในสังคมประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศยุโรปตะวันตก กลุ่มผลประโยชน์ดั้งเดิมนี้มักจะเน้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ เช่น อาชีพแพทย์ 
ทนายความ นักกฎหมาย นักการศาสนา กลุ่มทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสาเหตุของการรวมกลุ่มกัน
ได้ก็เนื่องมาจากความผูกพันในทางสังคม  ทางวัฒนธรรม ทางประเพณี ตลอดจนความเชื่อถือต่าง ๆ 
นั่นเอง 
  ลักษณะโครงสร้างของกลุ่มผลประโยชน์ดั้งเดิมนี้ นอกจากจะเป็นกลุ่มอาชีพเก่าแก่
ของมนุษย์ เช่น แพทย์ นักกฎหมายแล้ว โครงสร้างเกี่ยวกับจ านวนและผู้น าก็มีลักษณะสอดคล้องกัน
กับพรรคการเมืองดั้งเดิม กล่าวคือ จ านวนสมาชิกของกลุ่มมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพ
แพทย์ หรือนักกฎหมายนั้นมีไม่มาก จึงเป็นกลุ่มของชนชั้นหนึ่งของสังคม ที่มีบทบาทและความส าคัญ 
ส าหรับผู้น าของกลุ่มนั้นเป็นผู้มีบารมีอาวุโสสูง ลักษณะก็เช่นเดียวกันกับพรรคการเมืองแบบคอรัส 
หรือคณะกรรมการในพรรคการเมือง 
 2.2.3 กลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่ 
  เป็นลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ไปในทางเศรษฐกิจ และจะปรากฏอยู่ในประเทศ
อุตสาหกรรม เป็นส่วนใหญ่  สมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์นี้สามารถรวมกัน หรือมีความผูกพันกันได้
โดยเหตุผลที่ว่า มีผลประโยชน์ร่วมกันในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีผลต่อกลุ่มผลประโยชน์ในทาง
การเมือง ที่รวมกันโดยเหตุผลทางการเมือง คือมีผลประโยชน์ร่วมกันในทางอุดมการณ์ทางการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่เมื่อพิจารณาโครงสร้างของกลุ่มในเรื่องผู้น ากลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มแล้ว  
จะเห็นว่ามีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก กลุ่มผลประโยชน์แบบดั้งเดิม เป็นลักษณะที่เป็นมวลชน
คล้ายกันกับพรรคการเมืองมวลชน ส่วนผู้น าของกลุ่มผลประโยชน์นี้จะได้ต าแหน่งโดยการต่อสู้ทาง
การเมืองภายในกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีลักษณะของการเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
 
2.3 กลุ่มผลักดัน 
 
 ค าว่ากลุ่มผลักดัน (Pressure Groups) เป็นองค์การผลประโยชน์ของกลุ่มชน ซึ่งสมาชิก
ได้มีส่วนร่วมในทัศนะ มีเป้าหมาย และกิจการตามโครงการของกลุ่มในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐบาล และมีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐบาล กลุ่มผลักดันหรือกลุ่มอิทธิพลนี้มิได้
มีเป้าหมายเหมือนกันกับพรรคการเมือง ที่ว่า พรรคการเมืองต้องการชัยชนะ เพ่ือจัดตั้งรัฐบาล
ปกครองประเทศ แต่กลุ่มผลักดันนั้นมีเป้าหมายใหญ่คือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของหรือมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่จะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสมาชิกของกลุ่มตน 
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 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผลักดันจะอยู่ที่ขนาดที่ ใหญ่หรือเล็ก ความมั่งคั่งในทาง
การเงิน อ านาจต่อรอง เป้าหมาย แต่วิธีการด าเนินงานนั้นเกือบจะเหมือนหรือคล้ายกัน คือ วิธีการที่
จะมีอิทธิพลเหนือมติมหาชน (Public opinion) นอกจากนี้แล้ว กลุ่มผลักดันยังมีเป้าหมายที่จะมี
อิทธิพลเหนือการตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ตัวอย่างของกลุ่มผลักดัน
เหล่านี้คือ ลอบบี้ (Lobbies) องค์การทางด้านธุรกิจต่าง ๆ องค์การเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน องค์การ
ทางเกษตรกรรม สหภาพแรงงานทั่ว ๆ ไป องค์การทางศีลธรรม องค์การทางศาสนา 
 กลุ่มผลักดัน ตามความหมาย ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “กลุ่มกดดัน คือ กลุ่มสังคม
ที่รวมกันขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ และทัศนคติร่วมกัน เพ่ือพยายามให้มีอิทธิพลเหนือหรือบังคับกลุ่ม   
อ่ืน ๆ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือพฤติกรรม ให้เป็นไปตามที่ต้องการ” ค านี้นักสังคมศาสตร์
อเมริกันใช้กันมาแต่เดิมคือ กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้
น าค าใหม่ใช้ว่า กลุ่มกดดัน (Pressure Groups) อย่างไรก็ดี ในบางสถานการณ์ ค าว่า กลุ่ม
ผลประโยชน์ก็ยังคงนิยมใช้กันมากกว่า13  
 กลุ่มผลักดัน ตามความหมายของ โบน และแรนนี นั้นคือ “เมื่อใดที่กลุ่มผลประโยชน์
ตัดสินตกลงใจที่จะน าปัญหาของเขาไปสู่รัฐบาล กลุ่มผลประโยชน์จะกลายเป็นกลุ่มผลักดัน หรือกลุ่ม
อิทธิพล หรือกลุ่มผลประโยชน์ในทางการเมือง” 
 กลุ่มผลักดัน  ในความหมายของ ไซซเลอร์14 หมายถึง “กลุ่มในรูปขององค์การที่
แสวงหาอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของรัฐบาล โดยปราศจากเจตนาที่จะน าเอาสมาชิกของกลุ่มไปท า
หน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาล” 
 กลุ่มผลักดันในความหมายของ วู๊ดตั้น15 “กลุ่มผลักดัน คือ องค์การใด ๆ ที่แสวงหา
อิทธิพลเหนือนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความต้องการที่จะยอมรับความรับผิดชอบ
ในองค์การของรัฐ “  “เมื่อการกระท าของกลุ่มผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติการเรียกร้องของกลุ่ม
ผลประโยชน์ไปถึงระดับการเมือง คือระดับนโยบาย กลุ่มจะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มผลักดัน” “กลุ่ม
ผลประโยชน์กับกลุ่มผลักดันมักใช้สลับหรือแทนกันได้” 

                                                           

 13 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา (อังกฤษ-ไทย) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
196-197 
 14 Harmon ZEIGLER., Interest Groups in American Society (Prentice-Hall. Inc., 
Englewood Clifts, N.J., 1964), 30. 
 15 Graham WOOTTON, Interest Groups, 1-2. 



Ref. code: 25595803011112MHQ

16 

 กลุ่มผลักดันในความหมายของ มอริสดูแวร์เซ่ แห่งมหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส ได้เขียน
ไว้ในหนังสือพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ว่า16 
 “พรรคการเมืองนั้นมีความมุ่งหมายที่จะเป็นเจ้าของอ านาจรัฐ และใช้อ านาจนั้นในการ
บริหาร” อ านาจนี้หมายถึงอ านาจที่ได้มาโดยการเข้ารับเลือกตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ นอกจากนี้ยัง
หมายถึง ต าแหน่งที่จะถูกเลือกตั้งให้ท าหน้าที่รัฐบาล คือ รัฐมนตรีและต าแหน่งประมุขของรัฐ คือ 
ประธานาธิบดี แต่กลุ่มผลประโยชน์นั้น ศาสตาจารย์ดูแวร์เซ่ ได้อธิบายว่า 
 “กลุ่มผลประโยชน์นั้นเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือมิได้เข้าร่วมโดยตรงในการแสวงหา
อ านาจหรือในการใช้อ านาจรัฐ กลุ่มผลประโยชน์จะปฏิบัติการเพ่ือมีอิทธิพลเหนืออ านาจรัฐ ในขณะที่
องค์การของกลุ่มแยกอยู่ต่างหากหมายความว่า กลุ่มผลประโยชน์ใช้อิทธิพล “บีบบังคับ” ผู้บริหาร
ประเทศ ค าว่า Presure Groups จึงเป็นเสมือนกลุ่มบีบบังคับในทางการเมืองต่อผู้บริหารประเทศ” 
 กลุ่มผลักดันหรือกลุ่มบีบบังคับนี้มีเจตนาที่จะแสวงหาอิทธิพล หรือมีอ านาจเหนือ
บรรดาบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจ และไม่ได้หมายความว่าจะส่งคนของกลุ่มเข้าไปใช้อ านาจเสียเอง  
คือการเข้าไปอย่างไม่เป็นทางการ ตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เท่าที่เป็นอยู่ ในสังคมตะวันตก 
กลุ่มพลังที่เข้มแข็งหลายกลุ่มต่างก็มีตัวแทนของตนอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล และในหน่วยงานของ
รัฐบาล โดยที่มีการปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนของกลุ่มแบะหน่วยงานของรัฐ 
 ในการจัดแยกประเภทของกลุ่มผลักดันนี้ กระท าได้ยากกว่าการแยกประเภทพรรค
การเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องเฉพาะปฏิบัติการทางการเมือง ส่วนกลุ่ม
ผลักดันนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์การที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง (Nonpolitical Organizations)  และที่
ส าคัญที่สุด การบีบบังคับทางการเมืองหาใช่กิจกรรมหลักเบื้องต้นของกลุ่มไม่ กลุ่มต่าง ๆ เท่าที่
ปรากฏอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม สมาคม องค์การที่ไม่มีจุดประสงค์ในทางการเมือง ต่างก็มีโอกาส
ที่จะปฏิบัติในฐานะกลุ่มผลักดันได้ในบางกรณี เท่าที่สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และ
ทางสังคมจะเอ้ืออ านวยให้ 
 สรุป กลุ่มผลักดัน Groups de pression หรือ Pressure Groups ตามพจนานุกรม
ศัพท์รัฐศาสตร์ ฝรั่งเศสมีความหมายดังนี้17  

                                                           

 16 Maurice DUVERGER, Party Politics and Presure Groups (Thomas Y. Crowell 
Company, Inc., N.Y. 1972), 101-102. 
 17 Charles DEBBASCH, “Yves DAUDET,” Lexique de terms Politiques, edition 
Dalloz, (Paris 1974): 55. 
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  กลุ่มผลักดัน คือ องค์การที่ก่อตั้งเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ที่ไปเกี่ยวข้องกับอ านาจรัฐ  
บังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจในนโยบายของรัฐ ให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มของตน ตรงกัน
ข้ามกันกับพรรคการเมืองซึ่งมีเป้าหมายที่จะเข้าไปบริหารนโยบาย คือ การใช้อ านาจรัฐ กลุ่มผลักดันนี้
ต้องการแต่เพียงเพ่ือการมีอิทธิพลเหนือองค์การที่มีอ านาจตัดสินใจ 
  การใช้อิทธิพล เพ่ือบีบบังคับนั้น อาจกระท าได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การขอมติ ขอ
ความร่วมมือจากพลเมือง การใช้อิทธิพลบีบบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง กลุ่มผลประโยชน์ 
ต่าง ๆ ในสังคมมีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นกลุ่มผลักดันหรือกลุ่มอิทธิพลได้ทั้งสิ้น 
  การผลักดัน หรือการบีบบังคับตามความหมายของภาษาอเมริกัน คือค าว่าล็อบบี้ 
(LOBBY) ซึ่งหมายถึงการชี้ชวนเฉพาะตัว ล็อบบี้คือลักษณะเฉพาะของกลุ่มผลักดัน ที่มีการจัดเตรียมที่
พร้อมมูล  และมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าให้เป้าหมายของกลุ่มบรรลุผล 
 
2.4 กลุ่มผลักดันจริง 
 
 กลุ่มผลักดันจริง หมายถึงกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาและสามารถจัดองค์การของ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ค านึงว่ากลุ่มจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก กลุ่มนั้นก็จะมีอ านาจมีพลัง
บังคับในทางการเมือง เรียกกันว่าเป็นกลุ่มอิทธิพล ค าว่าอิทธิพลนี้หมายถึงอิทธิพลที่มีต่อรัฐบาล
ผู้บริหารประเทศ มีอิทธิพลต่อองค์กรนิติบัญญัติของรัฐคือรัฐสภา 
 กลุ่มผลักดันจริง หรือกลุ่มผลักดันในทางทฤษฏีนั้นจะต้องมีลักษณะของการจัดองค์การ
ที่สมบูรณ์ เช่น การมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ ที่แน่นอนเด่นชัด การมีสมาชิก การจัดสายงาน
บริหารงานในองค์การ และส าคัญยิ่งคือต้องไม่มีเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือเข้าบริหารประเทศ 
กลุ่มผลักดันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่จัดตั้งข้ึนโดยเอกชน รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง ฉะนั้นกิจกรรม
บางส่วนของกลุ่มและโอกาสบางโอกาสจะท าให้กลุ่มเกี่ยวข้องกับอิทธิพลที่สามารถบีบบังคับทางการ
เมือง นอกจากนี้แล้ว แนวความคิดเรื่องกลุ่มผลักดันจริง ยังเกี่ยวข้องกับค าถามที่ว่า องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน 
 กลุ่มผลักดันเฉพาะกรณี กลุ่มผลักดันบางส่วน กลุ่มผลักดันเอกชน และกลุ่มผลักดัน
มหาชน 
 กลุ่มผลักดันเฉพาะกรณี (Exclusive Groups) คือกลุ่มหรือองค์การที่มีจุดประสงค์ที่จะ
รักษาผลประโยชน์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะอย่างเดียวและอย่างจริงจัง เช่นเป้าหมายของกลุ่มจะ
มุ่งเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการเมืองและนโยบายของรัฐ  คืออยู่ภายในขอบเขตของการเมืองและ
นโยบายของรัฐเพ่ือที่จะบีบบังคับผลักดันฝ่ายบ้านเมือง หรือฝ่ายปกครองเท่านั้น เช่น ในประเทศ
ฝรั่งเศสก็มีสมาคมนักนิติบัญญัติเพ่ือปกป้องเสรีภาพทางการศึกษา ส าหรับสหรัฐอเมริกาก็มีลักษณะ
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ของกลุ่มเช่นว่านี้ เรียกว่า ล็อบบี้ (Lobby) ซึ่งเป็นกลุ่มผลักดันจริง และกลุ่มผลักดันแฝงในเวลา
เดียวกัน 
 ล็อบบี้ เป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วุฒิสมาชิก 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูงของรัฐบาลกลาง 
 กลุ่มผลักดันเฉพาะกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นกลุ่มบีบบังคับทาง 
การเมือง 
 กลุ่มผลักดันบางส่วน (Partial Group) คือกลุ่มผลประโยชน์กิจกรรมบางอย่างของกลุ่ม
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือนโยบายของรัฐ ส่วนกิจกรรมหลักของกลุ่มจะต้องมิใช่เรื่องของ
การเมืองหรือนโยบายของรัฐ  กลุ่มผลักดันบางเรื่องนี้มักจะได้แก่กลุ่มผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
เช่น สหภาพแรงงาน สหภาพกรรมกร สมาคมนายจ้าง ฯลฯ 
 องค์การเหล่านี้ บางครั้งกิจกรรมขององค์การจะไปบีบบังคับรัฐบาลให้ปฏิบัติตาม ซึ่ง
จุดหมายที่แท้จริงของสหพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ก็คือ การปกป้องผลประโยชน์และการต่ อสู้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์  และด าเนินงานเฉพาะเรื่องของนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาท างาน  
และสวัสดิการต่าง ๆ สิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผลักดันบางเรื่องนี้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่
ปรากฏอยู่ในสังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตรกรรม 
 กลุ่มผลักดันเอกชน (Private Groups) กลุ่มผลักดันนี้ เกิดขึ้นโดยสถาบันของเอกชน 
เช่นธุรกิจเอกชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยการผลิต ความคิดกลุ่มผลักดันเอกชนนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศนี้มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม (Capitalism) ดังนั้นเอกชนจึงมี
เสรีภาพในการประกอบการต่าง ๆ ได้โดยรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุด ผลประโยชน์ของกลุ่มจึงเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะโดยเสรีและทุกระดับ การต่อสู้ เรียกร้องเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มจึงเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มอาชีพสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ขายแรงงาน กลุ่มเหล่านี้เป็น
กลุ่มผลประโยชน์ของเอกชน (Individual) มิใช่เป็นของรัฐ (Public) ดังนั้นกลุ่มผลักดันเอกชน คือ 
กลุ่มผลประโยชน์ของเอกชน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมผู้ประกอบการ สมาคมเยาวชน สมาคมสตรี 
เป็นต้น 
 กลุ่มผลักดันมหาชน (Public Groups) หมายถึง กลุ่มที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และยอมรับกันว่าในบางครั้งหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติกิจกรรมคล้ายกับวิธีการของ
กลุ่มผลักดันเพ่ือที่จะรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม โดยการบีบบังคับหรือใช้อิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายของรัฐ  กลุ่มผลักดันมหาชนหรือ กลุ่มผลักดันสาธารณะแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
  1. หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการตามแบบวิธีของกลุ่มผลักดันในการป้องกัน
ผลประโยชน์ของหน่วยงานนั้น โดยที่ได้มีการแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของกลุ่มคือ ผลประโยชน์
ของสาธารณะหรือผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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  2. เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ ข้ารัฐการ เช่น ข้าราชการ พล
เรือน ทหาร ต ารวจ ผู้ตรวจสอบบัญชี สมาคมศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ โดยมีการ
ก่อตั้งเป็นกลุ่มขึ้นในหน่วยงานของรัฐ แต่เดิมลักษณะของกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ไม่เปิดเผย  กลุ่มจะหาทาง
ช่วยเหลือคนในกลุ่มของตน เพ่ือให้ได้รับต าแหน่งสูงและส าคัญในหน่วยงานนั้นแม้จะมีการเน้นว่า 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมส าคัญแต่ผลประโยชน์ของสมาชิกของกลุ่มจะต้องมาก่อน 
 ในปัจจุบันกลุ่มผลักดันมหาชน ได้จัดตั้งโดยเปิดเผยและมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวมจริง ๆ 
เช่น สมาคมข้าราชการพลเรือนของไทย การเกิดขึ้นของกลุ่มผลักดันมหาชนท าให้นักทฤษฎีกลุ่ม
ผลประโยชน์หวั่นเกรงว่าจะท าให้เอกภาพของรัฐเกิดวิกฤต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรวมตัว
กันเป็นกลุ่มต่อรองกับรัฐ กลุ่มผลักดันมหาชนจึงมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอ่ืน 
 กลุ่มผลักดันภายนอกประเทศ (Foreign Pressure Groups) กลุ่มผลักดันภายนอก
หมายถึง กลุ่มผลักดันที่มาจากภายนอกรัฐ คือมาจากรัฐอ่ืน ซึ่งอาจจะหมายถึงกลุ่มผลักดันเอกชน 
หรือกลุ่มผลักดันมหาชน เป็นลักษณะของกลุ่มผลักดันที่ปฏิบัติการข้ามประเทศ เช่น การเข้าไป
ปฏิบัติการแทรกแซงทางการเมือง การแทรกแซงในการก าหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
บางเรื่อง หรือทั้งหมดของรัฐบาลอีกรัฐบาลหนึ่ง 
  ก. กลุ่มผลักดันต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเอกชน ได้แก่ กลุ่ม สมาคมองค์การของอีกรัฐ
หนึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน ด้านก าลังใจ (Moral support) กับกลุ่มสมาคม องค์การ 
แก่รัฐอ่ืน ๆ เช่น สหพันธ์แรงงานอังกฤษเคยช่วยเหลือสหพันธ์กรรมกรของอิตาลี   ในการนัดหยุดงาน 
องค์การนายจ้างอเมริกันมีอิทธิพลต่อหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาของไทย
ให้การสนับสนุนทางด้านก าลังใจแก่กลุ่มนักศึกษามาเลเซียในการต่อต้านอิทธิพลทางการค้าของญี่ปุ่น
ที่มีต่อชาติต่าง ๆ ในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2516 
  ข. กลุ่มผลักดันต่างประเทศที่เป็นกลุ่มมหาชน  คือ กลุ่มสมาคมองค์การ ที่เป็นของ
รัฐ ๆ หนึ่งเข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของรัฐบาลอ่ืน ๆ เช่น กรณีองค์การสืบราชการลับของ
อเมริกัน (Central Intelligence Agency : C.I.A.) มีอิทธิพลต่อกองทัพต่อรัฐบาลต่อพรรคการเมือง
ในประเทศในโลกที่สาม หรือกรณีกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของสหภาพโซเวียต  (Komitet 
Grosudarsvennoi Benzopasnosti : K.G.B. – Committee of State Security) ซึ่งเป็นองค์การที่
มีบทบาทต่อรัฐบาลต่อพรรคการเมือง ต่อกองทัพในกลุ่มประเทศสังคมนิยม รวมถึงประเทศที่ก าลัง
พัฒนาในโลกที่สาม   
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2.5 กลุ่มผลักดันแฝง 
 
 ค าว่ากลุ่มผลักดันแฝงนั้นตรงกับค าอังกฤษว่า pesudo pressure groups เป็นกลุ่ม
ลักษณะกลุ่ม องค์การ ชมรม ที่มิได้จัดอยู่ในลักษณะของกลุ่มผลักดันจริง เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
จุดประสงค์ในการบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เช่น กลุ่มของนักวิชาการ กลุ่มของนักธุรกิจที่
มิได้มีจุดประสงค์ที่จะบีบบังคับทางการเมือง เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง แต่กระท าไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืน เป็นลักษณะที่จะต้องมีค่าจ้างตอบแทน การบริการนั้นกลับไปมีผลในการบีบ
บังคับทางการเมือง  กลุ่มผลักดันแฝง หรือกลุ่มผลักดันเทียม ศาสตราจารย์มอริสดูแวร์เซ่ ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มสื่อสารมวลชน 
 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นกลุ่มบุคคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง แม้ว่าบทบาทของกลุ่มจะ
สามารถบีบบังคับ หรือมีอิทธิพลทางการเมืองแต่กลุ่มนี้ก็หาได้เป็นกลุ่มผลักดันจริงไม่ กลุ่มเหล่านี้ควร
จะเรียกว่าองค์การที่มีอิทธิพล กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้แก่ ส านักงานจัดหาทุนเพ่ือการเลือกตั้งส านักงาน
เพ่ือการรณรงค์ทางการเมือง 
  ก. ส านักงานจัดหาทุนเพ่ือการเลือกตั้ง ส านักงานลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไป ในประเทศ
ยุโรปตะวันตก การจัดตั้งเป็นองค์การจัดหาทุนเพ่ือการเลือกตั้งนี้ เป็นวิธีการหนึ่งจะท าให้กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องมือบีบบังคับในทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การนายจ้างบาง
แห่งจ่ายเงินให้กับองค์การนี้ แต่เดิมเป็นลักษณะของกรรมการจัดหาทุนเรียกเก็บเงินจากสมาชิกตาม
ส่วน แล้วแต่ความส าคัญของธุรกิจ แล้วไปจัดสรรเป็นส่วนให้แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
จัดได้ว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลเหนือพรรคการเมือง เหนือสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้เพราะพรรคการเมืองและ
สมาชิกรัฐสภาบางส่วนที่ใช้บริการจะมีหนี้ทางการเมือง (Political debt) ต่อส านักงาน หาก
ส านักงานต้องการใช้อิทธิพลบางอย่างต่อรัฐบาล หรือต่อพรรคการเมืองก็ย่อมจะท าได้ส านักงานจัดหา
ทุนเพ่ือการเลือกตั้งเป็นองค์การที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับนักธุรกิจ ผู้ซึ่งหวังที่จะมี
บทบาทบังคับในทางการเมือง เป็นตัวเชื่อระหว่างนายทุนกับนักการเมือง 
  ข. ล็อบบี้ Lobby นอกจากจะหมายถึงเฉลียงของรัฐสภาอเมริกันแล้ว ยังหมายถึง
ห้องโถง หรือระเบียบของสถานที่ส าคัญ ๆ ของรัฐในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ล็อบบี้เป็นลักษณะของ
กลุ่มผลักดันที่มีอิทธิพลในทางการเมือง สามารถบีบบังคับในทางการเมือง การด าเนินงานของกลุ่มนี้
จะกระท าโดยอาศัยเฉลียงขอบสภาคองเกรส เป็นลักษณะตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่จะหาทางท า
ให้ ร่างรัฐบัญญัติฉบับหนึ่ง ฉบับใดผ่านหรือไม่ผ่านรัฐสภา  ล็อบบี้จะปฏิบัติงานด้านการเมือง บีบ
บังคับทางการเมืองให้แก่กลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ใช้บริการของล็อบบี้ ฉะนั้นลักษณะของล็อบบี้จึง
เป็นลักษณะของกลุ่มผลักดันจริงและกลุ่มผลักดันแฝง 
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 กลุ่มสื่อสารมวลชน หมายถึงกลุ่มผลักดันแฝงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งในสภาวะสังคมในปัจจุบันได้มี
ความเจริญในด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ศิลปวิทยาการสมัยใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมผิด
แผกไปจากศตวรรษก่อน ๆ มาก สื่อสารมวลชนอันได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ได้รับ
การพัฒนาขึ้นทั้งทางคุณภาพและปริมาณ เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ส าคัญซึ่งจะขาดไม่ได้ เกือบจะ
เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ รองจากเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และอาหาร ฉะนั้น
ในบางกรณีก็ยอมรับกันว่าสื่อมวลชนดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น “สถาบัน” ที่มีความสามารถบีบบังคับ
เหมือนกันกับกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นสถาบันทางเทคนิคแต่กลับมีบทบาทในการบีบบังคับทางการเมือง จึงต้องมองสื่อมวลชน
ใน 2 ฐานะคือเป็นทั้งหน่วยธุรกิจการค้า และกลุ่มผลักดันแฝง 
  ก. สื่อมวลชนในฐานะหน่วยทางธุรกิจการค้า หนังสือพิมพ์บางฉบับ วิทยุ และวิทยุ
โทรทัศน์ บางสถานี ไม่มีลักษณะของกลุ่มผลักดันอยู่เลย แต่มีลักษณะของหน่วยทางธุรกิจการค้า 
เป้าหมายเพ่ือที่จะขยายหรือให้เช่าบริการแก่เอกชน หรือองค์การที่สนใจ เช่น หนังสือพิมพ์หรือวิทยุ
ของบริษัทการค้าที่ตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในเรื่องการค้าขายเป็นประเด็นส าคัญ ในประเทศเสรีนิยมที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสื่อมวลชนจะมีลักษณะเป็นหน่วยทางธุรกิจการค้ามีการประกาศโฆษณา
ขายสินค้ากันเป็นหลักเพ่ือก าไรกันทั้งนั้น 
  ข. สื่อมวลชนในฐานะกลุ่มผลักดันทางการเมือง หมายความว่า หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
และวิทยุโทรทัศน์ มีจุดมุ่งหมายที่จะบีบบังคับในทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคัญต้องการที่จะมี
บทบาทต่อการตัดสินใจของรัฐบาล  ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่นการเปลี่ยนรัฐบาล การ
เลือกตั้ง ส่วนเรื่องการแสวงหาก าไรเป็นจุดมุ่งหมายรองของกลุ่มหนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ 
กลุ่มนี้จึงเข้าลักษณะของกลุ่มผลักดันแฝงที่มีอิทธิพล สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
    1. หนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเพ่ือ
แสดงออกทางการเมืองในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่ม เช่น หนังสือพิมพ์ของกลุ่มผลประโยชน์ 
ต่าง ๆ จึงมีลักษณะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อพูแต่ความดีของกลุ่มตน มักเรียกกันว่าเป็นกระบอกเสียง
ของพรรคบ้าง กระบอกเสียงของกลุ่มบ้าง 
    2. หนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะที่เป็นหน่วยสังคมต้องการ
สร้างอิทธิพลให้แก่ตน มีอิทธิพลต่อสาธารณะ ซึ่งในบางครั้งสื่อมวลชนกลุ่มนี้ก็ปกปิด ไม่กล้าแสดงตัว
ออกมาว่าเป็นหน่วยของพรรคการเมือง หรือสังกัดอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ใด แต่กลับแสดงว่าเป็น
สถาบันที่เป็นอิสระไม่ข้ึนอยู่กับใครทั้งสิ้น 
    3. หนังสือพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันอิสระที่เป็น
กลาง โดยมีจุดประสงค์ส าคัญคือ การแสวงหาหลักการเพ่ือความเป็นธรรม ให้แก่ทุกฝ่าย  ทั้งฝ่าย
ประชาชนและฝ่ายรัฐบาล วางตัวเป็นกลางอย่างจริงจัง ดังนั้นสื่อมวลชนแบบนี้ จึงเข้าลักษณะของ
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กลุ่มผลักดันเหมือนกันกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง กลุ่มปัญญาชน และกลุ่มศึกษาวิจัยการเมือง ซึ่งการ
รักษาความเป็นกลางในการสื่อสารข่าวสู่ประชาชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 
 
2.6 กลุ่มผลักดันมวลชน 
 
 กลุ่มผลักดันมวลชนหรือองค์การมวลชน เกิดจากแนวความคิดในการรวบรวมสมาชิก
จากประชาชนทั่ว ๆ ไป โดยเริ่มจากสหพันธ์กรรมกร และพรรคสังคมนิยม เป็นผลให้องค์การอ่ืน ๆ 
น าไปใช้ เช่น องค์การของชนชั้นกลาง องค์การเกษตรกร องค์การทหารผ่านศึก เป็นต้น 
  องค์การแห่งมวลชน (Organization of the mass) คือ องค์การที่มีสมาชิกจ านวนมาก
มหาศาล  เป็นชื่อที่พรรคคอมมิวนิสต์ใช้เรียกองค์การ สหพันธ์ต่าง ๆ เช่น  สหพันธ์แรงงาน สหพันธ์
กรรมกร องค์การพิทักษ์ผลประโยชน์กสิกร องค์การสตรี องค์การเยาวชน องค์การเหล่านี้จะมี
กิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมของพรรคการเมือง 
  กลุ่มผลักดันมวลชนหรือกลุ่มผลประโยชน์นี้ จะกลายเป็นที่รวมแห่งอ านาจที่แข็งแกร่ง 
และมีประสิทธิภาพมาก หากมีการจัดองค์กรภายในที่ดี กลุ่มผลักดันมวลชนหรือ Mass pressure 
groups ก็คือองค์กรของผู้มีผลประโยชน์เหมือนกัน หรือในแนวความคิดเดียวกัน ลักษณะของ
โครงสร้างของกลุ่มผลักดันมวลชนก็เหมือนกันกับพรรคการเมืองแบบมวลชน (Mass Parties) ที่
เน้นหนักในเรื่องของจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วม ต้องการให้มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคมากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มผลักดันมวลชน เพราะเหตุที่ว่ายิ่งขนาดของกลุ่มใหญ่โตมากขึ้น
เท่าใด ก็จะท าให้กลุ่มมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีสมาชิกมากขึ้นก็มีความจ าเป็นที่จะต้องจัด
สายงานภายในกลุ่ม สายงานบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง   
 ปัจจุบันนี้แนวโน้มที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์การมวลชน ให้เป็นกลุ่มการเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งหมายความว่า บรรดาบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ท่ีจะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ก็ยอมรับว่ากลุ่ม
ของตนจะต้องมีบทบาทบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง  เกี่ยวข้องกับสังคม ได้ท าการจัดตั้งองค์การ
หรือขบวนการที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีอุดมการณ์เพ่ือสันติภาพ เป็นองค์การของชนต่างชาติต่างภาษา
ต่างศาสนา และลัทธิการเมือง เช่น 1. ขบวนการสันติภาพ เพ่ือต่อต้านการสร้างการใช้ และการ
ทดลอง การใช้อาวุธปรมาณู เป็นขบวนการของประเทศในยุโรป และอเมริกา 2. ขบวนการต่อสู้เพ่ือ
สันติภาพ โดยวิธีการอหิงสา หรือไม่รุนแรง 3. ขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกผิว ในอเมริกาและใน
อาฟริกา 4. องค์การนิรโทษกรรมสากล 
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2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย 18 ศึกษาเรื่อง ผู้หญิงไทยกับภัยอาชญากรรมทางเพศ การศึกษา
นี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ สถานที่ ช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยงสูง และสถานการณ์ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของผู้ที่ถูกข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของผู้กระท าผิด และแสวงหาแนวทางการป้องกันผู้หญิงมิให้ตกเป็นเหยื่อการถูก
ข่มขืน เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ผู้กระท าผิดทางเพศคดีข่มขืนในเรือนจ าต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่าง รวม 444 ราย และ
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้กระท าผิดทางเพศจ านวน 10 ราย และเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ 
จ านวน 7 รายผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 สังคม: พบว่าผู้กระท าผิดทางเพศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มโสด มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่ า แต่มีงานท าเป็นกิจจะลักษณะ ระดับการศึกษาต่ า ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ขาด
ความผูกพันกับบทบาทหน้าที่ทางสังคมของตน โดยเฉพาะในฐานะบิดา ลุง/น้า ที่มีต่อบุตร/หลานสาว
ในฐานะ “ผู้ชาย” และ “ผู้ใหญ่” ของสังคม 
 วัฒนธรรม: ได้รับวัฒนธรรมรองและค่านิยมทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่มาเป็นแบบ
แผนปฏิบัติ มีและใช้อ านาจที่อยู่เบื้องหลังบทบาทความเป็นชาย กระท าต่อผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
และปฏิบัติต่อหญิงราวกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแก่เพ่ือนชายด้วยกัน 
 พฤติกรรม: พบว่ากระบวนการขัดเกลาสู่ความเป็น “ตัวตน” ของผู้กระท าผิดทางเพศ
เหล่านี้มีความบกพร่อง ไม่สามารถควบคุมความต้องการและยับยั้งชั่งใจได้ มีการแสดงพฤติกรรม  
ส าส่อน ด้วยการเก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคน และบ้างก็กระท าความผิดผ่าน “สุราและยาเสพ
ติด” ที่แปรสภาพสารเคมีภายในร่างกายไปจากปกติ 
 จิตใจ: ผู้กระท าผิดทางเพศมีความต้องการได้รับการตอบสนองแรงขับทางเพศสูง ขณะที่
มีความรู้สึกยับยั้งชั่ งใจต่อความผิดบาปที่กระท าในระดับต่ าและ “ขาดมุทิตาจิต” (Victim 
Identification) ต่อเหยื่ออาชญากรรม 
 สรุป “ผู้หญิง” กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศคดีข่มขืน
ในสังคมไทย คือ กลุ่มเด็กหญิงแรกรุ่น อายุระหว่าง 11-15 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา ถูกข่มขืนที่บ้าน
เพ่ือนหรือบ้านคนรู้จัก โดยคนรักเพ่ือนหรือคนรู้จัก ในช่วงเวลา 22.00-02.00 น. ซึ่งผู้กระท าผิดทาง

                                                           

 18 จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย,“ผู้หญิงไทยกับภัยอาชญากรรมทางเพศ,”http://www.openbase. 
in.th/http:/%252Fwww.panyathai.or.th/wiki/index.php/ผู้หญิงไทยกับอาชญากร%25 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559). 
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เพศสนใจเด็กผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดี (หุ่นดี-ขาวอวบ-ขาสวย-หน้าอกใหญ่) แต่งกายล่อแหลม (นุ่ง
สั้น-รัดรูป-เสื้อ/ชุดบาง-สายเดี่ยว/เกาะอก) และไม่ระมัดระวังตัว (ยอมติดตามไปด้วย -ใกล้ชิดสนิท
สนม-เหยื่อมีอาการมึนเมา-ผ่านมาในที่เปลี่ยวตามล าพัง) ตามล าดับ 
 กนกวรรณ ธราวรรณ19 ศึกษาเรื่อง รายงานโครงการศึกษาวิจัยการต่อสู้ภาคประชา
สังคมเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศในที่ท างานกรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) การศึกษาพบว่า สถานการณ์การคุกคามทางเพศในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ผู้หญิงท างานในทุกสาขาอาชีพ ถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ก็ยังคง
เกิดข้ึนอยู่ทุกวัน ในเบื้องต้นข้อมูลการส ารวจจากสวนดุสิตโพล ส ารวจความเห็นผู้หญิง จ านวน 1153 
คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน 
ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการหญิง 470 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง 258 คน พนักงานบริษัท
หญิง  293  คน พนักงานธนาคารหญิง 132 คน ผลส ารวจ พบว่า ผู้ให้ความเห็นต่างมีประสบการณ์
ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ โดยมักถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม 
แต๊ะอ๋ังถูกเนื้อต้องตัว และอันดับสุดท้าย คือ ถูกชวนดูเว็บไซต์โป๊ ถูกแทะโลมด้วยสายตา ถูกชวนไปมี
เพศสัมพันธ์ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่า  หัวหน้างานเป็นผู้กระท า
ลวนลามทางเพศอยู่ในอันดับต้น รองลงมา คือ เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงาน ภารโรง 
และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 วรรณนะ  หนูหมื่น20 ศึกษาเรื่อง นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย : 
วิพากษ์ผลการศึกษาด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง การศึกษานี้เกิดจากนัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์
และภาพยนตร์ไทย ส่วนมากมีวิธีวิทยาที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาอิงอยู่กับหลักโครงสร้างนิยม คือ
ทฤษฎีการเล่าเรื่อง การสร้างความหมาย และการสะท้อนภาพสังคม แม้จะมีความคมชัดในแง่การแจก
แจง จัดล าดับข้อมูลของประเด็นการข่มขืนในการน าเสนอ  แต่กรอบของการศึกษาดังกล่าว กลับท าให้
ละเลยลักษณะนิสัยตัวละครที่น าไปสู่ปมขัดแย้งของการข่มขืนในเรื่อง ผลการศึกษาที่สังเคราะห์ได้จึง
ไม่อาจหยั่งถึงเหตุแห่งพฤติกรรมของผู้ข่มขืน และผลกระทบทางจิตใจของตัวละครหลังถูก
ข่มขืน อย่างไรก็ตาม ความหมายการข่มขืนที่ค้นพบด้วยวิธีทางโครงสร้างนิยมของบทความในขอบเขต

                                                           

 19 กนกวรรณ ธราวรรณ, “การต่อสู้ภาคประชาสังคมเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศในที่ท างาน: 
กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)” รายงานโครงการ
ศึกษาวิจัย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,2554). 
 20 วรรณนะ  หนูหมื่น, นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย : วิพากษ์ผล
การศึกษาด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง (ปัตตานี: กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2556).  
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การศึกษา มีนัยของความเป็นจริงตามที่สังคมสร้างขึ้น 4 ประการคือ 1) การข่มขืนคือรางวัล  
2) การข่มขืนคือการลงโทษ 3)การข่มขืนแสดงภาพสังคมที่มีปัญหา 4) การข่มขืนเกี่ยวพันกับชนชั้น
ล่าง ส่วนโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ านาจในประเด็นการข่มขืน พบว่ามี 3 รูปแบบ คือ  
1) พระเอกข่มขืนนางเอก 2) ผู้ร้ายข่มขืนนางอิจฉา หรือ“ผู้หญิงไม่ดี” 3) นางเอกที่ถูกข่มขืน ไล่ล่า
ผู้กระท าเพ่ือแก้แค้น ทั้งนี้ในภาพรวมของการวิเคราะห์นัยการข่มขืน ประมวลได้ว่าข้อเขียนทาง
วิชาการในขอบเขตการศึกษา มองข้ามการท าความเข้าใจต่อแง่มุมต่อไปนี้ 1) เนื้อเรื่องของบท
ประพันธ์ 2) บริบททางสังคมในเรื่อง 3) อุดมการณ์แฝงที่อยู่ในเรื่อง 
 ณิศพล  รักษาธรรมเกษมศานต์ โชติ ชาครพันธุ์และประพนธ์  สหพัฒนา21 ศึกษาเรื่อง
ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ  (รถแท็กซี่) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทาง
เพศของผู้หญิงที่โดยสารรถแท็กซี่และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศ
ของผู้หญิงที่โดยสารรถแท็กซี่โดยผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการวิจัยในเชิงเอกสารและเชิงปริมาณส่วนของ
การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงจ านวน 433 
คนที่เคยโดยสารรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้สถิติวิจัยคือ
ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและการ
วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายผลการวิจัยพบว่าระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของ
ผู้หญิงต่อการใช้บริการรถแท็กซี่อยู่ในระดับมากซึ่งระดับความหวาดกลัวนั้นได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงที่แตกต่างกันจากปัจจัยส่วนบุคคลของตัว
เหยื่อ, ความถี่ในการโดยสารรถแท็กซี่, ช่วงเวลาเดินทาง, การรับรู้ความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อและ
การรับรู้ข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศของแท็กซ่ี 
 
 
 
 
 

                                                           

 21 ณิศพล  รักษาธรรมเกษมศานต์ โชติ ชาครพันธุ์และประพนธ์  สหพัฒนา, “ความ
หวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซ่ี) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” วารสารกระบวนการยุติธรรม 9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) : 77-97. 
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บทที่ 3 
สภาพปัญหาอาชากรรมการข่มขืนและฆ่าในสังคมไทย 

 
  การคุมคามทางเพศเป็นปัญหาสังคมและเป็นชนวนอันน าไปสู่การก่ออาชญากรรมทาง
เพศอ่ืน ๆ เช่น การข่มขืน กระท าช าเรา ซึ่งมีความรุนแรงหนักเบาแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่
กระท าช าเราไปจนถึงการข่มขืนและฆ่าซึ่งล้วนแล้วแต่มีท่ีมาจากจุดเริ่มต้นที่คล้าย ๆ กันนั่นคือ การคุม
คามทางเพศ ซึ่งในบทที่ 3 นี้จะน าเสนอสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการคุมคามทางเพศอันน าไปสู่ก าร
ข่มขืน และการข่มขืนและฆ่า 
 
3.1 สภาพปัญหาอาชากรรมการข่มขืนในสังคมไทย 
 
  3.1.1 พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
  การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวางซึ่งไม่สามารถระบุ
พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระท าเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่ง
ผู้ถูกกระท าไม่ต้องการและมีความรู้สึกเดือดร้อนร าคาญอึดอัดอับอายถูกดูถูกเหยียดหยามถือว่าเข้า
ข่ายการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ1 
  1. การกระท าทางสายตาเช่นการจ้องมองร่างกายที่ส่อไปในทางเพศมองช้อนใต้
กระโปรงมองหน้าอกหรือจ้องลงไปที่คอเสื้อจนท าให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัดอับอายหรือไม่สบายใจหรือ
ผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นต้น 
  2. การกระท าด้วยวาจาเช่น 
    2.1 การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างทรวดทรงและการแต่งกายท่ีส่อไปทางเพศ 
    2.2 การชักชวนให้กระท าการใดๆในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์
และไม่ต้องการการพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
    2.3 การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลมวิจารณ์ทรวดทรงการพูดลามกการ
โทรศัพท์ลามกการเรียกผู้หญิงด้วยค าที่ส่อไปทางเพศจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ท างาน 

                                                           

 1 กนกวรรณ ธราวรรณ, “การต่อสู้ภาคประชาสังคมเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศในที่ท างาน: 
กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)” รายงานโครงการ
ศึกษาวิจัย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,2554), 7-8. 
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    2.4 การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทาง
เพศและการพูดที่ส่อไปในทางเพศการถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความชื่นชอบในเรื่องเพศการสร้าง
เรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น 
  3. การกระท าทางกายเช่น 
   3.1 การสัมผัสร่างกายของผู้อ่ืนการลูบคล าการถูไถร่างกายผู้ อ่ืนอย่างมีนัย
ทางเพศการฉวยโอกาสกอดรัดจูบการหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัวการฉวยโอกาสกอดรัดและการ
สัมผัสทางกายอ่ืนใดที่ไม่น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งตัก 
    3.2 การตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วยการตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไปการ
ต้อนเข้ามุมหรือขวางทางเดินการยักค้ิวหลิ่วตาการผิวปากแบบเชิญชวนการส่งจูบการเลียริมฝีปากการ
ท าท่าน้ าลายหกการแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นต้น 
  4. การกระท าอ่ืน ๆ เช่น 
   4.1 การแสดงรูปภาพวัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศรวมทั้งการเปิด
ภาพโป๊ในที่ท างานและในคอมพิวเตอร์ของตน 
    4.2 การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศเช่นการโชว์ปฏิทินโป๊การเขียนหรือวาด
ภาพทางเพศในที่สาธารณะการใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอวัยวะเพศหรือการร่วมเพศการสื่อข้อความ
รูปภาพสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊คไลน์ ไลน์ เป็นต้น 
  5. การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
   5.1 การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์เช่นต าแหน่งหน้าที่การงานผลการ
เรียนทุนการศึกษาดูงานการเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่งการต่อสัญญาการท างานหากผู้ถูกล่วงละเมิด
หรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์เช่นขอให้ไปค้างคืนด้วยขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือขอให้ท าอย่างอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศเป็นต้น 
    5.2 การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงานการศึกษาการข่มขู่ว่าจะท า
ร้ายการบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศหรือการพยายามกระท าช าเราหรือกระท าช าเรา 
  สรุป แม้ว่าคดีความผิดทางเพศแต่ละคดีจะจะมีความหนักเบาของการกระท าและ
โทษต่างกันไปแต่การคุกคามทางเพศเป็นต้นทางของการน าไปสู่การก่ออาชญากรรมทางเพศ เช่น 
ข่มขืน และการข่มขืนและฆ่า การคุกคามทางเพศหากผู้กระท าสามารถกระท าได้และไม่ถูกขัดขวางจะ
ท าให้เกิดการย่ามใจจนน าไปสู่การคุกคามทางเพศท่ีรุนแรงมากข้ึนจนกลายเป็นอาชญากรรมทางเพศ 
 3.1.2 การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) 
  การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) เป็นปรากฏการณ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นโดย
ประเพณีของการประพฤติต่อหญิงชั้นต่ าหรือหญิงที่อยู่ในประเทศฝ่ายแพ้สงครามเพราะการข่มขืนเป็น
เสมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติและกรรมสิทธิ์ในตัวหญิงดังเช่นที่ระบุอยู่ใน
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กฎหมายฮัมบูราบีกฎหมายฮิบรูกฎหมายคริสเตียนและกฎหมายอังกฤษที่ก าหนดค่าของหญิงให้เป็น
เพียงทรัพย์สินของชายนอกจากนี้ในสภาวะสงครามการข่มขืนก็เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอโดยผู้ที่ข่มขืน
ไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตแต่เป็นเพียงการกระท าที่แสดงถึงชัยชนะการเหยียดหยามและท าให้ฝ่ายที่
ถูกกระท ารู้สึกต่ าต้อย2 นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงยังมี
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีความด้อยค่ากว่าและเป็นสัญลักษณ์ของการมีอ านาจของฝ่ายชายซึ่งได้
ส่งผลต่อการมองการข่มขืนว่าเป็นความผิดและมีสาเหตุมาจากฝ่ายหญิงเช่นเชื่อว่าเป็นความผิดของ
ฝ่ายหญิงมากว่าจากฝ่ายผู้ชายมีปัญหาทางจิตผู้หญิงมีความสุขกับการถูกข่มขืนการข่มขืนต้องเกิด
ร่วมกับความรุนแรงหรือสาวบริสุทธิ์เท่านั้นที่เป็นเหยื่อของการข่มขืน3  
  3.1.3 รูปแบบของการข่มขืน 
  การข่มขืนการข่มขืนสามารถจัดแบ่งได้หลายรูปแบบเช่นการถูกข่มขืนโดย คนแปลก
หน้าในลักษณะคนเดียวหรือหลายคนการถูกข่มขืนโดยคู่รัก (Date Rape) การข่มขืนระหว่างคู่สามี
ภรรยา (Marital Rape) เป็นต้นแต่ถ้าแบ่งรูปแบบการข่มขืนตามแรงกระตุ้นและพฤติกรรมที่เป็น
สาเหตุสามารถแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้  
  1. การข่มขืนอันเนื่องมาจากอ านาจ (Power Reassurance Rapist) เป็นการข่มขืน
ที่ผู้ข่มขืนต้องการจะพิสูจน์ความเป็นชายของตัวเองโดยมีรูปแบบการสร้างความประหลาดใจให้กับ
เหยื่อเช่นการลอบแอบเข้าไปนอนรออยู่ในห้องนอนหรือซ่อนตัวอยู่ที่เบาะนั่งด้านหลังรถยนต์ของเหยื่อ
และเลือกเหยื่อจากการแอบดูหรือเที่ยวหาเหยื่อในที่ต่างๆซึ่งจะพบนักข่มขืนในรูปแบบนี้มากท่ีสุด 
  2. การข่มขืนที่ใช้ก าลังที่รุนแรง (Power Assertive Rapist) เป็นการข่มขืนที่
ต้องการแสดงอ านาจที่เหนือกว่าโดยใช้ก าลังความรุนแรงอาจจะกลับมาข่มขืนเหยื่อคนเดิมซ้ าอีก 
  3. การข่มขืนเพื่อแก้แค้น (Anger Retaliatory Rapist) เป็นการข่มขืนโดยการจู่โจม
อย่างรวดเร็วเพ่ือต้องการแก้แค้นด้วยความโกรธโดยมีความสุขและความพอใจที่ได้ท าร้ายฝ่ายตรงข้าม
รวมไปถึงการท าลายความรู้สึกทางค าพูดเพ่ือเป็นการแก้แค้นในขณะที่ผู้กระท ามักไม่ได้รั บความพึง
พอใจทางเพศหรือได้รับเพียงเล็กน้อยจากการข่มขืน 
  4. การข่มขืนโดยท าให้ผู้อื่นเจ็บปวด (Anger Excitation Rapist) เป็นการข่มขืนที ่
ผู้กระท ามีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นอีกฝ่ายได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระท าของตน (Sexual 

                                                           

 2 จักษ์ พนัธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงแก้ไข (กรุงเทพมหานคร : Punch 
group, 2548), 8. 
 3 สุชีลา ตันชัยนันท์, ข่มขืน : ปัญหาความรุนแรงทางเพศ (กรุงเทพมหานคร : ผลึก,2535), 
16-20. 



Ref. code: 25595803011112MHQ

29 

Sadism) มากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการปลดปล่อยทางเพศจากการข่มขืนอันเป็นการปลดปล่อย
ความเฟ้อฝัน (Fantasy) มีความสามารถในการล่าเหยื่อและมักจะจบลงด้วยการฆ่าในที่สุด 
  5. การข่มขืนที่เกิดขึ้นจากโอกาส (Opportunistic Rapist) เป็นการข่มขืนที่ไม่ได้มี
การวางแผนล่วงหน้ามาก่อนโดยมีแรงจูงใจหลักจากความต้องการทางเพศอย่างทันทีทันใดซึ่งมักจะมี
การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดร่วมด้วย 
  6. การข่มขืนโดยแก๊ง (Gang Rapist) เป็นการข่มขืนโดยยอมรับและท าตาม
พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มเป็นพวกเดียวกันสามัคคีกัน 
 3.1.4  แรงจูงใจในการข่มขืน 
  จากรูปแบบของการข่มขืนดังกล่าวได้น ามาสู่ข้อสรุปถึงแรงจูงใจในการข่มขืน 
(Rapist Motivation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประการได้แก ่
  1. Sex and Lovemaking เป็นแรงจูงใจที่ผู้กระท าผิดมองการมีเพศสัมพันธ์เป็น 
Lovemakingซึ่งอาจจะท าให้กลายเป็นการใช้อ านาจไปบังคับเพราะว่าในเด็กหนุ่มที่ยังขาด
ประสบการณ์จ านวนมากถูกสั่งสอนเกี่ยวกับการใช้อ านาจและความรุนแรงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงได้จนน าไปสู่พฤติกรรมการข่มขืนเนื่องจากความสับสนระหว่างการ
หาประสบการณ์ทางเพศกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ 
  2. Sex and Shoplifting เป็นแรงจูงใจที่ผู้กระท าผิดมองผู้หญิงเหมือนกับสินค้าที่
สามารถจะซื้อมาขายไปได้โดยพวกเขาจะถูกสอนว่าความต้องการทางเพศนั้นเหมือนกับความหิว
กระหายซึ่งผู้หญิงเปรียบเหมือนกับลูกกวาดที่บางครั้งต้องหยิบขโมยมาเหมือนของกับของกิน 
  3. Uniting เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการข่มขืนโดย
ใช้การข่มขืนเป็นบทพิสูจน์ในบางสิ่งของกลุ่มแก๊งหรือสนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแก๊ง 
  4. Dividing เป็นการแบ่งแยกที่มีแรงจูงใจของการมองว่าผู้หญิงเป็นทรัพย์สมบัติของ
ผู้ชายและการข่มขืนนั้นใช้เพื่อแสดงอ านาจเหนือผู้หญิง 
  5. Power เป็นแรงจูงใจด้านอ านาจเพื่อต้องการรักษาอ านาจและควบคุมเหนือเหยื่อ
โดยเฉพาะ 
  6. Anger เป็นแรงจูงใจจากความโกรธโดยจะใช้ก าลังโจมตีเหยื่อทุกส่วนของร่างกาย
และจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นถ้าจ าเป็นเพ่ือให้เหยื่อยอมเชื่อฟังนอกจากนี้ยังเป็นการกระท าเพ่ือ
ต้องการลดคุณค่าความเป็นคนของผู้หญิงเช่นการถ่ายปัสสาวะลงไปบนตัวเหยื่อหรือหลั่งน้ าอสุจิรดบน
ใบหน้าบนผมของเหยื่อหรือบังคับร่วมเพศทางทวารหนักหรือสอดใส่วัตถุเข้าไปในช่องคลอด
ช่องทวารหนักของเหยื่อหรือการแสดงออกทางการท าร้ายและการพูดจาดูหมิ่นต่าง ๆ 
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  7. Sadism แรงจูงใจพัฒนามาจากความโกรธกลายมาเป็นความก้าวร้าวทางเพศใน
เวลาต่อมาซึ่งความก้าวร้าวจะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกทางเพศส่วนการแบ่งกลุ่มนักข่มขืน (ชาย)ใน
ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้4 
   - กลุ่มSexual sadists คือกลุ่มที่มีความรู้สึกตื่นเต้นและมีความต้องการ
ทางเพศเม่ือท าให้เหยื่อเจ็บปวด 
   - กลุ่ม Exploitative predator คือกลุ่มผู้ข่มขืนที่ใช้เหยื่อเหมือนเป็นวัตถุที่
สนองความพึงพอใจทางอารมณ์หุนหันพลันแล่นของตน 
   - กลุ่ม Inadequate men คือกลุ่มผู้ข่มขืนที่เชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเต็มใจ
ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับตนและเขาจะหมกมุ่นกับจินตนาการซ้ าแล้วซ้ าเล่าเกี่ยวกับเรื่องความต้องการ
ร่วมเพศกับผู้หญิง 
   - กลุ่ม Displaced expression of anger คือกลุ่มที่เชื่อว่าการข่มขืนเป็น
การแสดงออกของความโกรธก้าวร้าวและหยาบคายของผู้ข่มขืน 
 3.1.5 ลักษณะท่ัวไปของนักข่มขืน 
  คุณลักษณะทั่วไปของนักข่มขืนและเหยื่อได้มีการศึกษารวบรวมคุณลักษณะทั่วไป
ของนักข่มขืน (Characteristics of Rapists) ไว้ดังนี้  
  1. ส่วนใหญ่เป็นเพศชายสีผิวด าอายุต่ ากว่า 30 ปีแต่ถ้าเป็นนักข่มขืนแบบ Sadism 
จะมีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 
  2. นักข่มขืนส่วนใหญ่มาจากชนชั้นที่มีรายได้ต่ ามีระดับสติปัญญาหรือIQ อยู่ในระดับ
ปกติคือประมาณ90-110 มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ 
  3. ส่วนใหญ่มีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาโดยมีการเปิดเผยแสดงพฤติกรรมทางเพศ
ในครอบครัวกับพ่ีน้องและ/หรือกับแม่และขาดโอกาสได้รับบทบาทจากพ่อเนื่องจากพ่อตายหรือทิ้งไป
รวมถึงการมีภาวะจิตใจที่มีอารมณ์เกรี้ยวกราดตั้งแต่ยังเด็ก 
  4. ตามปกติไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนและมักจะเรียนจนจบชั้นมัธยมและระดับ
วิทยาลัยในบางคนแต่มักมีความฝักใฝ่สนใจในสิ่งลามกอนาจารประเภทภาพโป๊เปลือย 
  5. ส่วนใหญ่มีสภาพสมรสคือแต่งงานหย่าหรืออยู่กับผู้หญิงแต่กลับแสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้หญิง 
  6. ส่วนใหญ่ท างานมีความน่าเชื่อถือกับผู้หญิงแต่มักขาดความเชื่อมั่นในการปรับปรุงตนเอง 

                                                           

 4 ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร,บรรณาธิการ, จิตเวชศาสตร์ (เชียงใหม่ : โครงการต าราคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533), 326. 
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  7. มีอาการทางด้านจิตใจด้านบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial Personality) 
ก าหนดตัวเองให้เป็นปกติในทุก ๆ ทางยกเว้นทางด้านเพศในพวกคลั่งลัทธิอาจจะมีอาการของโรคจิต
แบบ sadism 
 3.1.6 เงื่อนไขอันน าไปสู่การข่มขืน 
  นอกจากคุณลักษณะทั่วไปของนักข่มขืนแล้วยังจะต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องถูกก าหนด
ไว้ 4 ประการจึงจะก่อให้เกิดการกระท าความผิดทางเพศข้ึนอันได้แก่  
  1. นักข่มขืนเองจะต้องมีแรงจูงใจ (Motivation) ในการกระท าผิดกฎหมาย 
  2. นักข่มขืนจะต้องมียุทธวิธีบางอย่างในการเอาชนะต่อข้อห้ามภายในจิตใจเพื่อให้
ตนสามารถจะกระท าผิดกฎหมายได้ 
  3. นักข่มขืนจะต้องสามารถเอาชนะต่อสิ่งภายนอกท่ีจะเข้ามาบีบบังคับและ
ผลประโยชน์ที่จะได้เพ่ิมเติมมากข้ึนจากเหยื่อ 
  4. นักข่มขืนจะต้องสามารถเอาชนะต่อการต่อต้านขัดขืนของเหยื่อเพ่ือที่จะสามารถ
ปฏิบัติกามกิจได้ส าเร็จ 
  3.1.7 ลักษณะของเหย่ือ 
  ส่วนคุณลักษณะของเหยื่อที่จะเป็นตัวน าไปสู่การถูกท าร้ายนั้นเป็นสิ่งที่นักข่มขืน
ได้รับการกระตุ้นจากเหยื่อ (Victim Instigation) โดยข้อมูลที่ส าคัญจากเหยื่อจะสามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูลน าไปสู่ตัวคนร้ายได้ซึ่งจะประกอบด้วย  
  1. ลักษณะบุคลิกภาพของเหยื่อซึ่งถือว่ามีความส าคัญมากโดยเฉพาะกรณีอาชญากร
ต่อเนื่อง (Serial Criminal) ข้อมูลจากบุคลิกภาพของเหยื่อสามารถน ามาสะท้อนกลับให้เห็นจิตใต้
ส านึกของอาชญากรว่าอะไรที่ท าให้เลือกเหยื่อดังกล่าวเช่นการเลือกเหยื่อที่เป็นโสเภณีด้วยเหตุผลที่
ต้องการจะแก้แค้นผู้หญิงนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับมโนภาพต่างๆที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึกของอาชญากร
ในการเลือกเหยื่อเช่นเลือกเหยื่อทรงผมสั้นหรือยาวผอมหรืออ้วนเป็นต้น 
  2. สถานภาพสมรสของเหยื่อเช่นการหย่าร้างการอยู่ด้วยกันหรือแยกกันอยู่ฯลฯใน
รายที่เหยื่อรู้จักกับอาชญากรเหยื่อจะระบายความทุกข์และปัญหากับอาชญากรจึงเป็นเหตุให้ถูก
ล่อลวงและน าไปสู่การกลายเป็นเหยื่อได้ในที่สุด 
  3. วิธีการด าเนินชีวิตของเหยื่อเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการน าเหยื่อและอาชญากรมาพบ
กันได้ไม่ว่าจะเป็นการพบกันซึ่งหน้าหรือได้ตกเป็นเป้าหมายของการวางแผนมาอย่างดีของอาชญากร
จากการที่ได้พบได้ร่วมกลุ่มกิจกรรมหรือจากหน้าที่การงานของเหยื่อที่ต้องพบปะผู้คนจ านวนมากและ
ด้วยอาชีพดังกล่าวจึงท าให้เหยื่อได้มีโอกาสเข้าไปถึงตัวอาชญากรได้ 
  4. แหล่งที่อยู่อาศัยก็มีความส าคัญมากโดยบางแหล่งเป็นแหล่งที่มีอัตราการประกอบ
อาชญากรรมสูงจึงท าให้มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อสูงมาก 
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  5. สุขภาพทางร่างกายและทางด้านจิตใจของเหยื่อก็เป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
จุดอ่อนที่ท าให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรได้โดยง่ายเช่นกัน 
  3.1.8 สาเหตุของการข่มขืน 
  การประกอบอาชญากรรมนั้นมีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัย 3 ประการและ  
1 องค์ประกอบร่วมซึ่งได้แก่ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมมีส่วนผลักดันให้บุคคลเป็นอาชญา
กรเมื่อถูกกระตุ้นผ่านตัวแปรสภาพคือปัจจัยทางจิต (ซึ่งเป็นความรู้สึกขาดความรับผิดชอบชั่วดีและ
ศีลธรรม) และองค์ประกอบร่วมด้านโอกาสในการกระท าผิดแต่ปัจจัยทางจิตประการเดียวก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงน าไปสู่สภาพอาชญากรรมได้แม้จะไม่มีอิทธิพลจากสภาพปัจจัยทางกายภาพหรือสังคม
ร่วมก็ตามซึ่งจะพบเห็นได้กรณีท่ีอาชญากรเป็นโรคจิต5  
  1. สาเหตุจากตัวผู้ข่มขืน 
   1.1 สาเหตุจากแรงกระตุ้นทางเพศเป็นการแสดงออกทางอารมณ์เพศ
รุนแรง (Explosive Sexual Impulse) ผู้กระท าจะมีลักษณะเป็นปกติมาตลอดแต่มักจะมีความขลาด
อายมีบุคลิกภาพท่ีไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Immature) อายที่จะผูกสัมพันธ์กับเพศหญิง 
    1.2 สาเหตุจากความวิปริตทางเพศเป็นกามวิปริตแบบsadism ที่ผู้กระท า
ผิดจะกระท าเพ่ือถ่ายทอดความก้าวร้าวทางเพศ (Sexual Aggressive Diffusion)ที่จะต้องได้รับการ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยการขัดขืนหรือต่อต้านจากอีกฝ่ายและจากภูมิหลังการเลี้ยงดูพบว่ามักเคย
ถูกทารุณมาก่อนจนเกิดเป็นความผิดปกติทางเพศหรือเรียกว่าความเบี่ยงเบนทางเพศ  (Sexual 
Deviation) 
    1.3 สาเหตุจากสันดานความประพฤติแบบก้าวร้าว (Aggressive Conduct 
Disorder)ผู้ข่มขืนไม่ใช่อาชญากรทางเพศอย่างแท้จริงแต่เป็นการใช้ก าลังรุนแรงเพราะต้องการมี
อ านาจเหนือหรือเอาชนะเหยื่อผู้กระท าผิดส่วนใหญ่มีพฤติกรรมแบบต่อต้านสังคมมาจากครอบครัวที่
ขาดความอบอุ่นหรือถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก 
    1.4 สาเหตุจากความผิดปกติทางจิตใจ (Mental Disorder) ในลักษณะของ
การเป็นโรคจิตเช่นโรคหวาดระแวง (Paranoid) ปัญญาอ่อนและโรคทางสมอง (Organic Brain 
Diseases) ที่จะท าให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปและกระท าความผิดโดยขาดการรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี
นอกจากนี้แล้วยังมีสาเหตุของพฤติกรรมการข่มขืนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมตนเองชั่วคราว
เนื่องจากการมีสภาพผิดปกติอันมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์โดยเมื่อดื่ม
เสพสุราจะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเพราะสุราไปกดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเหลือเพียงแต่

                                                           

 5 จักษ์ พนัธ์ชูเพชร, รัฐศาสตร์, 12-14. 
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ความรู้สึกท่ีมาจากสัญชาติญาณ (Instinctual need)ท าให้ความรู้สึกอารมณ์ที่เก็บกดไว้ระเบิดออกมา
การกระท าจึงเกิดข้ึนเพื่อระบายความต้องการทางเพศ  
  2. สาเหตุจากสังคม 
   เป็นสาเหตุที่ เกิดจากภายนอกเช่นการแพร่กระจายของสิ่งยั่วยุทาง
กามารมณ์ต่าง ๆ รวมถึงสุราและยาเสพติดที่ท าให้เกิดแหลางมั่วสุมหรือมีฤทธิ์ต่อสมองขาดความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนการก่ออาชญากรรมทางเพศได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้การ
ข่มขืนอาจเกิดจากการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่ไม่ใช่เรื่องของเพศก็ได้  (Primarily 
nonsexual needs) แต่เป็นการแสดงอ านาจและความโกรธแค้นผ่านพฤติกรรมทางเพศมากกว่าที่จะ
เกิดจากความต้องการทางเพศอย่างเดียวดังนั้นการข่มขืนจึงเป็นการแสดงออกถึงการสูญเสียการท า
หน้าที่ทางจิต (Psychological dysfunction) ซึ่งอาจเกิดขึ้นชั่วคราวนาน ๆ ครั้งหรือเกิดซ้ าแล้วซ้ า
เล่าเป็นการกระท าของคนที่อ่อนแอทางอารมณ์และไม่สามารถจัดการกับความเครียดและความ
ต้องการของชีวิตได้ 
   3. ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorders) ความผิดปกติทางเพศที่พบได้บ่อยมี
ดังนี้6 
   - รักร่วมเพศ (Homosexualism) คือความผิดปกติในพฤติกรรมทางเพศ
เป็นไปในทางตรงกันข้ามการแสดงออกจะเป็นแบบเบี่ยงเบนทางเพศเช่นแต่งกายเหมือนเพศตรงข้าม
กริยาท่าทางการพูดจากิจกรรมที่ท าและที่ส าคัญที่สุดคือความพึงพอใจทางเพศจะมีความรู้สึกอารมณ์
เพศกับเพศเดียวกันแต่ทั้งเกย์และเลสเบี้ยนอาจมีความพึงพอใจได้กับทั้งสองเพศเรียกว่าไบเซ็กช่วล
(bisexualism) แต่ส่วนใหญ่ไบเซ็กช่วลมักจะมีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันมากกว่า 
   - ความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder) มี
ลักษณะส าคัญคือคิดว่าตัวเองเป็นเพศตรงข้ามมาตั้งแต่เด็กเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะรู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศ
ของตนเองจนต้องการผ่าตัดเปลี่ยน 
   - กามวิปริต (Paraphilias) อาการส าคัญคือมีความรู้สึกทางเพศกับสิ่ง
กระตุ้นที่ผิดธรรมชาติมีหลายประเภทตัวอย่างเช่น Exhibitionism ชอบอวดชอบโชว์แก้ผ้าโชว์อวัยวะ
เพศตนเอง Fetishism ใช้ชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าใช้ชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าอาภรณ์หรือวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์
ของเพศตรงข้าม, Frottuerism ชอบถูไถมักใช้สถานที่คนแน่นเบียดเสียดยัดเยียดกันแล้วใช้อวัยวะ
เพศถูไถ ,Voyuerism ชอบแอบดูต้องแอบดูจึงจะเกิดความรู้สึกทางเพศ , Pedophilia ชอบเด็กชอบมี

                                                           

 6 พนม เกตุมาน, สุขใจกับลูกวัยรุ่น (กรุงเทพมหานคร : หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546). 
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เพศสัมพันธ์กับเด็กที่ยังไม่เป็นวัยรุ่น, Sadism ชอบท าร้ายคู่ของตนจึงจะมีความตื่นเต้นทางเพศ 
Masochism ชอบถูกท าร้ายจึงจะมีความตื่นเต้นทางเพศ เป็นต้น 
   - การตอบสนองทางเพศผิดปกติ (Psychosexual Dysfunctions) อาการ
ที่ส าคัญคือการตอบสนองเวลามีเพศสัมพันธ์ผิดปกติเกิดได้กับท้ังเพศชายและหญิงตัวอย่างเช่น การล่ม
ปากอ่าว (Immature Ejaculation) เมื่อเริ่มสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอดก็ถึงจุดสุดยอดอย่าง
รวดเร็วพบบ่อยที่สุด, นกเขาไม่ขัน (Erectile Dysfunction ED or Impotence) มีความรู้สึกและ
ความต้องการทางเพศแต่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่นานเพียงพอ , การหมดความสนใจทาง
เพศ (Loss of Sexual Desire) 
  4. โรคบุคลิกภาพผิดปกต ิ(Personality Disorders)  
   เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุคลิกภาพซึ่งจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในการคิดการตอบสนองทางอารมณ์การแก้ไขปัญหาและการด าเนินชีวิตโดยจะมีอาการ
ดังนี้คือไม่ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนแต่เรียกร้องให้ผู้ อ่ืนปรับตัวเอาแต่ใจตนเองโดยไม่รู้สึกว่าตนเองมี
ปัญหาแต่คิดว่าคนอ่ืนมีปัญหาและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมมีปัญหาทางอารมณ์ซึ่งเป็นผลจากการ
ปรับตัวที่ไม่ดีบุคลิกภาพผิดปกติมีอยู่หลายประเภทได้แก่บุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง
บุคลิกภาพผิดปกติแบบแยกตัว, บุคลิกภาพผิดปกติแบบแปลกแยก,บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย
บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลงตัวเอง, บุคลิกภาพผิดปกติแบบพ่ึงพิงผู้อ่ืน,บุคลิกภาพผิดปกติแบบย้ าคิด
ย้ าท า, บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลบเลี่ยงปัญหา, บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่มีวุฒิภาวะ(เด็กไม่โต), 
บุคลิกภาพผิดปกติแบบผสม, บุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่อาจจัดกลุ่มได้และบุคลิกภาพผิดปกติแบบ
ต่อต้านสังคม (แบบอันธพาล).ส่วนสาเหตุของโรคบุคลิกภาพผิดปกตินั้นเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูที่ไม่
เหมาะสมไม่ถูกต้อง,การเผชิญปัญหาในชีวิตที่ท าให้การเรียนรู้ผิดไปจากเด็กทั่วไป ,จากปัจจัยทาง
พันธุกรรม,การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและเพ่ือนส่วนการรักษานั้นมักจะไม่ได้ผลดังนั้นจึงควร
ป้องกันจะดีกว่ามากโดยให้การเลี้ยงดูถูกต้องตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ  18 ปี,มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี
เอ้ืออ านวยต่อพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
  5. โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder)
บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนี้พบได้บ่อยเกิดขึ้นได้แม้แต่ในครอบครัวทั่วไปเกิดขึ้นได้กับเพ่ือน
บางคนท าให้เดือดร้อนมักจะก่อเรื่องให้เกิดความสูญเสียแก่คนอ่ืนและเกิดความสูญเสียแก่ส่วนรวม
อย่างมากความจริงแล้วโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในวัยเด็กและการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาตั้งแต่เล็ก
ซึ่งสามารถป้องกันได้แต่ก็เป็นโรคที่ถูกมองข้ามละเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเนื่องจากเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
รักษายากมากและไม่ค่อยได้ผล 
  6. ความเพ้อฝันหรือมโนภาพ (Fantacy ) ความเพ้อฝันนั้นจัดเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นหนึ่งในแรงขับที่อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมและเป็นส่วนหนึ่งของ
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พฤติกรรมอาชญากรรมต่อเนื่องเช่นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือการข่มขืนต่อเนื่องดังนั้นพฤติกรรมที่คนร้าย
ได้กระท าในสถานที่เกิดเหตุหรือการเลือกเหยื่อนั้นมักจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเพ้อฝันหรือ
มโนภาพของคนร้ายความเพ้อฝันนั้นเป็นการก าหนดสร้างขึ้นในความคิดแบ่งออกได้เป็น 2 แบบได้แก่
แบบความเพ้อฝันที่สร้างสรรค์ (Creative Fantasies) และแบบฝันกลางวัน (Daydreaming 
Fantasies) ความเพ้อฝันนั้นจะประกอบไปด้วยตัวแปรหลายตัวได้แก่ตัวแปรคุณลักษณะของเหยื่อ
(Victim Demographics) ตัวแปรกามวิปริต (Paraphilics) ตัวแปรความสัมพันธ์ (Relational) ตัว
แปรสถานภาพ (Situational) ตัวแปรความโกรธตัวแปรความรุนแรงตัวแปรอ านาจตัวแปรการรับรู้ใน
ตน (Self Perception) ตัวแปรบุคลิกภาพตัวแปรช่วงเวลาที่เพ้อฝัน(Time Spent in Fantasy) ตัว
แปรความสามารถในการรับรู้ความเป็นจริง (Reality-testing) ตัวแปรอ่ืนๆที่สามารถมีอิทธิพลต่อ
ผู้กระท าผิด (Factor X) ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interaction) ในลักษณะขอ
งวงล้อของความเพ้อฝัน (The Fantacy Wheel) เช่น ในฆาตกรต่อเนื่องจะมีแรงขับโดยตัวแปรของ
ความเพ้อฝันในขณะที่กระท าผิดซึ่งจากวงล้อความเพ้อฝันฆาตกรต่อเนื่องจะกระท าการอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเพ้อฝันและจะกระท าต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
   ส่วนในนักข่มขืนมักจะเชื่อว่าเกิดจากแรงจูงใจทางด้านเพศที่ผู้กระท าผิดท า
ไปเพราะมีความพึงพอใจในทางด้านเพศแต่อย่างไรก็ตามการข่มขืนจ านวนมากถูกกระตุ้นโดยที่
ผู้กระท าผิดต้องการจะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นการข่มขืนหรือเป็นการแสดงออกถึงอ านาจเหนือเหยื่อ
ดังนั้นตัวแปรความโกรธและอ านาจจึงเป็นตัวแปรส าคัญของอาชญากรรมทางเพศโดยความโกรธนั้น
จัดเป็นอารมณ์ท่ีเมื่อไม่สามารถควบคุมได้แล้วจะน าไปสู่การกระท าที่ก้าวร้าวต่อผู้อ่ืนเช่นการไม่เคารพ
เชื่อฟังการท้าทายอ านาจเป็นต้นส่วนตัวแปรอ านาจนั้นเป็นการต้องการที่จะควบคุมหรือรักษา
ต าแหน่งบุคคลของตนเองไว้ 
  7. การมีความต้องการทางเพศสูง (Hyper sexuality) ผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูง
ผิดปกตินั้นจะหมกมุ่นเรื่องเพศและมีความต้องการอย่างมากที่จะร่วมเพศไม่สามารถหักห้ามใจตนเอง
ได้จะร่วมเพศบ่อยมากวันละหลาย ๆ ครั้งการร่วมเพศแต่ละครั้งจะใช้เวลานานมากกว่าคนปกติจนท า
ให้ภรรยาหรือคู่นอนบางรายทนไม่ได้ถึงขั้นแตกแยกกันนอกจากนั้นมักมีพฤติกรรมทางเพศไม่เลือก
สถานที่หรือเมื่อพบเห็นการยั่วยุทางเพศเพียงเล็กน้อยก็อาจมีความต้องการทางเพศสัมพันธ์ในขณะนั้น
เลยหรือแม้แค่การจับมือกอดจูบหรือสัมผัสก็อาจจะบรรลุจุดสุดยอดได้สาเหตุที่ท าให้การมีความ
ต้องการทางเพศสูงอาจเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่ความผิดปกติของระบบการขับฮอร์โมนทางเพศที่
มากกว่าปกติหรือเนื้องอกในสมองท าให้เกิดความต้องการทางเพศสูงผิดปกติผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์
บางรายในระยะแรกจะมีความต้องการทางเพศสูงผิดปกติเช่นกันและผู้ป่วยทางจิตบางประเภทอาจมี
ความต้องการทางเพศสูงผิดปกติเนื่องจากสูญเสียความสามารถในการควบคุมความตื่นเต้นทางเพศ
นอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กการพบเห็นกิจกรรมทางเพศของพ่อแม่
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หรือคนอ่ืนหรือตนเองเคยโดนผู้ใหญ่กระท าทางเพศในวัยเด็กจนฝังใจท าให้เกิดปมทางจิตในเรื่องเพศ
ขึ้นจนมีการหมกมุ่นและย้ าคิดในเรื่องทางเพศตลอดเวลาผู้ที่มีความต้องการทางเพศสูงผิดปกติที่มี
สาเหตุมาจากความผิดปกติทางฮอร์โมนเพศและโรคทางกายที่เกิดขึ้นสามารถจะรักษาตามอาการที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไปอาจรักษาพร้อมกับการบ าบัดทางจิตใจไปพร้อมกันแต่ถ้า
พฤติกรรมทางเพศที่สูงผิดปกติไม่ใช่เกิดจากสาเหตุทางกายแต่เกิดจากปัญหาบุคลิกภาพและปมทาง
จิตเรื่องเพศจะต้องปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพ่ือรักษาด้วยการท าจิตบ าบัดหรือใช้ยาระงับ
ประสาทในการบ าบัดด้วยถ้าหมกมุ่นเรื่องเพศมากแต่ไม่ถึงขั้นที่ผิดปกติก็ควรการออกก าลังอย่าง
เหมาะสมและสม่ าเสมอท ากิจกรรมที่ชื่นชอบเพ่ือไม่ให้มีเวลาว่างในการคิดหมกมุ่นเรื่องเพศ
รับประทานอาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะช่วยบรรเทาลงได้ 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีความต้องการทางเพศสูงนั้นมีสาเหตุได้ทั้งจากความผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและความผิดปกติทางด้านบุคลิกภาพหรือปมทางจิตในเรื่องเพศจนน าไปสู่การไม่
สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้และยิ่งถ้าได้รับการกระตุ้นจากสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์หรือ
แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดแล้วก็จะท าให้สูญเสียการควบคุมตัวเองหรือการรับรู้ผิดชอบชั่วดีจนน าไปสู่
การมีพฤติกรรมการข่มขืนได้ในที่สุดเช่นการข่มขืนที่เกิดขึ้นจากโอกาส (Opportunistic Rapist) เป็น
การข่มขืนที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนโดยมีแรงจูงใจหลักจากมีความต้องการทางเพศอย่าง
ทันทีทันใดซึ่งมักจะมีการใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดร่วมด้วย เป็นต้น 
   8. ทฤษฏีจิตวิเคราะห์กับพฤติกรรมนักข่มขืนกระท าช าเรา การน าเอาทฤษฏีจิต
วิเคราะห์มาอธิบายพฤติกรรมของนักข่มขืนนั้นสามารถอธิบายพฤติกรรมแปรปรวนของมนุษย์โดย
พยายามจะอธิบายถึงอารมณ์ท่ีเก็บกดไว้อยู่ในจิตใต้ส านึกโดยเฉพาะในเรื่องสัญชาติญาณทางเพศที่จะ
มีความเจริญคลี่คลายเป็นระยะ ๆ นับแต่วัยทารกจนถึงวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าหากความเจริญเติบโต
ในระยะใดเกิดความแปรปรวนก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ได้ในวัยผู้ใหญ่และอาจหมายถึง
ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorders) ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การกระท าผิดทางเพศ เช่น 
การข่มขืนได้ในที่สุด จากจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) ที่เน้นในเรื่องโครงสร้างของจิตอันประกอบ
ไปด้วย Id Ego และ Superego นั้นอาชญากรก็คือผู้ที่ไม่สามารถที่จะบังคับส่วนที่เป็น Id ของตนเอง
ให้ลงไปอยู่ใต้จิตส านึกได้หรือไม่สามารถจะแปรรูปหรือทดแทนความต้องการในส่วนของ Id ของตนให้
เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ดังนั้นรูปแบบของการมีพฤติกรรมของอาชญากรจึงเป็นความต้องการ
โดยตรงของ Id ที่ยังไม่ผ่านขบวนการขัดเกลาซึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากการที่ถูกเก็บกดอยู่ตลอดเวลาใน
ที่สุดก็ระเบิดแสดงพฤติกรรมออกมาหรืออาจเป็นผลเนื่องมาจากการที่ Ego ไม่สามารถปรับรับได้หรือ
เกิดมีความผิดปกติเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเกิดพลังรุนแรงของความขัดแย้งในใจระหว่าง  Id กับ
superego  
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   ดังนั้นพฤติกรรมการข่มขืนโดยทั่วไปจึงมาจากสัญชาติญาณทางเพศที่ถูกเก็บกดไว้อยู่
ในจิตใต้ส านึกได้ถูกแสดงออกมาอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่าง Id Ego และSuperego 
ในตัวผู้นั้นนอกจากนี้ในกลุ่มนักข่มขืนที่มีความผิดปกติทางเพศร่วมด้วยนั้นจะมีพฤติกรรมยึดติด
(Fixation) ของช่วงพัฒนาการทางจิตเพศ (Psychosexual Developmental Phase) ในวัยเด็กซึ่ง 
ฟรอยด์เชื่อว่าความพอใจที่ทารกได้รับเริ่มแรกนั้นจะมีพ้ืนฐานของการคลุกเคล้ากับกามารมณ์ทั้งสิ้นซึ่ง
เรียกว่า Lipidoโดยในคนปกติจะมีความคลี่คลายเป็นระยะ ๆ ตามขั้นพัฒนาการของเด็กโดยจะ
เคลื่อนจากอวัยวะแหล่งหนึ่งไปสู่แหล่งอื่นเช่นจากขั้นปากไปสู่ขั้นทวารหนักดังนั้นถ้ามีการยึดติดในช่วง
ใดช่วงหนึ่งก็จะท าให้เกิดการฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึกและติดตัวไปจนตายเกิดเป็นความเบี่ยงเบนทาง
เพศข้ึนจนน าไปสู่การก่ออาชญากรรมทางเพศได้เช่นการข่มขืนที่ผู้กระท าผิดกระท าเพ่ือถ่ายทอดความ
ก้าวร้าวทางเพศ (Sexual Aggressive Diffusion) ที่จ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นปลุกเร้าอารมณ์เพศ
ด้วยการขัดขืนหรือต้านทานจากอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะได้รับความพึงพอใจและจะร่วมประเวณีอย่างรุนแรง  
 
3.2 สภาพแวดล้อมทางสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการข่มขืน 
 
  สังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะการแข่งขันด้านสื่อสารมวลชนและสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมวรรณกรรมของไทยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือวัฒนธรรม
ชายเป็นใหญ่และมีอ านาจเหนือกว่าทางเพศต่อเพศหญิง ค่านิยมเหล่านี้แฝงอยู่ในสังคมไทยและ
สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านวรรณกรรม ละคร ภาพยนตร์ไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก และนอกจาก
ค่านิยมเหล่านี้จะไม่ได้แก้ไขแล้ว ยังปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาที่วรรณกรรม ละคร 
ภาพยนตร์ไทยเหล่านี้ถูกน ากลับมาท าซ้ าใหม่ และซ้ าแล้วซ้ าเล่า วรรณกรรม ละคร ภาพยนตร์ไทยที่
กล่าวถึงนี้การมีเนื้อเรื่องที่ตัวละครผู้หญิงถูกข่มขืนที่มักสร้างค่านิยมที่ผิด ๆ ให้กับสังคมและผู้ชม 
โดยเฉพาะนัยแห่งความชอบธรรมที่พระเอกข่มขืนนางเอกด้วยความรักหรือความสาแก่ใจที่เห็นผู้ร้าย
ข่มขืนนางอิจฉาท าให้การข่มขืนมีความชอบธรรม7 ในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย มีฉากที่
พระเอกข่มขืนนางเอกให้เห็นอยู่บ่อยครั้งประเด็นที่น่าสนใจคือนอกจากผู้ชมจะรับได้กับการกระท า
ของพระเอก คนดูอีกส่วนหนึ่งก็ยังเร่งเร้าให้ใช้วิธีข่มขืนเพ่ือพิชิตใจนางเอกด้วย  อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาความหมายแฝงแห่งการคุกคามดังกล่าว ก็จะพบประเด็นส าคัญในแต่ละเรื่องที่ชวนให้
วิเคราะห์ถึงความชอบธรรมในการแสดงอ านาจของพระเอกซึ่งสะสมรากลึกในสังคมไทยมาเป็น

                                                           

 7 วรรณนะ หนูหมื่น, “นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย : วิพากษ์ผล
การศึกษาด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 14, ฉบับที ่2(28) (มกราคม-มิถุนายน 2556) : 1 
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เวลานานดังจะเห็นมีละครที่พระเอกข่มขืนนางเอก และผู้เสียหายไม่สามารถที่จะไปแจ้งความกับ
ต ารวจได ้เพราะกฎหมายไทยทั้งนอกจอและในจอไม่เอาผิดกับสามีที่ข่มขืนภรรยา ช่วงเวลาของละคร
ดังกล่าวออกฉายคือช่วงเวลาก่อนทศวรรษ 2500 ที่ยังไม่ได้ปรับกฎหมายให้คุ้มครองภรรยาซึ่งถูกสามี
ข่มขืน นอกจากนี้ยังสร้างค่านิยม ผิดกฎศีลธรรม ความไม่ถูกต้องของวัฒนธรรมในสังคมไทยที่รับได้
กับการที่ชายมีภรรยาหลายคน รวมถึงที่เป็น “น้องเมีย” ด้วยส านวน“พระยาเทครัว” ก็แฝงให้เห็นถึง
ความชอบธรรมในการข่มขืนของพระเอกในเรื่อง การแสดงอ านาจในท านองนี้จึงไม่ผิดศีลธรรมใน
สายตาของผู้ชมคนไทย ยิ่งเมื่อพิจารณาไปถึงที่ทั้งนางเอกและพระเอกต่างก็รักกันหลังผ่านการล่วง
ละเมิดทางเพศในครั้งนี้ไปแล้วฉากแห่งการข่มขืนที่น าเสนอมานั้น  คนในสังคมไทยก็ไม่เห็นเป็น
อาชญากรรมทางเพศ8 แม้ในนวนิยายอมตะอย่างเรื่อง “คู่กรรม” ที่ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ก็ได้สร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องต่อการข่มขืน กล่าวคือ การได้พิชิตนางเอกในฉากดังกล่าว  มี
ผลต่อโครงเรื่องในแง่ท่ีช่วยให้ “คลี่คลายความขัดแย้งระดับชาติ” ประเด็นที่กาญจนายังไม่ได้พูดถึงคือ 
เหตุใดการที่พระเอกชาวญี่ปุ่น ข่มขืนนางเอกคนไทยในช่วงสงคราม จึงไม่ถือเป็นการคุกคามจาก
ต่างชาติ ค าตอบก็คือ ภายหลังจากที่นางเอกถูกล่วงเกินแล้ว กลับได้พบความจริงว่าตนและพระเอก
ต่างก็รักกันที่ส าคัญคือ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะหัวหน้านายทหารใหญ่ของพระเอกมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงได้ประจักษ์ในน้ าใจและคุณความดีของพระเอก ที่ปฏิบัติต่อคนไทยอย่างให้เกียรติบนพ้ืนฐาน
ของกฎสงครามอันเคร่งครัด ความเอาจริงเอาจังที่ผนวกกับความละเอียดอ่อนนี้เอง ที่สร้างให้พระเอก
มีความชอบธรรมในการข่มขืนนางเอก ซึ่งทั้งยายและแม่นางเอกรวมถึงผู้ชมชาวไทยก็รับรู้ได้และเห็นดี
เห็นงามไปด้วย การคุกคามทางเพศของพระเอกในฐานะทหารต่างชาติ จึงไม่เป็นความผิดที่ท าลาย
ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงชาวไทย  บทบาทการข่มขืนของพระเอกจึงมีความหมายเทียบได้กับการให้ชีวิตใหม่ที่
ดีกว่าแก่นางเอก9  
  นอกจากมุมมองของพระเอกข่มขืนนางเอกจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของ
วรรณกรรมไทยแล้ว การที่ผู้ร้ายข่มขืนตัวร้ายหรือนางอิจฉาก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่สะใจกับ
ประชาชนและผู้ชมได้เช่นกัน การข่มขืนของคนร้ายก็ซ่อนเร้นความหมายแห่งความถูกต้องอยู่ในที
เนื่องจากละครปูเรื่องให้ได้เห็นว่า พฤติกรรมของคู่ปรับนางเอกนั้นเป็นความริษยาชิงดีชิงเด่น จึง
สมควรแล้วที่ถูกสั่งสอนให้บทเรียนแสดงว่าการข่มขืนนางอิจฉาก็มีความหมายเป็นการลงโทษผู้ที่
คิดร้ายกับนางเอก การกระท าของผู้ร้ายได้แฝงความชอบธรรมที่สามารถกันนางอิจฉาให้พ้นจาก
เส้นทางแห่งการประพฤติดีของนางเอก ท านองว่าการข่มขืนคือสิ่งที่ผู้แต่งวรรณกรรมใช้ก าจัดอุปสรรค

                                                           

 8 กาญจนา แก้วเทพ, ความเรียงว่าด้วยสตรีกับสื่อมวลชน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์,2543), 92. 
 9 เรื่องเดียวกัน.   
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ที่ขัดขวางการรับผลกรรมดีของนางเอกผู้บริสุทธิ์ ความหมายดังกล่าวแฝงเร้นให้ดูคล้ายว่า ในอีกมุม
หนึ่งผู้ร้ายยังรับบทบาทเป็นผู้ปกป้องนางเอกให้รอดพ้นจากนางอิจฉาอยู่ในทีด้วย ในทางตรงข้าม หาก
พิจารณาบทบาทประจ าตัวที่ผู้ข่มขืนนางอิจฉาคือผู้ร้ายในเรื่อง การเสียตัวให้คนชั่ว ก็มีความหมาย
ซ่อนเร้นที่ให้ความสาสมใจแก่ผู้ชมที่เกลียดชังนางอิจฉา การกระท าของคนร้ายจึงมีความชอบธรรม
รองรับอยู่ด้วย และโดยนัยนี้ก็อาจมองได้อีกว่า การที่นางอิจฉาเป็นเมียผู้ร้ายแล้ว เธอจะถูกควบคุม 
ข่มเหง บังคับไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับนางเอกหรือพระเอกอีกต าแหน่งของพวกเธอซึ่งถูกตีกรอบ จ ากัดให้
อยู่แต่ในเฉพาะที่ทางอันไม่ขวางกั้นการคลี่คลายของเรื่องจึงได้สร้างความชอบธรรมให้กับผู้ร้ายที่
ข่มขืนและข่มเหงนางอิจฉาพวกนี้เอาไว้10 
  การข่มขืนมักเห็นกันว่าเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มเหงขืนใจสังคมไทย
มักมีกรอบความเชื่อว่า นัยแห่งการล่วงเกินดังกล่าวเกี่ยวพันกับความต้องการปลดปล่อยกามารมณ์
ของผู้ชาย ขณะเดียวกันก็มุ่งประเด็นการตรวจสอบไปที่ความประพฤติของผู้หญิงว่าได้ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับความเป็นกุลสตรีหรือไม่ การเพ่งเล็งโดยตั้งค าถามไว้ก่อนแล้วต่อพฤติกรรมของผู้หญิง 
และยังย้ าภาระแห่งการครองตัวที่ต้องป้องกันตนเอง มิฉะนั้นหากถูกล่วงเกินก็จะมีมลทินถือเป็นความ
เหลื่อมล้ าที่กดผู้หญิงไว้ภายใต้ระบบที่ชายเป็นใหญ่เพราะในทางตรงข้ามการคุกคามของผู้ชายกลับถูก
มองเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องระบายอารมณ์ทางเพศ ดังที่มีโสเภณีไว้รองรับผู้ชายและการข่มขืนก็ยัง
เกิดขึ้นได้ความเห็นซึ่งฝังแฝงอยู่ในสังคมไทยดังกล่าวนี้ บ่งบอกว่าการข่มขืนไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคล 
แต่มีระดับขั้นถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ซุกซ่อนเอาไว้และไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาโต้แย้งหรือ
เปลี่ยนแปลง11  
 
3.3 ผลกระทบต่อสังคม 
 
  ผลกระทบจากปัญหาการข่มขืนที่มีต่อสังคมไทยเบื้องต้นที่เห็นชัดที่สุดคือ ปัญหา
ศีลธรรมตกต่ า และประกอบกับวัฒนธรรมไทยที่ไม่ยอมรับและน าความจริงมาเปิดเผยเพ่ือถกเถียง
น าไปสู่การแก้ปัญหาพอมีข่าวฆ่าข่มขืนใหญ่โต คนก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยความโกรธ
ผลักดันให้มีโทษประหารชีวิตต่อคดีข่มขืนทุกคดี แต่พอข่าวเงียบซาลงก็ดูราวกับว่าการข่มขืนนั้นไม่เคย

                                                           

 10 วรรณนะ หนูหมื่น, “นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย : วิพากษ์ผล
การศึกษาด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ: 93. 
 11 ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, “ข่มขืน:ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย,” วารสาร
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 19, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม,2539) : 161-183. 
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หรือไม่ได้ก าลังเกิดขึ้นในสังคม ไม่เคยมีการพูดถึงปัญหาการข่มขืนอย่างเป็นวิชาการหรือเป็นเรื่องเป็น
ราวในสถานศึกษา สื่อมวลชนโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ยังฉายละครที่มีฉากข่มขืนต่อไป สร้างภาพการ
ข่มขืนมากจากคนแปลกหน้าฉุดผู้หญิงไปข่มขืนข้างทาง หรืออย่างอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งที่จริงแล้วมัน
แตกต่างจากการข่มขืนส่วนใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของการข่มขืน 
กระท าโดยคนที่รู้จักกัน และ 38% ของการข่มขืนเกิดจากคนใกล้ตัว12 นอกจากนี้สังคมไทยเรามักจะ
เห็นว่าที่มาของปัญหาสังคมสารพัดล้วนมาจากปัญหาศีลธรรม แต่เราอาจจะลืมไปว่าศีลธรรมของ
สังคมไทยเองก็มีปัญหา ดังเราจะเห็นได้จากกรณี เวลามีการท าความรุนแรงถึงชีวิต ผู้กระท าผิดจะถูก
พาตัวไปขออโหสิกรรมหรือขออภัยต่อญาติของเหยื่อ ซึ่งศีลธรรมของศาสนาพุทธสอนว่าอโหสิกรรม 
รวมทั้งค าสอนเชิงจิตวิทยาว่าให้อภัยแล้วจะสบายใจ ดีกว่าโกรธแค้นซึ่งเป็นภาพความขัดแย้งทาง
ศีลธรรมกับความรับผิดทางกฎหมายของผู้กระท าผิด 
 หลายครั้งที่การข่มขืนก็ไม่ได้มีการใช้ก าลังบังคับเสมอไป แต่กลับมีเรื่องการสมยอมด้วย
ความเงียบอีกด้วย อย่างเช่น การที่แฟนอ้างความเป็นแฟนเพ่ือมีเพศสัมพันธ์โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้เต็มใจ 
แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้เป็นเรื่องยากที่ผู้ถูกกระท าจะสามารถแจ้งความเอาผิดได้ หรือ
มีความต้องการจะแจ้งความเอาผิดตั้งแต่ต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดใน
สถานที่ท างาน  เป็นการใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพ่ือแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจทาง
เพศสัมพันธ์ (Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that) การล่วงเกินคุกคามทางเพศ
ชนิดนี้เป็นการล่วงเกินทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
หรือการใช้อ านาจให้คุณให้โทษ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประเวณี 
การสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย หรือ การกระท าอ่ืนใดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศนี้ มักเป็นการกระท า
ของผู้มีอ านาจกระท ากับผู้ที่ด้อยอ านาจ13  
 
3.4 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อการข่มขืน 
 
  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการข่มขืนปัจจุบันคือการที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงสื่อลามกอนาจารได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีการปิดกั้น แม้จะมีหน่วยงานรัฐและมีกฎหมาย

                                                           

 12 Rape Abuse, “Incest National Network,” https://www.rainn.org/statistics 
/perpetrators-sexual- violence (accessed October 10, 2016). 
 13 นาถฤดี เด่นดวง, รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความ
เดือดร้อนร าคาญทางเพศในที่ท างานหรือเนื่องจากงานในองค์กรภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552), 11. 
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ควบคุมการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารแต่ก็ไม่สามารถควบคุมหรือปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเสพสื่อลามก
อนาจารได้เลย และสื่อเหล่านี้ยิ่งขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ ตามความก้าวหน้าของการสื่อสารในยุค
อินเทอร์เน็ต 
  3.4.1 ความหมายของสื่อลามกอนาจาร 
  สื่อลามกอนาจาร (Pornography) เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายในสังคมข่าวสารยุคสมัย
ปัจจุบันสื่อลามกอนาจาร คือ สิ่งที่ผู้พบเห็นแล้วมีความรู้สึกน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย เป็นสื่อที่
แสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วมเพศ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบาย
สี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามหากมีลักษณะและจุดประสงค์ดังกล่าว ล้วนเป็นสื่อลามกทั้งสิ้น นอกจากนี้ใน
ความหมายของ วีรพงษ์ พวงเล็ก14 สื่อลามก (Pornography) คือ วัตถุอันมีลักษณะที่ท าให้ผู้พบเห็นมี
ความรู้สึกทางกามารมณ์และความก าหนัด โดยมีลักษณะให้เห็นภาพอวัยวะลับบางอย่างหรือกิจกรรม
ในกามารมณ์หรือการร่วมประเวณี ดังนั้นสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต จึงหมายถึงสื่อที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ตอบสนองและกระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศของผู้เสพอ่ืนโดยมีภาพโป๊เปลือยทั้งที่ได้รับ
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือถูกแอบถ่ายถูกน ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ลามก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่ทุกคนสามารถแสวงหาข้อมูลได ้ส านักข่าวรอยเตอร์ส (www.reuters.com) ได้รายงานไว้
ในเดือนมิถุนายน 2553 ว่าทั่วโลกมีเว็บไซต์ลามกประมาณ 370 ล้านเว็บ และหากค้นหาค า
ภาษาอังกฤษว่า“SEX” ใน google จะพบผลการค้นหากว่า 3,900 ล้านรายการ และหากค้นหาด้วย
ค าภาษาไทยว่า “เซ็กซ์” จะพบกว่า 1.4 ล้านรายการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของการค้นหาบน
อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงสิ่งลามกอนาจารทั้งหลายได้ง่าย15  
 3.4.2 การเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร 
  การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารในปัจจุบันท าได้ง่ายกว่าอดีตโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร
ทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย  
เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทุกชนิด และยังเป็นสื่อที่ติดต่อสื่อสารกัน
ได้ทั่วทุกมุมโลก หากแต่อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมที่หากไม่ระมัดระวังก็อาจน าภัย
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสู่ผู้ใช้และครอบครัวได้ ทั้งในทางที่ตั้งใจและพลัดหลงเข้าไป

                                                           

 14 วีรพงษ์ พวงเล็ก, “สื่อลามกบนอินเทอร์เน็ต: อันตรายที่พึงระวังและแนวทางแก้ปัญหาต่อ
เยาวชนไทย,” http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/april_june_11/ 
pdf/aw30.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559). 
 15 เรื่องเดียวกัน. 
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ใช้บริการที่ไม่สร้างสรรค์อย่างสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น 
เว็บไซต์ลามก การติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ (Social Network) การสนทนาออนไลน์ การดาวน์
โหลดคลิปลามกและภาพลามก การอ่านการ์ตูนลามก และการอ่านเรื่องเล่าทางเพศ16 การเข้าถึงสื่อ
ลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตชักจูงเด็กวัยรุ่นได้น าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร การติดต่อสื่อสารใน
เครือข่ายสังคม (Social Network) สังคมออนไลน์ใหม่อย่าง โซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมของ
เด็กและเยาวชนไทยกันทั่วไป ซึ่งภัยแฝงที่น่ากลัวคือการที่บุคคลบางกลุ่มน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดย
ท าการล่อลวงเพ่ือกระท าทางเพศ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียล่าสุดในประเทศไทยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 
พบว่าเฟสบุ๊กมีผู้ใช้พุ่งขึ้นไป 41 ล้านยูสเซอร์แล้ว มีการเติบโต 17% และมีจ านวนเพจ 700,000 เพจ
ทวิตเตอร์มีจ านวนผู้ใช้ 5.3 ล้านยูสเซอร์ เติบโต 18% แต่มีจ านวนแอคทีฟ ยูสเซอร์ 1.2 ล้านยูสเซอร์ 
ส่วนอินสตาแกรมมีจ านวนผู้ใช้ 7.8 ล้านยูสเซอร์ มีการเติบโตพุ่งขึ้นถึง 74% มีผู้ใช้แอคทีฟในแต่ละวัน 
1 ล้านยูสเซอร์ และไลน์ มีผู้ใช้ 33 ล้านยูสเซอร์17 และสิ่งที่พบในการใช้สื่อลามกอนาจารทาง
อินเทอร์เน็ตคือ การค้นหาคลิปหลุดและคลิปแอบถ่าย ซึ่งมีสถิติระบุค าว่า“แอบถ่าย” เป็นค าที่ใช้
ค้นหาในอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ล้านครั้งต่อเดือนในปี พ.ศ. 2550 ยิ่งคลิปหลุดและคลิปแอบถ่าย
จ านวนมากถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ยิ่งเป็นการสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศมากยิ่งขึ้น หรือ
การสนทนาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Chat Line) ได้ปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ ได้ใช้โปรแกรมการสนทนา
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตล่อลวงมาเพ่ือกระท าทางเพศ โดยใช้อุบายการซื้อของแพง ๆ ให้เหยื่อหลอกไปมี
เพศสัมพันธ์ เพียงเพราะได้มีการพูดคุยกันสักระยะหนึ่งจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ 
 3.4.3.ปัญหาการควบคุมสื่อลามกอนาจาร 
  ปัจจุบันมีการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ อย่างเสรีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาส่วนหนึ่งของ
ปัญหาสังคม จึงมีข้อพิจารณาว่าประเทศไทยจะหาทางป้องกันหรือบรรเทาปัญหานี้อย่างไร ในมุมของ
กฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการเข้าควบคุมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
สื่อไปทางลามกอนาจาร เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ที่เอาผิดบุคคลผู้ที่มีความประสงค์
แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการจ่ายแจกหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้า
หรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พา
ไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ 
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่อง หมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืนใด

                                                           

 16 เรื่องเดียวกัน. 
 17 กองบรรณาธิการ Positioning, “คนไทยติดหนึบ ‘โซเชียล มีเดีย’ ยอดเฟซบุ๊กทะลุ 41 
ล้านราย ติดอันดับ 8 ของโลก,” http://positioningmag.com/1092090 (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2559). 
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อันลามก หรือในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550  มาตรา 14 ซึ่งเอา
ผิดกับผู้ที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้หรือเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก แม้จะมีกฎหมายที่คอยควบคุมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
สื่อไปทางลามกอนาจารแล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่าการบังคับใช้กฎหมายกลับใช้บังคับได้ไม่เต็มที่
เท่าท่ีควร เนื่องจากการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 สรุป 
  การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual assault) เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง ซึ่ง
หมายถึง การประกอบกิจทางเพศท่ีไม่เหมาะสมหรือมีการบังคับล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ว่าจะมีการ
สอดใส่ เข้าไปในปาก ช่องคลอด รูทวาร หรือไม่ก็ตาม การข่มขืน (Rape) เป็นการบังคับ และข่มขืนใจ
อีกฝ่ายหนึ่งให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยมีการบังคับ ขู่เข็ญทางร่างกาย หรือทางจิตใจ  หลายครั้งที่การ
ข่มขืนก็ไม่ได้มีการใช้ก าลังบังคับเสมอไป แต่กลับมีเรื่องการสมยอมด้วยความเงียบอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้
เป็นเรื่องยากที่ผู้ถูกกระท าจะสามารถแจ้งความเอาผิดได้ หรือมีความต้องการจะแจ้งความเอาผิด
ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะการข่มขืนอันเกิดจากการล่วงละเมิดในสถานที่ท างาน  การข่มขืนเป็น
อาชญากรรมทางเพศที่เกิดขึ้นในทุกสังคมและมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงมีระดับของ
ความรุนแรงมากขึ้นโดยมีการกระท าที่รุนแรงทั้งทางร่างกายจิตใจและทางเพศต่อเหยื่อโดยเฉพาะกับ
ผู้หญิงดังจะพบเห็นได้จากการน าเสนอโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วีดีโอโดยเฉพาะ
สื่อลามกอนาจารต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตปัญหาการข่มขืนได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหยื่อที่ถูก
ข่มขืนส่วนใหญ่เป็นได้ทั้งชายและหญิงและมีทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กอายุ 1 ขวบไปจนถึงคนชราก็มี
โอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันผู้ข่มขืนก็มิใช่มีแต่เฉพาะบุคคลแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมา
ก่อนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันยังพบว่าผู้ข่มขืนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดรู้จักเป็นเพ่ือนหรือคนรักรวมทั้งบุคคลใน
เครือญาติครอบครัวเดียวกัน  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การผลักดันวาระหรือปัญหาทางสังคมให้เป็นนโยบายหรือกฎหมายของรัฐถือเป็น
กระบวนการทางนโยบายอย่างหนึ่งที่พบเห็นได้ในทุก ๆ สังคม แต่ไม่ใช่ว่าวาระหรือปัญหาทางสังคม
ทุกอย่างจะได้รับการตอบสนอง เฉกเช่นปัญหาสังคมการข่มขืนและฆ่า มี ก ลุ่ ม ผ ลั ก ดั น ไ ม่ กี่ ก ลุ่ ม ที่
เคลื่อนไหวให้ก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า แต่กระบวนการทางนโยบาย
จะต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างเริ่มตั้งแต่มีกลุ่มผลักดันเสียก่อน จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการก่อตัว
เป็นนโยบายสาธารณะหรือเป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มผลักดันปัญหา
ข่มขืนและฆ่า 
  
4.1 บทบาทและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลักดันประเภทต่าง ๆ ที่มีบทบาทก าหนดการเพิ่มโทษ
ประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
 
  กลุ่มผลักดัน ที่มีบทบาทก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าที่มี
บทบาทเป็นที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้แก่ องค์กรเอกชน Change.org, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
และบุคคลผู้มีชื่อเสียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.1.1 กลุ่มผลักดันองค์กรเอกชน Change.org  
  องค์กรเอกชน Change.org ถือเป็น กลุ่มผลักดัน (Pressure Groups) ที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร ซึ่งสมาชิกได้มีส่วนร่วมในทัศนะ มีเป้าหมาย และกิจกรรมตามโครงการของกลุ่มในอันที่จะมี
อิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐบาล และต้องการมีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐบาลนั้นคือ
ก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า องค์กรเอกชน  Change.org ท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางและรณรงค์ ผลักดันประเภทต่าง ๆ ที่มีบทบาทก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า โดยมีเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้การปกป้องเด็กและสตรี
เลย เห็นได้จากการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสตรีที่กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ก่อ
คดีเม่ือถูกจับและได้รับโทษ มักได้รับการหย่อนโทษและปล่อยตัวจากการจ าคุก และเมื่อออกจากการ
พ้นโทษ ก็ออกมาก่อคดีต่อซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนเกิดความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของอ านาจตุลาการในประเทศไทย
แม้แต่นิดเดียว  อีกกรณีคือการล่วงละเมิดทางเพศภายในครอบครัว เป็นเรื่องที่สังคมไทยมักสอนให้
เหยื่อปิดปากเงียบและคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรม จึงท าให้เป็นเหยื่อตลอด
มา 
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   4.1.2 กลุ่มผลักดันสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 
  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีถือเป็นกลุ่มผลักดันแฝง เนื่องจากเป็นองค์กรเอกชน
ภาครัฐไม่สามารถผลักดันการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าได้อย่าง
เปิดเผยและตรงไปตรงมา การแสดงบทบาทของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเท่าได้เพียงการให้
ข่าวสารที่เกี่ยวกับก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าเท่านั้น ดังจะเห็นได้จาก
เวปไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีมักเสนอข่าวสนับสนุนหรือความเคลื่อนไหวการเพ่ิมโทษ 
 4.1.3 กลุ่มผลักดันบุคคลผู้มีชื่อเสียง 
    บุคคลผู้มีชื่อเสียงคือนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย จากกรณี ข่าวการ
เสียชีวิตของ “น้องแก้ม ด.ญ.กชกร พิทักษ์จ านง” วัย 13 ปี ที่ถูกพนักงานท าความสะอาดบนรถไฟ 
เรียกว่าทั้งเสพยาบ้า ทั้งดื่มเบียร์ก่อนเข้าไปข่มขืนระหว่างอยู่ในตู้นอนของรถไฟสายสุราษฎร์ธานี - 
กรุงเทพฯ ก่อนคนร้ายจะโยนร่างออกจากรถไฟเพ่ือปกปิดคดี กลายเป็นข่าวที่สะเทือนใจ นางสาว
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทยจึงต้องการรณรงค์เพื่อให้แก้กฎหมายลงโทษผู้ท าผิดข่มขืนและ
ฆ่า1   
  จากบทสัมภาษณ์นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดีในฐานะที่เป็นกลุ่มผลักดันที่เป็นคนมี
ชื่อเสียง พบประเด็นการเคลื่อนไหวต่อปัญหา ดังนี้2  

ก.จุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหว 
  “…จริง ๆ เรื่องกระแสของการข่มขืนบุ๋มว่าฮือฮาก่อนที่บุ๋มจะโพสต์อีกนะ 
  คะเพียงแต่ ว่าบุ๋มขอเวลาในการจัดการเรื่องตู้ ปณ. ให้เรียบร้อย ก็ขอบคุณทาง 
  ไปรษณีย์ด้วยที่ลัดระบบ ให้นิดหนึ่ง ท าให้เช่าตู้ไปรษณีย์ได้ จริง ๆ บุ๋ม ด า เนินการ
  เรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้ว ถ้าหลายๆ คนตามอินสตาแกรม ของบุ๋มก็จะเห็นว่ามี
  การศึกษาเรื่องกฎหมายพวกนี้มาเยอะพอสมควร เพื่อให้ความชัดเจน เป็น 
  ความถูกต้อง และย่ืนเสนอขอแก้ไขกฎหมายการเสนอยื่นรายชื่อไม่ผิดพลาด เลย
  ต้องขอเวลาในการศึกษาอย่างแท้จริง ตอนนี้ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  ปี 2556 บางคนบอกว่าใช้แค่หนึ่งหมื่นรายชื่อ ถ้าเป็นจดหมายปกติ แต่ถ้าเกิดมีแก้ไข
  เนื้อหาของรัฐธรรมนูญอันนั้นต้องเป็นห้าหมื่นรายชื่อขึ้นไป ซึ่งจริง ๆ แล้วบุ๋มว่าเรา
  ไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเข้ามาบอกว่ารายชื่อต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

                                                           

 1 ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ““บุ๋ม” ทนไม่ไหวล่ารายชื่อ 1 แสนแก้กฎหมายข่มขืน โต้เกาะกระแส 
“น้องแก้ม” ดัง,” ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (8 กรกฎาคม 2557), http://www.manager.co.th/ 
entertainment/viewnews.aspx?NewsID=9570000077147 (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559). 
 2 เรื่องเดียวกัน. 
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  เลยไม่รู้ว่าใครบ้างจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ บางคนอาจไม่ได้ไปเลือกตั้งบางครั้งมันก็อาจจะ
  เกิดข้ึนได้ แต่ใครที่อยากช่วยตรงนี้บุ๋มเข้าใจ บุ๋มเลยขอเป็นหนึ่งเพ่ือให้รู้ถึงกระแสสังคม
  ว่าเราไม่ต้องการให้เกิดกรณีอย่างนี้เกิดข้ึนอีก…” 
   “เราไม่อยากให้เกิดเหยื่อในสังคมไทยขึ้นอีกค่ะ ดังนั้น บุ๋มเลย จัดการเรื่องตู้ 
  ปณ. 43 ปณฝ. ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10327 รหัสอาจแปลกนิดหนึ่ง เพราะเป็น 
  ไปรษณีย์ที่เช่าไปรษณีย์เขาเพ่ือด าเนินการตามสะดวกขอเป็นส าเนาบัตรประชาชน
  ของคุณขีดคร่อมเลยค่ะว่าเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนเท่านั้น เพ่ือระวังว่าบุ๋มไม่
  เอาไปท าอย่างอ่ืนแน่นอน แล้วก็ลงชื่อ ลงวันที่แล้วส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์ที่บุ๋มได้บอกไป 
  หลายคนก็เป็นกระแสกลับมาอีกว่าถ้าถึงโทษประหาร ส่วนใหญ่จะกลัวว่าฆาตกรจะ
  ฆาตกรรมและหลบซ่อนศพเพ่ือไม่ให้ตัวเองจับได้ แต่จริง ๆ แล้วตามหลัก เมื่อเราได้
  รายชื่อแล้ว ตามหลักเดิมเราต้องเอาไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินก็
  เสนอเข้าครม. เพ่ือพิจารณากฎหมายต่อไป” 
   “แต่ในกรณีนี้จะยื่นไปทางประธาน คสช. เลยค่ะ แล้วก็เพ่ือดูแลพิจารณา
  กฎหมายต่อไป ไหน ๆ เห็นบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อยู่แล้ว  
  หลายคนก็อยากให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายของการข่มขืน เรื่องของเรื่องว่าจะมีการ
  รับโทษหนักขนาดไหน ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะ พิจารณากันอีกที  แต่อย่าง
  น้อยพวกเราควรเริ่มหัวขบวนไหมคะ ถ้าเกิดเอาแต่พูด อย่างน้อง ๆ ในเว็บไซด์  
  อย่างเช้นส์โออาร์จีก็ท าในเว็บพันทิป ก็ท าลงชื่อกันเยอะแยะมากมาย บุ๋มดีใจค่ะที่
  เห็นสิ่งดี ๆ แบบนี้ในสังคมไทย แต่ถ้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายต้องใช้
  เอกสารทางราชการของจริงค่ะ บุ๋มถึงต้องท าตรงนี้เกิดขึ้นเพราะบุ๋มเห็นกระแสแบบ
  นี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเราพูดกันมานานมากแล้ว เราควรท าอะไรควรลงมือจริง  ๆ จัง ๆ 
  ซักที บุ๋ม ได้เป็นแค่หัวขบวนค่ะ บุ๋มคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรได้” 
 
  ข. ความคิดเห็นต่อผู้กระท าผิด   
  “….ส าหรับคนที่มีลูกสาวอย่างบุ๋ม บุ๋มคงไม่อยากให้จิ้งจอกสังคมรับโทษ 
  แล้วเดินออกมาลอยนวล ท าผิดแล้วผิดอีก บางคน 6 คดีนะคะ เราจะอยู่ในสังคมนี้
  ยังไง ลองเป็นเหยื่อเอง ลองเป็นคนที่มีลูกหลานเอง มันอยู่ยากค่ะ  ต่อให้ประหาร
  เดี๋ยวถ้าสารภาพเขาก็มีกระบวนบวนการในการลดหย่อนคุณไม่ต้องไปกลัว ถ้ากลัว
  แสดงว่าคิดท าผิดสิ ถูกไหมคะ ดังนั้น อย่ากลัวสิ่งที่เราไม่คิดจะท าค่ะ แต่เราต้องกลัว
  คนที่คิดจะท าผิดค่ะ….”   
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  ค.ปัญหาอุปสรรคของการเคลื่อนไหว 
  “…นานแล้วค่ะ ตั้งแต่คราวที่บุ๋มมีเรื่อง (หัวเราะ) บุ๋มไปเลือกตั้งตั้งแต่คราว 
  ที่แล้ว ว่าคนมีสิทธิ์ยื่นเสนอกฎหมายได้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง คราวที่แล้วบุ๋มโดน
  กระแสในเน็ตเยอะมาก แต่คราวนี้คือไม่รอแล้วดีกว่า จะ ครม. ไหน จะ คสช. ไหน
  ได้หมดค่ะ ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงดี ๆ เกิดขึ้น อนาคตเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้
  กฎหมายนี้โทษหนักขนาดไหน นั่นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พิจารณาอีกทีค่ะ แต่ตอนนี้เรา
  ต้องเริ่มกันแล้วค่ะ ถ้าด้วยความตั้งใจอยากให้ส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก่อนที่ตัวเอง
  จะเป็นอะไรไปในชีวิตนี้ อยากให้กฎหมายนี้เปลี่ยนแปลงค่ะ…”       
   
  ง.ปัญหาต่อความไม่ยุติธรรมทางกฎหมาย 
  “…ข้องใจท าไมเก็บเห็ดผิดกฎหมายต้องโทษจ าคุก 30 ปี ส่วนคดีข่มขืน  
  ร้ายแรงกว่าจ าคุกแค่ 4 - 20 ปี 
   “ถ้าข่มขืนต้องดูนะคะในกรณีข่มขืนต้องลองไปสัมภาษณ์เหยื่อดูว่าข่มขืน
  แล้วเขาอยู่อย่างไร หลายคนบอกว่ากลัวเรื่องแพะรับบาป อันนั้นมันอีกเรื่องไหม อีก
  กระบวนการไหม ร้อยคนที่เป็นนักโทษข่มขืนกี่คนที่เป็นแพะ บุ๋มถามอย่างนี้ ถ้าเรา
  มัวแต่แคร์คนกลุ่มน้อยที่จะเป็นแพะ มันไม่ใช่คดีข่มขืนคดีเดียวนะคะ คดียักยอก
  ทรัพย์ คดีลักเล็กขโมยน้อย คดีเรื่องการท าร้ายร่างกาย เรื่องการหมิ่นประมาท มันมี
  แพะกันทั้งนั้นแหละ นั่นคือ กระบวนการตัดสินพิจารณาโทษที่จะท าในกระบวนการ
  กฎหมายต่อไปแต่ ณ วันนี้เราควรดูแลกฎหมายอย่างไร ไม่ใช่เก็บเห็ด ติดคุก 30 
  ปี แต่ข่มขืน 4 - 20 ปี สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ท าดีลดโทษอีก ซักพักออกมา  
  ข่มขืนอีกแล้ว เราอยู่กลางสังคมนี้ยังไงคะ อย่างน้อยขอจุดเริ่มต้น บุ๋มได้แค่เป็น
  ตัวเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ บุ๋มคงเปลี่ยนแปลงกฎหมายอะไรไม่ได้ แต่พลังของพวกคุณ
  ที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงได้ บุ๋มท าได้แค่เป็นสะพานให้เท่านั้น เป็นคนไปยื่นเสนอให้
  เองค่ะ…” 
   
  จ.การยกระดับให้เป็นประเด็นทางสังคม 
  “…ที่ผ่านมาเรามัวแต่พูดกันไง มัวแต่ด่าฆาตกรด่าคนท าความผิด เลวควร 
  ประหาร ควรจะอย่างนั้น ตัดไอ้นั่นประจาน เราเอาแต่พูด แต่ไม่เคย ได้ลงมือท า
  เลย นี่คือครั้งแรกที่เราจะร่วมมือท ากันจริงจัง โดยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่
  พวกใคร ใครอยู่กลุ่มไหน ใครเป็นสื่อ ใครดารา ใครไม่ใช่ดารา บุ๋มว่าทุกคนมีสิทธิ์
  เท่ากันหมดในการช่วยเหลือสังคม บุ๋มเป็นแค่หัวขบวนในการเริ่มต้นให้ เท่านั้น และ
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  มีทีมน้อง ๆ หลายคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะมาช่วยคัดแยกเอกสารตรงนี้ก็ขอบคุณ
  มาก ๆ แต่ตอนนี้ต้องขอแรงทุกคนในการประชาสัมพันธ์ตรงจุดนี้ จะได้ไม่ได้ขนาด
  ไหนแต่อย่างน้อยสังคมในวันนี้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราไม่ต้องการฆาตกรอีกต่อไป 
  เราไม่ต้องการคดีข่มขืน เห็นเหยื่ออีกต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นที่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ” 
  
  ช.ปัญหาขาดความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
  “… เผยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมสนับสนุน ไม่หวั่นโดนคัดค้านเพราะ 
  ต้องการให้เกิดสิ่งดี ๆ ในสังคม 
   แต่จะเป็นสื่อมวลชนเรานี่แหละค่ะ คงทนไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมคะไม่งั้นบุ๋ม
  คงไม่เห็นกล้องมาเยอะขนาดนี้เช่นเดียวกัน สื่อมวลชนร่วมกันเยอะมาก กลุ่มดารา
  ศิลปินก็เยอะมาก แฟนคลับศิลปินแต่ละคนก็ร่วมมือกันแสนคนไม่ยากค่ะ  ไม่กลัว
  โดนคัดค้านว่าใช้วิธีประหารโหดร้ายเกินไป ถ้ามี คนออกมาคัดค้านก็ไม่เป็นไร
  ค่ะ เพราะทุกคนแสดงความคิดเห็นภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย คุณคัดค้านคุณ
  ก็บอกเหตุผลมา เราอยากให้เกิดขึ้นเราก็บอกเหตุผลไปเท่านั้นเอง แล้วค่อยๆ 
  พิจารณาคัดค้านตอนพิจารณากฎหมาย นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ทุกคนย่อมมีสิทธิ์
  แสดงความคิดเห็น เราเองก็อยากให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในสังคม เราก็ต้องยื่นส่วนที่
  แรงที่สุดไปก่อนเพ่ือให้เป็นกระแสในสังคม เพ่ือให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ต้องการให้เกิด
  โทษตรงนี้อีก คุณคัดค้านมาก็เป็นกระบวนการพิจารณากฎหมายครม.ต่อไป ชีวิตนี้
  ต้องท าให้เห็นให้ได้ จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนก็ต้องท าให้ได้ค่ะ ถ้าเป็นของระบบ
  การปกครองปัจจุบันน่าจะเร็ว ….” 
   “เชื่อว่าผู้ใหญ่คงรอดูกระแสว่าประชาชนจะตอบรับมากแค่ไหนถ้ากระแส
  เราดี สื่อทุกคนเห็นด้วย ในการท าสิ่งดีๆ เกิดขึ้น อย่าเพิ่งตกใจค าว่าประหารนะคะ 
  เรายื่นไปก่อน ส่วนจะได้ไม่ได้ เหมือนเราฟ้องร้องทางแพ่งก็ยื่นไปก่อน แต่ส่วน
  ใหญ่ได้ไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นการ พิจารณาโทษกันอีกทีในอนาคต แต่
  อย่างน้อยเราต้องเดินเรื่อง และต้องมีการเริ่มต้นกันก่อน ถ้ามีใครเข้ามาช่วยเหลือ
  ตรงนี้ก็ยินดีค่ะ กราบยินดีเลย ยินดีอย่างยิ่ง ถ้าท าแล้วไม่ส าเร็จก็จะท าอีก เพราะที่
  ผ่านมาก็นั่งศึกษาเต็มที่แล้ว ไม่งั้นคงพูดมาตรากฎหมายไม่ได้ขนาดนี้” 
   
  ซ.การยื่นเสนอแก้ไขกฎหมาย 
  “….ก็ยื่นทันทีค่ะกับท่านประธานค่ะ ก็ย้ าอีกครั้งนะคะ ขอเป็นพลังเริ่มต้นในตรงจุด
  นี้ให้เห็นว่าเรามีประชาชนอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยและเห็นว่าจาก ต่างประเทศ
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  ก็จะส่งมาให้ด้วย ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ครบรายชื่อหนึ่งแสนเม่ือไหร่ บุ๋มจะยื่น
  เป็นรายชื่อบัญชีหางว่าวขึ้นทันที ส าหรับจุดนี้ก็เป็นส าเนาบัตรประชาชน คาดว่า
  เพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนเท่านั้น เซ็นชื่อลงวันที่คุณเซ็น แล้วส่งมาที่ บุ๋ม  
  ปนัดดา วงศ์ผู้ดีค่ะ ตู้ ปณ. 43 ปณฝ. ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10327 ยังไงก็ขอบคุณ
  ทุกคนมาก ๆ ขอบคุณสื่อมวลชน พลังของพ่ีน้องในวงการบันเทิง และทุกคนที่อยาก
  ให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น กฎหมายจะแรงขนาดไหน นั่นเป็นเรื่องอนาคตค่ะ แต่อย่างน้อย
  วันนี้เราทุกคนท าสิ่งดี ๆ ร่วมกันค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ แต่คงไม่รวมตัวท ากิจกรรม 
  บุ๋มว่าคนไทยต้องระมัดระวังเรื่องการรวมตัว (หัวเราะ) บุ๋มอาจดูหัวรุนแรงไปนิดหนึ่ง 
  แค่นี้ก็รุนแรงพออยู่แล้วค่ะ…”        
  กลุ่มผลักดันที่มีบทบาทก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
ถือเป็นกลุ่มผลักดันที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์สมัยใหม่ จะเห็นว่ามีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจ านวนมากตาม
กระแสความคิดและความเชื่อที่ เผยแพร่ซึ่ งเป็นความสนใจของคนในสังคม   สมาชิกของกลุ่ม
ผลประโยชน์นี้สามารถรวมกัน หรือมีความผูกพันกันได้โดยเหตุผลที่ว่า มีผลประโยชน์ร่วมกันในทาง
สังคมโดยมีเป้าหมายเพ่ือผลักดันกฎหมายหรือนโยบายเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
 4.1.4 ลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันประเภทต่าง ๆ  
  ก. ลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
   การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันประเภทต่าง ๆ ที่พบเห็นเป็น
รูปธรรมคือ  1) การรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย และ 2) การจัดกิจกรรมให้ความรู้
เพ่ือให้สังคมเห็นชอบในกิจกรรม การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันขณะนี้ยังไม่มีการปะทะ
ทางการเมืองระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านการเพิ่มโทษประหารเนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
   1. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันยังไม่เข้มข้นพอที่จะเป็น
ประเด็นทางสังคม 
   2. ผลกระทบของการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นผลกระทบในวงกว้างต่อ
ประชาชนทั่วไป ผู้ที่จะได้รับผลคือผู้ท าผิดซึ่งเป็นคนจ านวนน้อยในสังคม ท าให้ผลของความ
เคลื่อนไหวไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงไม่มีการปะทะทางการเมืองกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 
  ข. องค์กรเอกชน  Change.org ซึ่งมีวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหว คือ 1) ให้อาชญา
กรได้รับบทลงโทษที่สมควรแก่การกระท า 2)  ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ าสอง หรือให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด การเคลื่อนไหวขององค์กรเอกชน  Change.org เน้นการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอ
กฎหมาย และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือให้สังคมเห็นชอบในกิจกรรมการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
การแก้ไขบทลงโทษจึงเป็นการแก้ปัญหาสังคมไทยครั้งใหญ่ที่ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความ
หวาดกลัวเพราะเป็นการลงโทษแบบฉับพลันทันที เชือดไก่ให้ลิงดู โดยผู้กระท าผิดจะไม่รู้สึกว่าติดคุก
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เดี๋ยวก็ออกมาได้ เพราะมีการอภัยโทษ การลดโทษให้อยู่ตลอดเวลา การลดโทษให้แก่ผู้กระท าผิดคดี
ข่มขืนฆ่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการไม่เห็นคุณค่าทางจิตใจเหมือน
ตายทั้งเป็นของผู้ถูกกระท าแม้แต่นิดเดียว และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดใช้ความเหนือกว่าใน
ฐานะเพศชายในการก่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญหลังออกจากการพ้นโทษซ้ าแล้วซ้ าอีก 
  ค. บุคคลผู้มีชื่อเสียง เช่น นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี  อดีตนางสาวไทย มี 
วัตถุประสงค์การเคลื่อนไหว คือ เน้นการรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอกฎหมายเท่านั้น 

 
4.2 แนวคิดสนับสนุนและคัดค้านก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
   
 4.2.1 แนวคิดสนับสนุนการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  แนวคิดสนับสนุนการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าเกิดจากความไม่
เป็นธรรมที่ผู้เสียหายได้รับ กระแสความเกลียดชังและการรณรงค์ให้ข่มขืนมีโทษประหารชีวิต นั้นจึง
เป็นที่สนใจในสังคมอย่างเป็นวงกว้างราวกับน้ ามันท่ีโหมเชื้อไฟแห่งความเกลียดชัง3   
    1. สังคมไทยยังเป็นสังคมที่มีความคิดแบบดั้งเดิมในเรื่องของความรู้สึกผิดตลอดชีวิต 
หรือ “ตราบาป” ดังนั้นการถูกข่มขืนจึงหมายความถึง ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ 
(Dehumanization) การย่ ายีถึงสิทธิเหนือเรือนร่างของตนเองรวมถึงการย่ ายีทางจิตใจ และถึงแม้ว่า
เหตุการณ์การข่มขืนจะจบไปแล้วก็ตามแต่การเยียวยาสภาพจิตใจของเหยื่อจะต้องใช้เวลานาน หรือ
ท้ายที่สุดเหยื่อที่ถูกข่มขืนก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติตลอดชีวิต 
  2. ต้องการให้ผู้ที่กระท าความผิด ต้องตกอยู่ในสภาพทุกข์ที่เท่าเทียมกันหรือรุนแรง
กว่าเหยื่อ เพ่ือชดเชยให้กับเหตุการณ์หรือการกระท าที่เกิดขึ้น โดยความคิดแบบนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความคิดที่ว่า “ถ้ากล้าที่จะท าความผิด ผลลัพธ์คือบทลงโทษก็ถือว่าสมควรแล้ว” 
    3. ผู้กระท าความผิด หากได้รับโทษเพียงจ าคุกตลอดชีวิต เมื่อรับโทษจ าคุกจริงๆ 
เป็นระยะเวลาไม่นานก็กลับออกมาในสังคมและมีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดแบบเดิมซ้ าอีก ซึ่งการ
เพ่ิมโทษคดีข่มขืนให้เป็นการประหารชีวิตจึงช่วยท าให้ผู้คนวางใจและเห็นผลอย่างชัดเจนว่า นักโทษ
คดีข่มขืนได้ถูกประหารอย่างสิ้นซากและไม่มีทางที่จะกลับมาท าความผิดได้อีก ซึ่งความคิดแบบนี้เกิด
จากการที่ประชาชนไม่เชื่อในระบบยุติธรรม ระบบการลดโทษและอภัยโทษ เพ่ือให้ผู้เคยกระท า
ความผิดกลับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ 

                                                           

 3 นันทชัย อินทรอักษร, “ข่มขืน=ประหาร? ข้อถกเถียงที่ยังไม่มีวันจบ,” iLaw 
https://ilaw.or.th/node/4247 (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559). 
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   4. ต้องการโทษตามกฎหมายมีความรุนแรงจนผู้ที่คิดจะกระท าความผิดไม่กล้าที่จะ
ท าความผิด หรือ “เขียนเสือให้วัวกลัว” กล่าวคือ การเพิ่มโทษคดีข่มขืนให้เป็นการประหารชีวิตนั้นจะ
ท าให้ผู้ที่จะข่มขืนตระหนักถึงความผิดหรือบทลงโทษที่จะได้รับหากตนลงมือท า เกรงกลัวต่อบทโทษ
และเลิกล้มความคิดที่จะกระท าไปในท้ายที่สุด หรือแม้แต่ท าให้คนในสังคมรู้สึกถึงความปลอดภัยว่ามี
กฎหมายที่มีบทลงโทษสูงสุดคุ้มครองตนและสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต 
    5. ความผิดฐานข่มขืน และกระท าอนาจารในปัจจุบันเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโอนอ่อนผ่อนผันของกฎหมายไทย ที่มีช่องว่างทางกฎหมายเอ้ือผลประโยชน์
ให้แก่ผู้กระท าความผิด จึงเห็นว่า การก าหนดให้ยอมความได้ท าให้ไม่เป็นธรรมแก่เหยื่อและต้องการ
ปรับแกก้ฎหมายให้การข่มขืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามจะต้องถูกประหารชีวิต 
    6. ความไม่พอใจในเรื่องดุลยพินิจการลดโทษเมื่อจ าเลยรับสารภาพ แม้ว่าผู้กระท า
ความผิดในคดีข่มขืนและฆ่ามีโทษประหาร แต่เมื่อรับสารภาพจะได้รับลดโทษครึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา ก็ท าให้โทษที่ได้รับจริงลดน้อยลงไปอีก ส่งผลให้คนไม่เกรงกลัว คิดว่าขนาดข่มขืนและ
ฆ่าเม่ือสารภาพก็ไม่ถูกประหารอยู่ดี  
  กลุ่มผลักดันที่มีบทบาทก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่ามี
ความเห็นว่าผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและจากสังคม กล่าวคือ ไทย
เป็นรัฐที่ล้มเหลวในการควบคุมความรุนแรงทางเพศ ล้มเหลวในการปกป้องสิทธิของผู้หญิง เพราะมี
มายาคติมากมายในเรื่องเพศ ในนามของความหวังดีจากคนในสังคมกลับมีลักษณะของการต าหนิ
ผู้หญิงควบคู่กันมาตลอด เช่น “ต้องระวังตัวนะ อย่าแต่งตัวโป๊นะ อย่าใส่บิกินี่นะ เดี๋ยวจะโดนข่มขืน” 
การพูดลักษณะนี้เป็นเหมือนความปรารถนาดีที่ไร้เดียงสา ทั้งยังซ้ าเติมและสร้างความชอบธรรมให้
ผู้กระท าการข่มขืน จนกลายเป็นปัญหาใหญ่และฝังรากลึกในสังคมไทย  มายาคติเกี่ยวกับการข่มขืนใน
สังคมไทยมักมาคู่กับวาทกรรมการป้องกันการข่มขืน โดยผลักภาระทุกอย่างให้ผู้หญิงมีหน้าที่ปกป้อง
ตัวเอง น่าเสียใจอย่างยิ่งที่วาทกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากบุคคลสาธารณะ ผู้น าประเทศ ครูบาอาจารย์ 
การจะแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้จะต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ที่ผ่านมาสังคมมุ่งเน้นสอนผู้หญิง
มากกว่าชาย4  สังคมไทยยังมีมายาคติเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนซึ่งต่างจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่มาก 
เช่น ความเชื่อที่ว่าการข่มขืนมักเกิดจากคนแปลกหน้า แต่สถิติจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ชี้ว่า การ
กระท าความรุนแรงต่อเพศหญิงเกิดจากคนรู้จักถึง 49% นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการข่มขืนมักเกิด
ในที่เปลี่ยว ขณะที่จากสถิติชี้อีกว่า การข่มขืนจ านวนหนึ่งเกิดในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัย นั่นคือบ้านของ
ผู้ถูกกระท า 23% รวมทั้ง ในโรงเรียน รถโดยสาร วัด ความเชื่อว่า การข่มขืนเกิดจากผู้ชายที่มีปัญหา
ทางจิตนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เพราะจากสถิติแสดงให้เห็นว่า 97% ของผู้ที่ท าความรุนแรงทางเพศมัก
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ไม่ถูกด าเนินคดี ดังนั้นผู้ชายจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ท าได้และไม่ต้องรับโทษ การโทษว่าการแต่งตัว
ล่อแหลมของเพศหญิงเป็นสิ่งยั่วยุที่ก่อให้เกิดการข่มขืน เป็นการตอกย้ าว่าความรุนแรงเกิดจากตัวเพศ
หญิงเอง หากจะแก้ไขปัญหาก็ต้องให้การศึกษาว่าการใช้ความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเกิดจากเพศใดก็
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้5 
 4.2.2 แนวคิดคัดค้านการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  ส าหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย กับการรณรงค์ข่มขืนให้ประหารชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็น
นักวิชาการด้านกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์ในการยกเลิกโทษประหารชีวิตอยู่แล้วก่อนแล้ว 
หรือผู้คนบางกลุ่มในสังคม ภายใต้ฐานแนวคิดที่ว่า“การเพ่ิมบทลงโทษประหารชีวิต ไม่ได้ช่วยให้การ
ข่มขืนลดลง” รวมถึง “การเพ่ิมบทลงโทษประหารชีวิต เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ” โดย
กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยต่อการเพิ่มบทลงโทษฐานข่มขืนให้เป็นการประหารชีวิตนั้น ให้เหตุผลดังต่อไปนี้ 
  4.2.2 .1.กลุ่มนักวิชาการที่คัดคัดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
ได้แก่ 
   1. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  
    2. นพ.วรตม์  โชติพิทยสุนนท์   จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
    3. อิสรกุล อุณหเกตุ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
    4. ปกป้อง ศรีสนิท  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    5. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย   
  4.2.2.2 แนวคิดคัดค้านการเพิ่มโทษประหาร 
   กลุ่มนักวิชาการที่คัดคัดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
มีแนวคิดคัดค้านการเพิ่มโทษประหารดังนี้ 
     1. ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความคิดเห็นว่า “ถ้าโทษอย่างเดียวของการ
ข่มขืนคือ ประหาร ผลที่ตามมาก็คือ หนึ่ง เหยื่อทุกรายจะตาย เนื่องจากเกิดการฆ่าปิดปากและอาจมี
การอ าพรางศพร่วมด้วย สอง หากกระบวนการยุติธรรมผิดพลาด อาจมีกรณีจับแพะหรือเกิดการใส่
ร้ายขึ้น สาม อาจมีการ ติดสินบนเจ้าพนักงานเนื่องจากผู้ต้องหาทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีความตายรอ
อยู่และจะพยายามวิ่งหาทางเอาตัวรอดทุกช่องทาง จนอาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น จากการ
เปลี่ยนแปลงหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐ” และ บทลงโทษของกฎหมายไม่ได้มีไว้แก้แค้น แต่มีไว้เพ่ือ
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ป้องกันการกระท าความผิด การประหารชีวิตเป็นมาตรการที่ไม่ให้โอกาสแก้ไขปรับตัวได้อีก มนุษย์ทุก
คนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะเยาวชน 
     2. นพ.วรตม์  โชติพิทยสุนนท์  แสดงความคิดเห็นถึงสภาวะทางจิตของ
ผู้กระท าความผิดว่า “ อสูรร้ายไม่ได้ถูกสร้างข้ึนใน 1 วัน แต่ถูกสร้างขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนานนับปี 
คดีเล็ก ๆ ที่เคยก่อขึ้นถูกละเลยและพัฒนากลายเป็นคดีสะเทือนขวัญ ทุก ๆ คดีมักมีสัญญาณน ามา
ก่อน สัญญาณที่ล่องหนในสายตาของคนในสังคม และเมื่อน าฆาตกรคดีสะเทือนขวัญทั้งหลายมา
สัมภาษณ์ เกือบทั้งหมด เคยผ่านชะตาชีวิตอันโหดร้ายเกินกว่าจินตนาการมาแล้วทั้งนั้น ก่อนที่จะ
ตัดสินใจถ่ายทอดบาดแผลของตัวเองไปให้ผู้บริสุทธิ์ในท้ายที่สุด” ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
การเพ่ิมบทลงโทษในคดีข่มขืน จึงเป็นเพียงแค่การตัดส่วนที่เน่าของผลไม้ออก โดยที่ไม่ได้กลับไปมอง
ปัญหาที่แท้จริงว่าเชื้อที่เน่านั้นมาจากแกนกลางของผลไม้ เพราะการฆ่าข่มขืนเป็นเพียงแค่ยอดภูเขา
น้ าแข็งที่ด้านล่างถูกกดทับไว้ด้วยความเหลื่อมล้ าของทางสังคมในทุก ๆ ด้าน หรือแม้แต่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ดังนั้น ข่มขืน=ประหารชีวิต จึงไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาว
อย่างแท้จริง6  
    3. ปกป้อง ศรีสนิท  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกฎหมายระหว่างประเทศว่า “ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีการลงโทษต่างๆคงไม่สามารถใช้หลักตาต่อตาฟันต่อ
ฟันแบบดั้งเดิมได้ เพราะประเทศไทยนั้นอยู่ใต้พันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการลงโทษต้อง
สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม การลงโทษจ าคุกหรือประหารชีวิตเป็นบทลงโทษที่พอรับได้ใน ICCPR 
แต่การลงโทษด้วยความโกรธแค้นของสังคมแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน หรือในรูปแบบอ่ืนๆอย่างการ
ทรมานหรือท าให้พิการ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในกติการะดับสากล” 
     4. อิสรกุล อุณหเกตุ  อธิบายว่า  ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎหมายมี
ขึ้นเพ่ือสร้างความสงบสุขของบ้านเมืองและให้โอกาสผู้ที่กระท าความผิดได้ส านึกในความผิดของตน 
ซึ่งกฎหมายมิได้มีขึ้นเพ่ือการแก้แค้นหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการฆ่าคนที่
เกลียดชัง ทุกคนล้วนต้องการโอกาสครั้งที่สองในการแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ซึ่งการ ข่มขืน=
ประหารชีวิต นั้น เป็นเพียงการมองที่ผลลัพธ์ของการกระท าอย่างด่วนสรุปที่สุด โดยเพิกเฉยถึง
การศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือปัญหาก่อนหน้าที่จะลงมือกระท า การลงโทษเป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์
หลายประการ ได้แก่ การแก้แค้นทดแทน (Retribution) การป้องปรามการกระท าความผิด 

                                                           

 6 วรตม์  โชติพิทยสุนนท์, “เพ่ิมโทษฆ่าข่มขืนแค่ปลายเหตุ เตือนสังคมใส่ใจเส้นทาง “อสูร
ร้าย” ก่อนก่อเหตุสะเทือนขวัญ,” ผู้จัดการ online (5 กุมภาพันธ์ 2559), http://www.manager. 
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(Deterrence) การกันผู้กระท าความผิดออกจากสังคม ( Incapacitation) และการแก้ไขฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation) แม้ว่าการแก้แค้นทดแทนจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการลงโทษ แต่การลงโทษไม่
จ าเป็นต้องเป็นไปเพ่ือการแก้แค้นเสมอไป เพราะสุดท้ายแล้วการล้างแค้นอาจได้ความสะใจ แต่อาจ
ไม่ได้ให้ผลเชิงบวกต่อการป้องปรามการกระท าความผิดเท่าที่คาดไว้ 
   5. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย    
    แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีเหตุผลหลัก ๆ อยู่  5 
ประการที่ท าให้ออกมารณรงค์ให้มีการยุติโทษประหารชีวิตในสังคม คือ 
    1. การประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ คือ 
สิทธิในการมีชีวิตอยู่ซึ่งมนุษย์ทุกคนพึงได้รับสิทธินี้เสมอกันโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพ ชาติพันธ์ ศาสนา
หรือชาติก าเนิด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคม เพราะนั้นเป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากไป
จากบุคคลได ้
    2. การประหารชีวิตทุกวิธีก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อนักโทษ
อย่างแสนสาหัส แม้แต่การฉีดยาพิษเข้าสู่ร่างกาย 
    3. ระบบหรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาย่อมมีความเสี่ยงที่จะ
ตัดสินผิดพลาด ไม่มีระบบใดท่ีจะสามารถตัดสินได้อย่างเป็นธรรมสม่ าเสมอโดยไม่มีข้อบกพร่องต่อการ
ประหารชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้ แม้ในภายหลังจะมีการสอบสวนว่าผู้ที่ถูก
ประหารชีวิตนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม 
    4. นักโทษที่ถูกประหารชีวิตส่วนใหญ่ คือบุคคลที่มีฐานะยากจน 
เป็นคนด้อยโอกาสในสังคมซึ่งไม่สามารถว่าจ้างทนายความที่มีความสามารถเพ่ือให้ความรู้และแก้ต่าง
ให้กับตนเองได ้
    5. การประหารชีวิตไม่ได้ยับยั้งอาชญากรรมที่รุนแรงหรือท าให้
สังคมปลอดภัยขึ้นมาได้ แต่ยังส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อสังคม การที่รัฐอนุญาตให้มีการประหารชีวิต
บุคคลผู้กระท าผิดแสดงถึงการสนับสนุนต่อการใช้ก าลังและยังเป็นการส่งเสริมวงจรการใช้ความรุนแรง 
  4.2.2.3 การเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า 
   การเคลื่อนไหวกลุ่มคัดค้านการเพ่ิมโทษประหารของนักวิชาการ เช่น  
1) ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2) นพ.วรตม์  โชติพิทยสุนนท์  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 3) อิสรกุล อุณหเกตุ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ  
4) ปกป้อง ศรีสนิท  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่วนใหญ่จะเป็นการ
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เคลื่อนไหวโดยการแสดงความคิดเห็น ขณะที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยในฐานะที่เป็น
องค์กรเอกชน (NGO)  ระหว่างประเทศจะเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมทางสังคม 
    แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย ได้เริ่มถือก าเนิดขึ้นในปี 2525 
โดยกว่าทศวรรษ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเพียงองค์กรที่ไม่ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งในองค์กรนั้น 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอดีตผู้น านักศึกษาท่ีเป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคม อย่างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ์
สังหารหมู่ทางการเมืองในประเทศเมื่อปี 2535 เริ่มมีผู้ให้ความสนใจใน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
และมีผู้คนใหม่ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น แนวคิดเรื่องกลุ่มสมาชิกได้ถูกน าไปเผยแพร่ยังกลุ่ม
นักศึกษาและประชาชนในวิชาชีพอ่ืน ๆ และจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นจ านวน 3 กลุ่ม
ในระหว่างปี 2534 – 2536 จนถึงทุกวันนี้มีจ านวนกลุ่มที่ปฏิบัติงาน หรือรวมกลุ่มกันอยู่ทั้งสิ้น 9 กลุ่ม 
    ความพยายามในการจัดตั้งส านักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เริ่มขึ้นในปี 2532 
และนับแต่นั้นมาก็ได้มีการจัดตั้งโครงสร้างอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะกรรมการในปี 2536 โดย
การประชุมใหญ่ประจ าปี (Annual General Meeting – AGM) ของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 ไม่ก่ีปีต่อมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทยก็ได้เติบโตขึ้นจากกลุ่มสมาชิกเล็ก ๆ กลายเป็นโครงสร้างที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี 
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่คัดเลือกตามกระบวนการประชาธิปไตย เจ้าหน้าที่ผู้ช านาญงาน และ
ส านักงานที่มีอุปกรณ์พร้อม นอกจากนี้จ านวนสมาชิกยังเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการ
รณรงค์ของกลุ่มท้องถิ่นเองก็ขยายตัว 
     แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมองในระดับปรัชญาจะพบว่า ไม่
มีกระบวนการใดก็ตามที่มีความชอบธรรมในการตัดสินใจว่าคนหนึ่งคนจะอยู่หรือตาย โดยแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เราไม่สามารถใช้โทษประหารชีวิต
ต่อกรณีการสังหารบุคคลได้ หากรัฐกระท าเช่นนั้นก็เท่ากับสะท้อนภาพของความจงใจของอาชญากรที่
จะใช้ความรุนแรงต่อเหยื่อ นอกจากนั้น ระบบยุติธรรมทางอาญาทั้งปวงย่อมมีความเสี่ยงที่จะน าไปสู่
การเลือกปฏิบัติและการตัดสินผิดพลาดไม่มีระบบใดที่จะสามารถตัดสินได้อย่างเป็นธรรม สม่ าเสมอ 
และปราศจากข้อบกพร่อง เมื่อเป็นการตัดสินว่าใครควรมีชีวิตอยู่และใครไม่ควรมีชีวิตอยู่ การตัดสิน
ตามอัตวินิจฉัยและความเห็นของสาธารณะอาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางอาญา ตั้งแต่ช่วงเริ่มการ
จับกุมไปจนถึงการพิจารณาการขออภัยโทษในช่วงนาทีสุดท้ายและสิทธิมนุษยชนเป็นเอกสิทธิติดตัว 
และบุคคลพึงได้รับสิทธินี้เสมอเหมือนกันทุกคนโดยไม่ค านึงถึงสถานภาพ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือชาติ
ก าเนิด เป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากจากบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะก่ออาชญากรรมเช่นใด สิทธิมนุษยชนเป็น
สิ่งที่บุคคลทุกคนพึงมี ตั้งแต่บุคคลเลวร้ายสุดไปถึงดีสุด และช่วยคุ้มครองเราทุกคน” 
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 4.2.3 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในต่างประเทศ 
  โทษประหารชีวิตเป็นโทษขั้นสูงสุดที่สามารถลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฝรั่งเศส ค.ศ. 1810  แต่ประเทศฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องการ
ลงโทษจากซีซาร์เบคคาเรีย (Cesar Beccaria) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียนซึ่งกล่าวว่าการลงโทษที่
รุนแรงนั้นนอกจากจะมิใช่วิธีที่จะยับยั้งไม่ให้บุคคลกระท าผิดแล้วยังขัดกับความยุติธรรมและลักษณะ
ของสัญญาประชาคม ส าหรับเบ็คคาเรีย การลงโทษจะได้ผลดีต่อเมื่อการลงโทษนั้นได้สัดส่วน  
สมเหตุสมผลรวดเร็ว และไม่ขัดกับหลักมนุษยธรรม ดังนั้น ซีซาร์ เบ็คคาเรีย  จึงไม่เห็นด้วยที่ให้มีการ
ลงโทษประหารชีวิต  ส าหรับนักโทษที่กระท าผิดร้ายแรง เพราะว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการ
ลงโทษที่ทารุณโหดร้ายและรุนแรงเกินไป  
  การประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศฝรั่งเศสเริ่มขึ้นส าหรับความผิดทาง
การเมืองเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1848 มาตรา 5 ได้
ประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดทางการเมือง  ต่อมาเมื่อประเทศฝรั่งเศสได้เข้าเป็น
ภาคีในกติการะหว่างประเทศว่าด้วนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966  ประเทศฝรั่งเศส
ได้ออกรัฐบัญญัติ  ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1980  ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตส าหรับเด็ก 
209 และในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 1981  ประเทศฝรั่งเศสได้ออกรัฐบัญญัติฉบับที่ 81 – 908  ลงวันที่ 9 
ตุลาคม ค.ศ. 1981 ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตอย่างเด็ดขาดส าหรับการกระท าความผิดทั้งหมด 
กฎหมายดังกล่าวเสนอโดยนายโฮร์แบรต์  บาแดงแตร์ (Robert  Badinter) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมในขณะนั้น  
  ฆาตกรรมในสมัยก่อนที่มนุษย์บันทึกไว้ในต านานการสร้างโลกของคัมภีร์ไบเบิ้ล
ภาษาฮิบรู  กล่าวคือ เมื่อพระเจ้าสร้าง อดัมกับอีฟ พวกเขามีลูกชายสองคน คือเคนกับอาเบล  เคนได้
ฆ่าน้องชาย คือ อาเบลและตอบค าถามของพระเจ้าที่ว่าอาเบลอยู่ไหนด้วยค าพูดที่ถูกจารึกไว้ใน
ประวัติโศกนาฏกรรมของมวลมนุษยชาติว่า “ข้าไม่รู้ ข้าต้องดูแลน้องด้วยหรือ”  พระเจ้าสาปให้เคนใช้
ชีวิตหลังจากนั้นเร่ร่อนทั่วผืนโลกและตีตราเคนไว้ เพ่ือห้ามไม่ให้ทุกคนที่เจอเคนนั้นฆ่าเขา  บทเรียน
ต่อมนุษย์ในเรื่องนี้คือ แม้ว่าชีวิตของอาชญากรเร่ร่อนคนนี้ก็เป็นสิ่งมีค่าจากนั้นมนุษย์เริ่มเรียนรู้ว่าเรา
ไม่ควรฆ่าแกงกัน แม้กระทั่งฆ่าเพ่ือลงโทษคนที่ฆ่าคนอ่ืน มีการบันทึกไว้ว่ารัฐทัสคานีเป็นแห่งแรกที่
ตรากฎหมายเช่นนี้ไว้เมื่อ ค.ศ. 1786 เวเนซูเอลาเป็นรัฐสมัยใหม่ประเทศแรกที่ปฏิเสธโทษประหาร
ชีวิตทุกวันนี้กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกยกเลิกโทษประหารชีวิต จุดยืนของรัฐประชาธิปไตยเสรี
เป็นเรื่องส าคัญไม่ต้องการให้ประเทศอย่างอิหร่านหรือจีนมาเป็นตัวก าหนดมาตรฐานคุณธรรมให้กับโลก 
  สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีพิเศษมีการใช้โทษประหารชีวิตใน 38 มลรัฐ ขณะที่มีการ
ยกเลิกแล้วใน 12 รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐไทยมักอ้างอยู่เสมอว่าโทษประหารชีวิตยังมีอยู่ในสหรัฐอเมริกา



Ref. code: 25595803011112MHQ

57 

ประหนึ่งเป็นการยอมรับว่าความเป็นเสรีประชาธิปไตยสุดขั้วท าให้การใช้โทษประหารชีวิตเป็นที่
ยอมรับกันได้ จะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นถ้าดูจากรายชื่อประเทศท่ีมีอัตราการลงโทษประหารชีวิตมากที่สุด 
  สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีอัตราการลงโทษประหารชีวิตต่อประชากรสูงที่สุดในโลก 
จากข้อมูลขององค์กรนิรโทษกรรมสากล สิงคโปร์ไม่เปิดเผยสถิติตัวเลขที่แน่นอน ส่วนจีนเป็นประเทศ
ที่มีอัตราการประหารชีวิตภายในประเทศสูงสุดและมีการประหารชีวิตคนเพ่ิมขึ้นทุกปีในอัตราที่สูงกว่า
ทั่วโลกทั้งหมดรวมกัน มีการประเมินกันว่าคนถูกประหารในจีนมีราว 10,000 กว่ารายต่อปี  กลไกการ
ลงโทษประหารชีวิตของรัฐบาลจีนเป็นเครื่องที่เด็ดขาดที่สุด ในการคงไว้ซึ่งอ านาจทางการเมืองและ
การปราบปรามอาชญากรรมและคอรัปชั่น อย่างไรก็ดีตรงนี้ก่อให้เกิดค าถามว่าจีนมุ่งมั่นเรื่องหลักนิติ
ธรรมเพียงใด เป็นสิ่งที่สงสัยกันทั่วไป กระทั่งในแวดวงรัฐบาลเองว่ามีผู้บริสุทธิ์หลายรายเกินไปที่โดน
ลงโทษประหารชีวิตปีนี้เอง มีหลายกรณีที่เป็นว่าชายบริสุทธิ์หนึ่งรายโดนประหารไปแล้วด้วยแรง
กดดันจากประชาคมโลก การปฏิรูปการลงโทษประหารชีวิตได้กลายเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนใน
ระบอบกฎหมายจีน ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในแวดวงกฎหมายก็มีการอภิปราย
เรื่องการปรับปรุงกฎหมายอาญากันอย่างกว้างขวางแต่การปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่แน่นอน พวกสายเหยี่ยว
ยอมรับไม่ได้ที่อ านาจของต ารวจจะลดลงและศาลจะตัดสินคดีอย่างเคร่งครัดมากขึ้น การปฏิรูปการ
ลงโทษประหารชีวิตที่ศาลประชาชนสูงสุดของจีนประกาศและที่สื่อมวลชนรายงานกันใหญ่โตนั้น
ท้ายที่สุดเป็นเพียงการย้อนกลับไปสู่สภาพการที่ไม่ต่างจากปี ค.ศ. 1980 เท่านั้นเอง ท าไมสหรัฐถึงถูก
จัดอันดับให้เป็นประเทศที่หัวรั้นที่สุดในเรื่องโทษประหารชีวิต สหรัฐสืบทอดมรดกทางนโยบายมาจาก
อังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่า แต่ในขณะที่อังกฤษได้ก้าวหน้าไปแล้วด้วยการเดินตามแนวของยุโรป 
สหรัฐยังคงฝักใฝ่แนวเคร่งจารีตทางศาสนาและอ านาจนิยมอันเป็นกระพ้ีของมรดกยุโรป ที่จริงแล้วคู่
ปฏิปักษ์สองฝ่าย คือ มุสลิมเคร่งจารีตและสหรัฐที่เคร่งจารีตนั้นมีอะไรที่เหมือนกัน ชาติอ่ืนในโลกไม่ได้
เรียนรู้อะไรเลยจากการยึดติด โทษประหารชีวิตในดินแดนที่อ้างว่าระบบกฎหมายของตนเป็นรูปแบบ
ที่ควรเองเยี่ยงอย่าง ตรงกันข้ามประเทศเกิดใหม่อย่างติมอร์ตะวันออกกลับแสดงจุดยืนให้เห็นคุณค่า
ของชีวิต เพราะพลันที่ได้รับเอกราช ก็ได้ลงนามรับรองกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านโทษประหารชีวิต
ด้วยทุกสาเหตุและทุกเวลา7  
  ในต่างประเทศที่เห็นด้วยที่ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตผู้กระท าความผิดแม้จะมี
การก่อเหตุร้ายรุนแรงก็ตาม  เพราะว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษทารุณโหดร้ายและ
รุนแรงเกินไป ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารไปแล้วมีจ านวน  88 ประเทศ คือ  อันโดรา แองโกล่  
อาร์มีเนีย  ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจัน เบลเยี่ยม เบอร์มิวดา ภูฎาน โบลิเวีย บอสเนีย

                                                           

 7 กนกวรรณ ขวัญดี, การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 27-34. 
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เฮอร์เซโกวินา บัลกาเรีย กัมพูชา แคนาดา เคปเวอร์เด โคลอมเบีย คอสตาริก้า  โก๊ดดีวัวร์  โครเอเชีย  
ไซปรัส สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ค จิบูติ สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวดอร์  เอสโตเนีย ผินแลนด์ ฝรั่งเศส  
จอร์เจีย  เยอรมนี  กรีช  กีเนียบี เซา เฮติ ฮอนดูรัส ฮังการี ไอซ์แลนด์ มอริเซียส เม็กซิโก  สหพันธรัฐ
ไมโครนีเชีย มอลโดวา โมนาคา โมซัมบิค นามิเบีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นิคารากัว 
นอร์เวย์  ปาเลา  ปานามา  ปารากวัย  โปแลนด์  ปอร์ตุเกส  โรมาเนีย  ซามัว  ซานมาริโน  ซษวโตเม
แอนด์ปรินซีเป  เซเนกัล  เซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร  ซีเซลส์  สโลเวเนีย หมู่เกาะโซโลมอน อาฟริกา
ใต้  สเปน  สวีเดน  สวิสเซอร์แลนด์  ทากิจิสถาน  มาซิโดเนียแห่งอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย  ติมอร์
ตะวันออก  ตุรกี  เอร์กเมนิสถาน  ตูวาลู  ยูเครน  อังกฤษ  อุรกวัย  วานูอาตู  วาติกัน  และเวเนซูเอ
ล่า เป็นต้น 
 4.2.4 กลุ่มที่มีความเห็นเป็นกลาง 
  ก. ผู้สนับสนุนที่มีความเห็นเป็นกลาง 
   นอกจากสองฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันอย่างสุดขั้วแล้ว ยังมีกลุ่มคน
ที่มีความคิดเห็นเป็นกลาง ๆ เกี่ยวกับการเพ่ิมบทลงโทษให้เป็นโทษประหารนั้น เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มี
ความคิดแบบสุดขั้ว แต่มองเห็นถึงช่องโหว่ของแนวคิด ข่มขืนต้องประหารชีวิต  ผู้สนับสนุนที่มี
ความเห็นเป็นกลาง คือ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน iLaw ซึ่งด าเนินกิจกรรมผ่าน 
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
   iLaw เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งท างานกับภาคประชา
สังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน การท างาน iLaw เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือจะไปให้ถึงเป้าหมายต่าง โดย
การท างานรณรงค์เพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย iLaw ยังท างานติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุม
คุมขังและการพิจารณาคดีที่เก่ียวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกด้วย 
  ข. แนวคิดของผู้ที่มีความเห็นเป็นกลาง 
   องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน iLaw  ตระหนักว่า บทลงโทษของ
คดีข่มขืนยังเบาเกินไปเช่นกัน แต่ได้พยายามเสนอแนวทางที่ประนีประนอมและมองภาพรวมของ
สถานการณ์ให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเป็นกลางต่อข้อถกเถียงนี้ จะมองผ่าน
มุมมองของคนนอก โดยไม่ได้เอาตนเองเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์หรือรูปคดี โดยปรากฏ
เหตุผลดังต่อไปนี้8  

                                                           

 8 นันทชัย อินทรอักษร, “ข่มขืน=ประหาร? ข้อถกเถียงที่ยังไม่มีวันจบ,” iLaw 
https://ilaw.or.th/node/4247 (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559). 
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      1. การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของทั้งสองฝ่าย ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า
ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิดหรือเหยื่อเองก็ตามยังคงมีความเป็นมนุษย์ที่เสมอเหมือนเท่าเทียมกัน 
การเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อเป็นสิ่งเร่งด่วนที่จะต้องท า แต่ก็มิได้เพิกเฉยถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
โดยจะต้องลงโทษตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
     2. กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเป็นกลางเห็นถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
ว่าแท้จริงแล้วมิใช่บทลงโทษที่ผู้คนในสังคมไม่เห็นด้วยจนน าไปสู่การรณรงค์ให้การข่มขืน=ประหาร 
แต่เป็นเพราะกระบวนการทางกฎหมายเองที่ไม่มีผลบังคับใช้ที่ชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งอาจเป็นเพราะกระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่มีความล่าช้าที่ไม่ทันต่อกระแสสังคมที่ร้อนแรงในขณะนั้น 
     3. กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเป็นกลางพยายามที่จะมองภาพรวมของ
สถานการณ์ในกรณีของแพะรับบาป ที่เกิดขึ้นกับคดีที่มีชื่อเสียงหรืออ านาจในสังคมซึ่งยังคงมีความ
เคลือบแคลงต่อกระบวนการยุติธรรม โดยมีความคิดเห็นว่าการที่เพ่ิมบทลงโทษให้เป็นการประหาร
ชีวิต และเร่งรัดกระบวนการยุติธรรมให้มีการประหารชีวิตจะน าไปสู่การกระท าความผิดในลักษณะคือ 
เช่น การใช้อ านาจเพ่ือช่วยเหลือให้พ้นโทษโดยให้มีคนอ่ืนรับผิดแทน หรืออาจจะน าไปสู่การบังคับให้
สารภาพผิด เพ่ือปกป้องผู้กระท าความผิดที่แท้จริง และเมื่อมีการประหารชีวิตแล้ว ความเกลียดชัง
ของผู้คนในสังคมเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ของเหยื่อจะลดลง และเมื่อคดีจบ
ผู้กระท าความผิดที่แท้จริงก็ยังคงลอยนวลอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ย ว
ชาวอังกฤษในเกาะเต่า  ที่ผู้คนบางกลุ่มในสังคมไทยคิดว่าเป็นการหาแพะรับบาปและยัดเยียด  
ข้อกล่าวหาให้แก่แรงงานชาวพม่า  
     4. ความรุนแรงของการข่มขืนมีหลายระดับ เป็นการตั้งค าถามย้อนกลับไป
ว่า การข่มขืนในลักษณะใดจึงจะน าไปสู่การประหารชีวิตบ้าง การล่วงละเมิดทางเพศ  (Sexual 
Harassment) ถือเป็นการข่มขืนด้วยหรือไม่ หรือแม้แต่การที่สามีต้องการจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา
ซึ่งไม่ยินยอมหรือไม่มีอารมณ์ร่วม จะต้องน าไปสู่การประหารชีวิตด้วยหรือไม่ นอกจากนี้การข่มขืนที่
จะต้องน าไปสู่การประหารนั้น บทลงโทษดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
หรือไม่อย่างไร 
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4.3 ปฏิกิริยาตอบสนองจากรัฐบาลต่อการผลักดันการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและ
ฆ่า 
 
 4.3.1 ปฏิกิริยาจากรัฐบาล 
  รัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นต่อการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าว่า
ไม่เป็นด้วยต่อผู้สนับสนุนแนวคิดนี้โดยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า9  
  “....ให้กลับไปดูทั่วโลกว่าเขาว่าอย่างไรอย่าไปคิดเอาเอง วันนี้อย่าลืมว่าเราอยู่กับ
  กฎหมายโลก กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน ทั่วโลกยกเลิกการ ประหาร 
  ชีวิตกี่ประเทศแล้ว ของเราประหาร 3 ครั้งก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เลย ที่ผ่านมาก็ใช้ใน
  ทุกมาตราแล้ว ทั้งกฎหมายปกติ และมาตรา 44 ซึ่งไม่มีอะไรแรงไปกล่าวนี้ ก็ยังไม่
  กลัวกันเลย 
    “ถ้าให้มีการประหารชีวิตก็คงต้องประหารสัก 3 ชาติ ถึงจะกลัว อย่ามาใช้ 
  กฎหมายจนเสพติด อย่าไปเสพติดกฎหมายจนไปสู่อ านาจ ไปสู่ผลประโยชน์ อย่าไปเสพติด
  แบบนั้น ขอให้ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ดีกว่า สังคมก็ต้องช่วยกันกดดัน นักข่าวก็ต้อง
  ช่วยกันประณาม สื่อต้องช่วยผมในการกดดัน คนที่ท าความผิดเหล่านี้ให้มันสงบ 
  อย่าปล่อยให้มีปากมีเสียงอยู่ได้...”  
   
   สรุปแล้วพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) มีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยและต่อต้านแนวคิดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่าวิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันมีกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้ว  
 4.3.2 ปฏิกิริยาจากกระทรวงยุติธรรม 
  นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
ผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าว่า10  

                                                           

 9 ประยุทธิ์ จันทร์โอชา, “"บิ๊กตู่" ไม่เห็นด้วยเรียกร้อง "ข่มขืน" ประหารชีวิต อย่าเสพติดกม. 
ต้องดูสังคมโลก” ข่าวสด (4 กรกฎาคม 2559) https://www.khaosod.co.th/view_Newsonline 
.php?newsid=1467618656 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2559). 
 10 ธวัชชัย ไทยเขียว , “รองปลัดยุติธรรม โพสต์ถาม 'ข่มขืน=ประหาร' เท่ากับส่งเสริมฆ่าปิด
ปาก,” ประชาไท (4 กรกฎาคม 2559) http://prachatai.com/journal/2016/07/66682 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559).  
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  “...การเพ่ิมโทษประหารเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ การข่มขืนทุกรายต้องฆ่าปิดปาก
  ให้หมดหรือไม่ เพราะต้องการปกปิดการกระท าความผิด“ข่มขืนกระท าช าเรา”  โดย
  ใช้วิธีขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่
  สามารถขัดขืนได้ หรือท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น  
 
  ถ้ากระท าดังกล่าว “มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วม กระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง” แม้แต่เพศเดียวกัน ต้องระวังเจอ “คุก” ตั้งแต่ 15 - 25 ปี 
และปรับตั้งแต่ 3-4 หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต (มาตรา 276) แต่ถ้าข่มขืนกระท าช าเราเป็นเหตุ
ให้ผู้ถูกข่มขืน ได้รับอันตราย “สาหัส” ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 15-20 ปี และปรับตั้งแต่ 3-4 หมื่น
บาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต และถ้าผู้ถูกข่มขืนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ “ประหารชีวิต” หรือ 
“จ าคุกตลอดชีวิต” (มาตรา 277 ทวิ) และถ้าการกระท าความผิดตามมีอาวุธ หรือวัตถุระเบิด หรือ 
โดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ท าให้ผู้ถู กข่มขืนได้รับอันตราย 
“สาหัส” ต้องรับโทษ “ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต” ถ้าถึงแก่ความตาย ต้องเจอโทษ 
“ประหารชีวิต” สถานเดียว (มาตรา 277 ตรี) 
  “สังคมเรียกร้อง “ข่มขืนฆ่า = ประหาร” ตามกฎหมายก็เท่ากับประหารอยู่ แล้ว แต่
  ถ้า....ข่มขืน=ประหาร เท่ากับส่งเสริมให้ “มีการข่มขืนทุกราย เพราะต้องฆ่าปิดปาก
  ให้หมดเพ่ือปกปิดการกระท าความผิดของตน” มีคดีมากมายที่เด็กรักกัน พ่อแม่ไม่
  ยอม หรือเรียกเงินสินสอดทองมั่นสูงเกินไป ตกลงไม่ได้ก็ไปแจ้งความว่าลูกถูกข่มขืน 
  และอ่ืน ๆ จะท าอย่างไร"  
   เป็นไปได้หรือไม่ คดีข่มขืนกระท าช าเราทุกคดี ให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจมี 
  ค าสั่งให้สืบเสาะและพินิจทุกคดี โดยไม่จ ากัดเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน 5 ปี  
  เพราะ พ.ร.บ.คุมประพฤติก็ได้มีการแก้ให้มีอ านาจสืบเสาะในคดีทุกประเภทได้อยู่
  แล้ว และคดีข่มขืนกระท าช าเรา จ าเป็นต้องเข้าโปรแกรมบ าบัดเฉพาะ และควร 
  ได้รับการติดตามช่วยเหลือหลังพ้นโทษตามค าพิพากษาทุกรายจะดีกว่าหรือไม่…” 
 
  สรุปนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการ
ผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าว่าเนื่องจากมีเหตุและปัจจัยทางข้อเท็จจริง
หลายอย่างต้องพิจารณามากกว่าการประหารชีวิตเพียงอย่างเดียว เช่น การร่วมประเวณีโดยการ
สมยอมต่อมาภายหลังไม่สามารถตกลงกันได้  เรื่องเกิดเป็นคดีความ เด็กรักกัน พ่อแม่ไม่ยอม หรือ
เรียกเงินสินสอดทองมั่นสูงเกินไป ตกลงไม่ได้ก็ไปแจ้งความว่าลูกถูกข่มขืน  
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 4.3.3 แนวโน้มการแก้ปัญหาของรัฐบาล 
  จากการแสดงความคิดเห็นของรัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผลักดันในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท า
ผิดฐานข่มขืนและฆ่า แต่รัฐบาลไม่ได้แสดงออกหรือห้ามเคลื่อนไหว แต่จากความเห็นของรัฐบาลแสดง
ให้เห็นว่าหากกลุ่มผลักดันสามารถยื่นเสนอกฎหมายได้รัฐบาลสามารถเคลื่อนไหวผ่านระบบรัฐสภาใน
การไม่ให้ประเด็นการเพ่ิมโทษผ่านออกมาเป็นนโยบายได้เช่นกันเพราะอ านาจตัดสินใจทั้งหลายใน
กระบวนการนิติบัญญัติอยู่ที่นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 
4.4 ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผลักดันในการผลักดันการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า 
 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ .ศ. 2542 ก าหนดให้มีวิธีการเสนอ
ร่างกฎหมายของประชาชน กล่าวคือ ผู้ที่จะเสนอกฎหมายต้องจัดให้มีร่างกฎหมายที่ต้องการเสนอ 
และรวบรวมผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มี
สิทธิเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด  พร้อมหลักฐานอันประกอบด้วยส าเนาบัตรประชาชนหรือ
หลักฐานอืน่ที่ราชการออกให้ และส าเนาทะเบียนบ้าน ปัญหาส าคัญที่สุดของการผลักดันการเพ่ิมโทษ
ประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าคือการผลักดันความต้องการของตนเองเข้าสู่รัฐสภาและผลักดัน
เป็นกฎหมาย  เช่น  
 1. การรวบรวมรายชื่อและระบบฐานข้อมูล เนื่องจากต้องใช้เอกสารประกอบ ทั้งส าเนา
บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน การรวบรวมมักได้เอกสารไม่ครบ  
  2. กระบวนการของรัฐสภา  ในขั้นตอนของการด าเนินงานหลังจากที่ได้รับหลักการเพ่ือ
น าไปพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การด าเนินการของรัฐสภาได้ประสบกับปัญหา
และอุปสรรคดังนี้  
  2.1 กระบวนการตรวจสอบสิทธิผู้เข้าชื่อและความถูกต้องของเอกสารใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานมาก ซึ่งอาจมาจากขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองเป็นผู้ตรวจสอบ
ซึ่งใช้เวลานานมาก จึงส่งผลให้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาไม่ทันสมัย
ประชุม 
                2.2 ระบบการประมวลผลของข้อมูลที่ส่งไปตรวจสอบไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ปรากฏ
อยู่ในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา จึงท าให้มีการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลและประมวลผลใหม่ ท า
ให้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าปกติ 
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   3. ความร่วมมือและการผลักดันยกร่างกฎหมาย สมาชิกรัฐสภายังให้ความส าคัญ
น้อยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณากฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแท้จริงแล้วการยกร่างกฎหมายภาคประชาชนนั้นจ าเป็นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือทั้งจากประชาชนและสมาชิกของรัฐสภา 
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บทที่ 5 
บทสรุป อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 
  การศึกษาเรื่อง การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
ศึกษากรณี : กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ศึกษา
บทบาทของกลุ่มผลักดันทางการเมืองที่มีประเด็นทางสังคมที่สนับสนุนและคัดค้านการผลักดันการ
เพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการผลักดันการเพ่ิมโทษ
ประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
  ปัญหาจากการคุมคามทางเพศ การข่มขืนและฆ่าเป็นปัญหาสังคมท่ีไม่สามารถแก้ไขหรือ
บรรเทาเบาบางลงได้  ผู้กระท าผิดทางเพศส่วนใหญ่เป็นหนุ่มโสด มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่ า แต่มีงานท าเป็นกิจจะลักษณะ ระดับการศึกษาต่ า ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ขาดความ
ผูกพันกับบทบาทหน้าที่ทางสังคมของตน โดยเฉพาะในฐานะบิดา ลุง/น้า ที่มีต่อบุตร/หลานสาวใน
ฐานะ “ผู้ชาย” และ “ผู้ใหญ่” ของสังคม ขณะที่สังคมไทย ได้รับวัฒนธรรมรองและค่านิยมทางสังคม
แบบชายเป็นใหญ่มาเป็นแบบแผนปฏิบัติ มีและใช้อ านาจที่อยู่เบื้องหลังบทบาทความเป็นชาย กระท า
ต่อผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อหญิงราวกับทรัพย์สินที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
แก่เพ่ือนชายด้วยกัน การคุมคามทางเพศเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ไม่ว่าเป็นสถานที่ท างาน หรือละแวกที่
อยู่อาศัย  สังคมไทยยังซึมทราบกับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ไทยสร้างวัฒนธรรมว่าการข่มขืนคือสิ่งที่ถูกต้องดีงามเมื่อพระเอกกระท าต่อนางเอกและ 
ผู้ร้ายกระท าต่อนางอิจฉามีนัยของความเป็นจริงตามที่สังคมสร้างขึ้น 4 ประการคือ 1) การข่มขืนคือ
รางวัล 2)การข่มขืนคือการลงโทษ 3)การข่มขืนแสดงภาพสังคมท่ีมีปัญหา 4) การข่มขืนเกี่ยวพันกับชน
ชั้นล่าง ส่วนโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ านาจในประเด็นการข่มขืน พบว่ามี 3 รูปแบบ คือ 1) 
พระเอกข่มขืนนางเอก 2) ผู้ร้ายข่มขืนนางอิจฉา หรือ“ผู้หญิงไม่ดี” 3) นางเอกที่ถูกข่มขืน ไล่ล่า
ผู้กระท าเพ่ือแก้แค้น    
  สังคมไทยเหมือนกับสังคมที่ตีสองหน้ากล่าวคือยอมรับวัฒนธรรมผู้ชายเป็นใหญ่และ
ยอมรับวัฒนธรรมการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  แต่ขณะเดียวกันมักจะรับไม่ได้หากมี
ข่าวการข่มขืนและฆ่าเกิดขึ้น  และจะมีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดให้สาสม โดยมี
กลุ่มผลักดันทางสังคมเกิดขึ้นมากมายโดยการเคลื่อนไหวให้เพ่ิมโทษดังกล่าวเสนอแนวคิดที่ว่าการ
ข่มขืนและฆ่าต้องได้รับโทษประหารเท่านั้นแม้ว่าการลงโทษผู้กระท าความผิดข่มขืนและฆ่าปัจจุบันมี
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โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 มาตรา 277 ทวิซึ่ง
บัญญัติว่า “ถ้าการกระท าผิดตามมาตรา 276 วรรค 1 หรือมาตรา 277 วรรค 1 หรือวรรค 3 เป็นเหตุ
ให้ผู้ถูกกระท า (2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต” จาก
ข้อบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวพบแนวคิดของกลุ่มผลักดันเพิ่มโทษ คือ ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า
ต้องได้รับโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว    
  จากการศึกษา ท าให้พบผลการศึกษาพบว่า 
  1. กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบายที่เคลื่อนไหว
ก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในรูแบบองค์กรเอกชน 
องค์กรเอกชน  Change.org ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและรณรงค์ ผลักดันประเภทต่าง ๆ ที่มีบทบาท
ก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า โดยมีเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้การปกป้องเด็กและสตรีเลย เห็นได้จากการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสตรีที่
กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ก่อคดีเมื่อถูกจับและได้รับโทษ มักได้รับการหย่อนโทษ
และปล่อยตัวจากการจ าคุก และเม่ือออกจากการพ้นโทษ ก็ออกมาก่อคดีต่อซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
ขณะที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีถือเป็นกลุ่มผลักดันแฝง เนื่องจากเป็นองค์กรเอกชนภาครัฐไม่
สามารถผลักดันการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าได้อย่างเปิดเผย การ
แสดงบทบาทของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเท่าได้เพียงการให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับก าหนดการเพ่ิม
โทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าเท่านั้น 
 2. การเคลื่อนไหวรูปแบบบุคคลทั่วไปที่มีชื่อเสียง คือนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีต
นางสาวไทย รณรงค์ขอเสียงสนับสนุนการแก้กฎหมายก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า แต่กระบวนการยังเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น 
  3. ประเด็นเหตุผลทั้งจากทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านการก าหนดการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
   3.1 แนวความคิดของฝ่ายสนับสนุนให้ใช้โทษประหารชีวิต  
   1. โทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่แก้แค้น ทดแทนให้สาสมกับความผิด
โดยถือหลักที่ว่า  เมื่อฆ่าผู้อ่ืนตาย  ผู้ฆ่าก็ควรถูกฆ่าให้ตายตกไปตามกันจึงจะสาสมเป็นการตอบแทน
ให้แก่ผู้ตายและญาติครอบครัวของผู้ตาย 
   2. โทษประหารชีวิตท าให้เกิดความยุติธรรมในสังคม ถูกต้องชอบธรรม  
   3. โทษประหารชีวิตท าให้เกิดความเกรงกลัว มิให้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง 
   4. โทษประหารชีวิตเป็นการช่วยลดอาชญากรท่ีได้ผลแน่นอน 
   5. โทษประหารชีวิตบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐที่มาจากภาษีของ
ประชาชน 
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  3.2 แนวความคิดของฝ่ายคัดค้านการลงโทษประหารชีวิต 
   1. การลงโทษประหารชีวิตเป็นการลดคุณค่าศักดิ์ศรีและหลักศีลธรรมแห่งมนุษย ์
   2. ประเทศที่มีโทษประหาร สถิติทางอาชญากรรมมิได้ลดลงแต่ประการใด 
แต่ประเทศท่ีมีการยกเลิกโทษประหารกลับมีสถิติทางอาชญากรรมลดลง 
   3. การลงโทษประหารชีวิตเป็นการขัดต่อหลักทัณฑวิทยา 
   4. หากการลงโทษประหารชีวิตเกิดความผิดพลาด ก็ไม่มีทางแก้ไข 
 4. รูปแบบการเคลื่อนไหวที่พบเห็นเป็นรูปธรรมคือ การรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอ
กฎหมาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อให้สังคมเห็นชอบในกิจกรรม  
 5. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันขณะนี้ยังไม่มีการปะทะทางการเมือง
ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านการเพ่ิมโทษประหารเนื่องด้วยเหตุผล  คือ การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของกลุ่มผลักดันยังไม่เข้มข้นพอที่จะเป็นประเด็นทางสังคม และผลกระทบของการ
เคลื่อนไหวไม่ได้เป็นผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนทั่วไป ผู้ที่จะได้รับผลคือผู้ท าผิดซึ่งเป็นคน
จ านวนน้อยในสังคม ท าให้ผลของความเคลื่อนไหวไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงไม่มีการ
ปะทะทางการเมืองกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 
  6. ปฏิกิริยาตอบสนองจากรัฐบาลต่อการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่า พบว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผลักดันในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิด
ฐานข่มขืนและฆ่าเพราะมีกฎหมายรองรับเพียงพอแล้ว 
 7. รัฐบาลไม่ได้แสดงออกหรือห้ามเคลื่อนไหว แต่จากความเห็นของรัฐบาลแสดงให้เห็น
ว่าหากกลุ่มผลักดันสามารถยื่นเสนอกฎหมายได้รัฐบาลสามารถเคลื่อนไหวผ่านระบบรัฐสภาในการ
ไม่ให้ประเด็นการเพ่ิมโทษผ่านออกมาเป็นนโยบายได้เช่นกันเพราะอ านาจตัดสินใจทั้งหลายใน
กระบวนการนิติบัญญัติอยู่ท่ีนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  8. ปัญหาของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มผลักดันคือการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เนื่องจากต้องใช้เอกสารประกอบ ทั้งส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน การรวบรวมมักได้
เอกสารไม่ครบ กระบวนการตรวจสอบสิทธิผู้เข้าชื่อและความถูกต้องของเอกสารใช้ ระยะเวลาที่
ยาวนานมาก ซึ่งอาจมาจากข้ันตอนต่าง ๆ เช่น  การส่งรายชื่อไปให้กรมการปกครองผู้ตรวจสอบซึ่งใช้
เวลานานมาก จึงส่งผลให้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาไม่ทันสมัยประชุม
ระบบการประมวลผลของข้อมูลที่ส่งไปตรวจสอบไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ของรัฐสภา จึงท าให้มีการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลและประมวลผลใหม่ ท าให้ใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าปกต ิ
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5.2 อภิปรายผล 
 
  การเมืองการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่ามีประเด็น 
ส าคัญ ๆ ที่มีส่วนท าให้การผลักดันประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งจากผลการวิจัยท าให้พบ
ประเด็นในการอภิปรายผล คือ 
 5.2.1 บทบาทของกลุ่มผลักดันทางการเมืองในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่ามีลักษณะเป็นกลุ่มผลักดันเอกชน (Private Groups) และเป็นกลุ่ม
ผลักดันเฉพาะกรณี (Exclusive Groups) คือกลุ่มหรือองค์การที่มีจุดประสงค์ที่จะรักษาผลประโยชน์
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะอย่างเดียวและอย่างจริงจัง เช่นเป้าหมายของกลุ่มจะมุ่งเฉพาะกรณีที่
เกี่ยวกับการเมืองและนโยบายของรัฐ  คืออยู่ภายในขอบเขตของการเมืองและนโยบายของรัฐเพ่ือที่จะ
บีบบังคับผลักดันฝ่ายบ้านเมือง หรือฝ่ายปกครองเท่านั้นกลุ่มผลักดันมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่พบ
เห็นเป็นรูปธรรมคือ  การรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือให้
สังคมเห็นชอบในกิจกรรม การเคลื่อนไหวขาดพลังผลักดันจากสังคมส่วนอ่ืน ๆ กลุ่มผลักดันก็ขาดการ
แสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มผลักดันอ่ืน ๆ ท าให้ดูเหมือนว่าแต่ละกลุ่มต่างคนต่างเคลื่อนไหวและ
ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เหมือนกับว่าแต่ละกลุ่มช่วงชิงบทบาทน าในการเคลื่อนไหว 
   5.2.2 ประเด็นทางสังคมที่สนับสนุนและคัดค้านการผลักดันการเพ่ิมโทษประหาร
ผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
   ก. ประเดน็ทางสังคมที่สนับสนุน 
   กลุ่มผลักดันทางการเมืองในการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิด
ฐานข่มขืนและฆ่าเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้ เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมและ
กฎหมาย กล่าวคือ สังคมไทยละเลยหรือมองข้ามการสร้างความชอบธรรมให้กับการข่มขืน สร้าง
ทัศนคติท่ีไม่ดีให้แก่สังคมในภาพยนตร์และละคร หรืองานโฆษณาสอดคล้องกับการวิจัยของ วรรณนะ 
หนูหมื่น ที่ศึกษาเรื่อง นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยที่ผลการศึกษาพบว่า การ
ข่มขืนคือรางวัล 2) การข่มขืนคือการลงโทษ 3) การข่มขืนแสดงภาพสังคมที่มีปัญหา 4) การข่มขืน
เกี่ยวพันกับชนชั้นล่าง ในขณะที่กระบวนการทางกฎหมายมักไม่ให้ความส าคัญ หลายครั้งที่ผู้กระท า
การข่มขืนเป็นผู้มีอ านาจ จะเกิดปัญหาเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น ต ารวจมักบอกให้ไกล่
เกลี่ยเพ่ือยอมความ นอกจากนี้ มักมีการใช้ค าพูดที่ท าร้ายผู้หญิง เช่น “แต่งตัวโป๊หรือเปล่า เดินในที่
เปลี่ยนหรือเปล่า” สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนตลอดกระบวนการยุติธรรม ในบางครั้ง ครอบครัวของผู้ที่ถูกข่มขืน
เองก็รู้สึกว่าฝ่ายของตนซึ่งที่ถูกกระท าจะเป็นฝ่ายที่เสียชื่อเสียง จึงอยากยอมความ ซึ่งถือเป็นการ
กระท าความรุนแรงซ้ าซ้อนโดยบุคคลรอบข้าง ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ข่มขืนและฆ่าจึงเกิดการ
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ผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับเหยื่อที่
เสียชีวิตและชดเชยให้กับญาติผู้เสียชีวิต 
   ข. ประเด็นทางสังคมท่ีคัดค้าน 
   หากมองในมุมมองของสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน การรณรงค์เรื่องข่มขืน=
ประหารชีวิต เป็นการขัดกับหลักการที่สากลพยายามผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
เนื่องจาก การลงโทษประหารชีวิตเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่สุดส าหรับบุคคล 
นั่นคือ เป็นการละเมิด “สิทธิในการมีชีวิต” ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) โทษประหารชีวิตเป็นการสังหารบุคคลโดย
รัฐเป็นผู้ลงมืออย่างเลือดเย็นและมีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าและที่น่าหวาดหวั่นที่สุด คือ การลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบนี้ ถูกกระท าในนามของความยุติธรรม  
   ปัจจุบัน มีประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วทั้งใน
ด้านกฎหมายและการปฏิบัติ 139 ประเทศ และคาดว่าจะมีแนวโน้มยกเลิกโทษประเภทดังกล่าวมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ1 ซึ่งส าหรับประเทศไทยยังไม่สามารถยกเลิกโทษประหารชีวิตได้ เนื่องมาจากกระแส
เรียกร้องจากฝ่ายผู้เสียหาย ในกรณีที่มีการกระท าความผิดอย่างอุกฉกรรจ์  โหดร้าย ทารุณ หรือ
กระแสเรียกร้องจากประชาชนในสังคมในกรณีที่มีการกระท าความผิดอย่างโหดเหี้ยมสร้างความ
หวาดกลัวหรือความสะเทือนใจให้เกิดข้ึนในสังคม   
   อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศไทยมีสถิติในการพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต
ในอัตราที่ต่ ามากปัจจุบันทุกประเทศในโลกมีสถิติทางการลงโทษประหารชีวิตน้อยลงเป็นล าดับ  แต่
ขณะเดียวกันก็มีบางประเทศที่เลิกใช้โทษประหารแล้วแต่กลับน ามาใช้ใหม่ ในกรณีที่เป็นอาชญากร
ร้ายกาจหรือโหดเหี้ยมมาก  ส าหรับประเทศไทยสถิติการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตมีจ านวนน้อย
มากจะใช้โทษประหารเฉพาะแต่กรณีที่กระท าผิดรุนแรงและก่อความเสียหายแก่สังคมอย่างยิ่งเท่านั้น 
จากการศึกษางานวิจัยโทษประหารชีวิตของรอเจอร์ ฮูด (Roger Hood) ที่เสนอต่อสหประชาชาติเมื่อ 
พ.ศ. 2531 และปรับปรุงข้อมูล พ.ศ. 2545 สรุปว่า “ข้อเท็จจริงตามข้อมูลทางสถิติล้วนมีหลักฐานชี้
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องหวาดกลัวต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมว่าจะ
เปลี่ยนแปลงร้ายแรง ถ้าหากลดโทษประหารชีวิต”ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดเจนว่า อาชญากรมิได้
ก่ออาชญากรรมโดยค านึงถึงบทลงโทษว่าจะถูกจ าคุกตลอดชีวิตหรือได้รับโทษประหารชีวิต ยิ่งไปกว่า
นั้นดังเช่น เบคเคเรีย (Beccaria) ตั้งข้อสังเกตไว้ในศตวรรษที่ 18 ว่า“ดูจะเป็นเรื่องไร้เหตุผลที่

                                                           

 1 นิจ อักษรา,  ย้อนต านานโทษประหารชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : ก้าว
แรก, 2553), 11. 
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กฎหมายซึ่งสะท้อนความต้องการของปวงชนและเดียดฉันท์ลงโทษการฆาตกรรมจะก่อการฆาตกรรม
เสียเอง และเพ่ือเปลี่ยนจากฆาตกรรมบุคคล ก็ควรจะออกกฎหมายฆาตกรรมสาธารณะเสียเลย” 
 5.2.3. ปัญหาและอุปสรรคการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและ
ฆ่า นอกจากปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วยังมีปัญหาหนึ่งที่เป็นภาพลวงตาในการผลักดันการ
เพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า นั่นคือ ในการเพ่ิมบทลงโทษให้เป็นโทษประหารนั้น 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลจากการน าเสนอของสื่อที่ไม่ได้น าเสนอแง่มุมปัญหาให้ครบทุกด้าน 
กล่าวคือ สื่อในปัจจุบันมิได้ท าหน้าเพียงแค่น าเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา แต่กลับมีการก าหนด
วาระในการน าเสนอ (Agenda-Setting) หรือที่เรียกว่าสร้างกระแส Drama ให้กับข่าว โดยสื่อเองเป็น
ผู้เลือกว่าจะน าเสนอสิ่งใดและไม่น าเสนอสิ่งใด สิ่งใดที่น าเสนอไปแล้วจะเป็นสิ่งที่คนในสังคมให้ความ
สนใจ หรือน าเสนอไปแล้วเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง หรือแม้แต่การน าเสนอเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งในลักษณะของความบันเทิง สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้รับสารผ่านการประดิษฐ์ถ้อยค าที่
สะเทือนความรู้สึกของผู้รับสาร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าผู้รับสารหรือประชาชนในสังคม
ย่อมมีความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์พยายามข่มขืน ข่มขืน หรือฆ่าข่มขืนเกิดขึ้น และเมื่อ
กระแสข่าวหายไปความสนใจในการผลักดันก็จะซาลงเหมือนกับไฟไหม้ฟาง กลายเป็นว่าการผลักดัน
การเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าเป็นเพียงกระแสชั่วข้ามคืนและค่อย ๆ จางหายไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1. กลุ่มผลักดันควรแก้ปัญหาการผลักดันก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิด
ฐานข่มขืนและฆ่าให้มีความสม่ าเสมอ เพราะทุกครั้งที่มีข่าวการข่มขืนและฆ่ามักจะเห็นบทบาทของ
กลุ่มผลักดันเป็นครั้งคราว 
    2. กลุ่มผลักดันควรน าเสนอการผลักดันก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐาน
ข่มขืนและฆ่าให้มีรูปแบบความเป็นวิชาการมากขึ้นเพราะเท่าที่ผ่านมาภาพที่ปรากฏต่อสื่อมักเป็นการ
น าเสนอตามกระแสเท่านั้น 
    3. กลุ่มผลักดันเน้นการมีส่วนร่วมประชาชนแต่ไม่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการทางกฎหมาย กลุ่มผลักดันควรชี้แจงให้ผู้สนับสนุนเข้าใจขั้นตอนการยื่นเรื่องเสนอ
กฎหมายให้ผู้สนับสนุนรับรู้เพื่อน าไปสู่ความชัดเจนในการท างาน 
    4. กลุ่มผลักดันควรหาพันธมิตรร่วมผลักดัน เนื่องจากการผลักดันในนามองค์กร
เอกชน หรือผู้มีชื่อเสียงมักจะอ่อนแรงไปไม่ถึงที่สุด เช่น การหาสื่อเป็นพันธมิตรไว้เป็นกระบอกเสียง
ให้กับการเคลื่อน 
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    5. กลุ่มผลักดันควรยกประเด็น แก้ไขไมใ่ห้มีการยอมความ เพราะการเปิดโอกาสให้มี
การยอมความกันได้ ควรจะต้องระบุในกฎหมายให้มีการจัดหานักจิตยา หรือ นักสังคมสงเคราะห์เข้า
มาช่วยเหลือผู้ถูกกระท าระหว่างที่อยู่ในกระบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายด้วย  นอกจากการแก้ไข
กฎหมายแล้ว การปฏิรูปการศึกษาที่ยังอยู่ในกระแสก็ควรจะพูดเรื่องการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
เพราะเป็นสิ่งส าคัญท่ีเป็นตัวปลดแอกสังคมไทยจากวาทกรรมที่กดทับผู้หญิงเอาไว้ได้ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การผลักดันประเด็นทางสังคมให้เป็นนโยบายสาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายหากผลักดัน
จากฝ่ายประชาชนฝ่ายเดียว ดังนั้น ควรวิจัยความต้องการของฝ่ายการเมืองหรือนักการเมืองที่มีต่อ
การก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าว่าฝ่ายการเมืองหรือนักการเมืองมีความ
คิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้ 
  2. ควรวิจัยความต่อเนื่องของการผลักดันประเด็นทางสังคมให้เป็นนโยบาย
สาธารณะเพราะเท่าที่ผ่านมาการผลักดันมักจะเกิดขึ้นตามกระแสสังคมและเงียบไปเมื่อหมดกระแส
ความสนใจของสังคม 
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แบบสัมภาษณ์ การวิจัยเรื่อง 
การเมืองการก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 

ศึกษากรณี : กลุ่มผลักดันหรือตัวแสดงต่างๆ ที่มีในกระบวนการก าหนดนโยบาย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
1.ชื่อ-นามสกุล….……………………………………………………………………………………………..………….………….. 
2.ต าแหน่งหน้าที่ / ความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………….………………………..….….……………. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………..….….……………. 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัญหาบทลงโทษผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
 3.ท่านคิดว่าปัจจุบันการลงโทษผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าซึ่งที่พิจารณาโทษตามความหนักเบาของ
พฤติกรรม(แม้จะเป็นการข่มขืนและฆ่า)มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………..….….……………….…………………………………………………………………………………….………………... 
4.ในทัศนะของท่าน ๆ คิดว่าการลงโทษผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่ารูปแบบใดจึงจะถือว่าเหมาะสม
และสาสมแก่ความผิดของผู้กระท าผิด 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………..….….…………….…………………………………………………………………………………….………… 
ส่วนที่ 3 การผลักดันนโยบายการก าหนดการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
5.ท่านคิดว่าการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า มีผลท าให้อาชญากรรมนี้
ลดลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
6.ท่านคดิว่าเหตุผลสนับสนุนการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า คือ 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
7.ท่านคิดว่าเหตุผลคัดค้านการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า คือ 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 บทบาทของกลุ่มผลักดันที่เคลื่อนไหวก าหนดนโยบายการเพิ่มโทษประหารผู้กระท าผิด
ฐานข่มขืนและฆ่า 
8.ในปัจจุบัน กลุ่มผลักดันที่มีบทบาทในการผลักดันนโยบายการก าหนดการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท า
ผิดฐานข่มขืนและฆ่า มีบทบาทอย่างไรในการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายนี้ 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
9.บทบาทของกลุ่มผลักดันเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่าในปัจจุบันได้ด าเนินการ
อย่างไรไปบ้างแล้ว 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
10.ปัญหาและอุปสรรคของการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า คือ 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
11.ข้อเสนอแนะต่อการผลักดันการเพ่ิมโทษประหารผู้กระท าผิดฐานข่มขืนและฆ่า 
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….…………………………………………………………………………
………….………………................................................................................................................................  
12. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………..….….…………….……………………………………
……………………………………………..….….…………….…………………………………………………………………………
………….………………................................................................................................................................ . 
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