
เด็กไทยกับภัยทางเพศ: 
เรื่องใกลตัวที่ยังไรกลไกคุมครอง

ตลอดป 2549 ขาวการละเมิดทางเพศมีใหสังคมไทยได
รับรูอยูเสมอแทบไมตางจากปกอนหนาน้ี แตส่ิงท่ีนาหวงใย
อยางยิ่งก็คือ ขอเท็จจริงที่วา ผูเสียหายในคดีลวงละเมิด
ทางเพศในปที ่ผานมาเปนเด็กหญิงอายุต่ำกวา 15 ป
เปนสวนใหญ  โดยผูกระทำสวนใหญ เปนผูใหญใกลชิดที่
เด็กรูจักดี คือ พอ พ่ีชาย นองชาย ญาติผูใหญ เพ่ือนนักเรียน 
ครู รวมถึงนายจาง ขณะที่จำนวนเยาวชนที่กระทำความ
ผิดละเมิดทางเพศกสู็งข้ึนอยางนาตกใจ สังคมไทยควรตอง
ตอบใหไดวา เราจะชวยกันสรางความปลอดภัยทางเพศ
ใหเด็กของเราอยางไร และเราจะแกไขเยาวชนท่ีกระทำผิด
ทางเพศตั้งแตอายุยังนอยไดอยางไร 

เด็กไทยถูกละเมิดทางเพศสูงถึง 14 
คน ตอวัน
รายงานสถานการณเด็กไทยในชวง
พ.ศ. 2548-2549 โดยสถาบันรามจิตติ 
เปดเผยวา ในป 2548 มีเด็กอายุต่ำกวา 
18 ป ถูกละเมิดทางเพศจำนวน 3,825 
คน และเพิ่มขึ้นเปน 5,211 คนในป 
2549 หรือมีจำนวนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 10 
คนตอวัน เปน 14 คนตอวัน1 นับเปนอัตรา
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 36  ตัวเลขน้ีสอด
คลองกับสถิติของ “ศูนยพ่ึงได” ท่ีใหความ
ชวยเหลือแกผูประสบความรุนแรง/การ
ลวงละเมิดรางกายและเพศ ดำเนนิงาน
โดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ พบวาตั้งแตเดือนตุลาคม 
2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 มีผูมารับ
บริการจากศูนยพึ่งไดมากถึง 14,382 
คน เฉล่ียวันละ 39 คน โดยประมาณครึง่
หน่ึงของผูมารับบริการเปนเด็กอายุต่ำกวา 
18 ป เปนเด็กผูหญิงมากถึง 5,622 คน 
และเด็กผูชายอีก 1,542 คน 

ขอมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย ก็ยืนยัน
สถานการณความรนุแรงทางเพศตอเด็ก
เชนกัน คือ ตั้งแตเดือนมกราคมถึง
พฤศจิกายน 2549 มีผูที่ตกเปนเหยื่อ
ของการขมขืนจำนวน 796 คน โดยใน
จำนวนน้ีเปนเด็กผูหญิงอายุต่ำกวา 15 ป
มากถึงรอยละ 51 หรือ 412 คน2   
สรุปรวมไดวา ป 2549 มีผูตกเปน
เหยื่อของความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
40 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 และ
เด็กผูหญิงอายุนอยๆ กลายเปนคนกลุม
ใหญท่ีสุดในบรรดาผูถูกละเมิดทางเพศ   

แลวใครเปนผูกระทำ? ขอมูลจากหนวย
งานตางๆ ชี้ตรงกันวา ผูลงมือทำราย
ทางเพศเปนคนใกลชิดเด็กเอง ไดแก 
สมาชิกในครอบครัว หรือญาติ หรือเพ่ือน  
แตอาชญากรรมน้ีมีชองโหวท่ีสำคัญ เพราะ
สถิติคดีอาชญากรรมในความผิดเกี่ยว
กับเพศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ช้ีวา 
การกระทำตอรางกายและชีวิตเหลาน้ี มี
ผูกระทำผิดจำนวนไมถึงคร่ึงหน่ึงท่ีถูกเจา
หนาท่ีตำรวจจับกุมตัว ดังพบวาในระหวาง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2549 
มีคดีรับแจงความเกี ่ยวกับการขมขืน
กระทำชำเราและขมขืน ฆา มากถึง 5,228 
คดี แตจับผูกระทำผิดไดเพียง 2,170 
รายเทาน้ัน3  (ดูตารางหนา 55)52
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ใชขูปดปากผูเสียหาย9 ทำนองเดียวกับกรณีวัยรุนชายจำนวน 5 
คนลอลวงเด็กหญิงอายุ 14 ป ท่ีเปนเพ่ือนรวมหมูบานเดียวกัน
ไปขมขืนบนทายรถกระบะและถายคลิปวิดีโอเก็บไวขมขูไมให
เอาเร่ืองไปบอกผูอ่ืน10 

มาตรฐานกระบวนการยุติธรรม: เม่ือเด็ก ป.2 ตองพิสูจน
วาถูกครูซี 7 ขมขืน
ชวงกลางป 2549 หนังสือพิมพแทบทุกฉบับเกาะติดสถานการณ
ขาว 2 ครู ซี 7 สังกัดกรุงเทพมหานคร ตกเปนผูตองหาในคดี
ขมขืนลูกศิษยช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 5 คน ซ่ึงกรุงเทพ
มหานครไดต้ังคณะกรรมการระดบัเขตข้ึนมาทำหนาท่ีสอบสวน 
แตผลการสอบสวนถกูตีกลับโดยรองปลดักรุงเทพมหานครใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุมครองเด็ก โดยบอกวาสาเหตุ
ที่ตองสงรายงานกลับคืนใหคณะกรรมการสอบสวนระดับเขต
น้ัน เปนเพราะพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการใหน้ำหนัก
กระบวนการสวบสวนไปทีพ่ยานบุคคลและพยานแวดลอมของ
ครูผูถูกกลาวหา  โดยไมไดสอบสวนฝายผูเสียหาย และไมนำ
หลักฐานทางการแพทยมาประกอบการสอบสวนดวย11 
ปรากฏการณ เหลาน้ีสะทอนถึงความยากลำบากในการพสูิจน
ความผิดในคดีทางเพศท่ีเกิดระหวางผูมีอำนาจไมทัดเทียมกัน 

ในเวลาเดียวกันน้ัน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ไดประกาศ
มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
ท้ัง 435 แหง รวม 6 ขอ อาทิเชน หามไมใหครูหญิงและชาย
อยูกับเด็กสองตอสองในที่ลับตาคน ใหครูสังเกตกรณีเด็ก
ทะเลาะกันเพราะอาจเปนการขมเหงรังแกหรือลวงละเมิดทางเพศ 
ใหจัดครูฝายจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะหเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดกับ
เด็กอยางทันทวงที เปนตน12  มาตรการเหลาน้ีแมจะเรียกไดวาเปน
การแกปญหาแบบ “วัวหายลอมคอก” และไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอท่ีจะปองกันปญหา แตก็อาจสงผลเชิงปองปรามไดบาง 

อยางไรกดี็ ส่ิงท่ีนาจะสรางการเปลีย่นแปลงท่ีย่ังยืนตอปญหา
ครูลวงละเมิดทางเพศนักเรียน นาจะไดแก กลไกการเอาผดิผู
กระทำผดิท่ีสามารถลงโทษผูกระทำความผดิไดอยางยุติธรรม 
และเปนกลไกทีล่ะเอียดออนเพียงพอตอการคุมครองเดก็ท่ีจะ
ไดรับผลกระทบจากการบงัคับใชกลไกน้ีดวย แตกระบวนการ
ยติุธรรมในกรณขีองคดน้ีีกลบัเดนิหนาไปไดชามาก จากการ
รายงานของผูส่ือขาวพบวา แมเวลาจะผานไปรวมสองเดือน แตข้ัน
ตอนการสรุปสำนวนก็ยังคงดำเนินการอยู ขณะเดียวกันก็มีการ
เคล่ือนไหวของเพ่ือนครูและชาวบานบางสวนในชุมชนซ่ึงรวมกัน
จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความบริสุทธ์ิของครูผูถูกกลาวหา เชน 
จัดบายศรีสูขวัญใหครู ลาลายช่ือผูสนับสนุนความบริสุทธ์ิของครู 
เปนตน 

ฝายครูท้ังสองคนท่ีตกเปนผูตองหาก็มีการเคล่ือนไหวเพ่ือแสดง
วาตนเองไมไดกระทำผิด เชน การสาบาน การฟองกลับผูมีสวน
เกี่ยวของในคดี ทั้งผูบังคับการกองบังคับการปราบปรามการ
กระทำผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.) นางปวีณา 
หงสกุล ในฐานะประธานมลูนิธิปวีณาเพ่ือเด็กและสตรี และผู
ปกครองเด็กผูเสียหายอีก 3 คน ดวยขอหา “แจงใหบุคคลตอง
รับโทษทางอาญา”13 ไมวาคดีน้ีจะส้ินสุดลงอยางไร ส่ิงท่ีเกิดเปน

เยาวชนท่ีกระทำผิดทางเพศและถกูจับไดเฉล่ีย 10 คน
ตอวัน
ในฝงของผูลงมือละเมิดทางเพศตอเด็กก็มีขอมูลท่ีนาเปนหวง
ไมย่ิงหยอนไปกวากัน ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ช้ีวา เม่ือ พ.ศ. 2544 มีเยาวชนกระทำความผดิจำนวน 
31,000 คน แตในป 2549 ตัวเลขนี้เพิ่มเปน 43,000 คน 
โดยเปนการกอคดีทางเพศมากถงึ 3,636 คน ซ่ึงเพ่ิมเปน 3 
เทาจากจำนวน 1,026 คน ของป 2544 และมีคดีเก่ียวกับการ
ครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดเพ่ิมจาก 900 ราย เปน 3,000 
รายดวย4    

นาสังเกตวา จำนวนเยาวชนทีก่ระทำความผดิละเมดิทางเพศ
ก็สูงข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2544 อยางนาตกใจ (ดูแผนภูมิ)  
รูปแบบของการละเมิดทางเพศมีทั้งการขมขืนแบบรุมโทรม 
การขมขืนท่ีลงมือคนเดียว ซ่ึงบอยคร้ังเปนการกระทำโดยเพือ่น
ชายคนสนิท (date rape) เฉล่ียแลวมีเยาวชนท่ีกระทำผิดทาง
เพศและถูกจับดำเนินคดีสูงถึงวันละ 10 คน หากรวมผู
กระทำผิดท่ีจับไมไดซ่ึงคงมีจำนวนมากกวาน้ีมาก ตัวเลขคงสูง
นาตกใจย่ิงข้ึน

นอกจากน้ี ในการกอเหตุจำนวนหลายคดีพบวา โทรศัพทมือถือ
แบบมีกลองถายรูปถูกนำมาใชบันทึกภาพเปน “คลิปวิดีโอ” 
และมอียูบอยครัง้ท่ีคลิปวิดีโอเหลาน้ีไดกลายเปนเครือ่งมือให
ฝายผูกระทำผิดใชบังคับเด็กหญิงใหตกเปนเหย่ือขมขืนแบบตอ
เน่ืองดวย

เม่ือเด็กขมขืนเด็กและโทรศัพทติดกลองกลายเปนอาวุธ
หากลองไลเรียงคดีอาชญากรรมทางเพศตอเด็กตั้งแตตนป 
2549 พบขาวนาสะเทือนใจหลายกรณี เร่ิมจากขาวครึกโครม
ทางหนาหนังสือพิมพ  ท่ีเด็กหญิงอายุ 14 ป และ 15 ป จำนวน 2 
คน ถูกวัยรุนชายอายุระหวาง 15-22 ป ใชมีดจ้ีและนำตัวไปเรียง
คิวขมขืนท่ีบริเวณกำแพงวัดแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เร่ืองน้ี
กลายเปนขาวใหญเพราะจำนวนผูขมขืนมีมากถึง 30 คน ตามขาว
มีรายงานวาเจาหนาท่ีตำรวจสามารถจับกุมผูตองหาได 9 คน5  

ถัดมาอีกไมนาน ก็ปรากฏเปนขาวขึ้นหนาหนึ่งกรณีของเด็ก
หญงิชาวสพุรรณบรุอีาย ุ 14 ป ที่เสียชีวิตลงหลังจากถูกกลุม
วัยรุนชายท่ีรูจักกันจำนวน 8 คน ทำรายรางกายและนำตวัไป
เรียงคิวขมขืน6   ตามมาดวยขาวนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ถูกเพ่ือนนักเรียนชายหองเดียวกันจำนวน 5 คน รุมขมขืนและ
ใชโทรศัพทถายภาพเก็บเปนคลิปวิดีโอไวโดยผูเปนเหย่ือไมรูตัว 
จากนั้นมีการนำคลิปวิดีโอไปเผยแพรทั้งในและนอกโรงเรียน 
และมีนักเรียนชายรุนพี่เขามาเจรจาขอหลับนอนกับเด็กหญิง
ผูเสียหายโดยขูวาถาไมยอมจะนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร7  

นาสังเกตวาถัดมาอีกไมกี่เดือนก็ปรากฏขาวการขมขืนเด็ก
หญิงแลวถายคลิปวิดีโอเก็บไวเผยแพร หรือแบล็คเมลตามมาอีก
หลายกรณีดวยกัน อาทิเชน นักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ถูกเพื่อนนักเรียนชายรุมขมขืนและถายคลิปวิดีโอนำไปเผย
แพรตามรานโทรศัพทมือถือ8 เด็กหญิงอายุ 15 ป ถูกเพื่อน
นักเรียนชายจำนวน 11 คน รุมขมขืนและถายคลิปวิดีโอมา
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คำถามก็คือ บนพ้ืนฐานอำนาจท่ีไมเทากันระหวางผูมีสถานภาพ
ทางสังคมแตกตางกัน และระหวาง “ผูใหญ” กับ “เด็ก” จะมี
กลไกใดท่ีเขามาเยียวยาผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ ?

การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กเปนปญหาเชิงอำนาจ
การขมขืนคือการถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธโดยไมยินยอมพรอม
ใจ ในหลายกรณผูีตกเปนเหย่ือไมกลาขัดขืน ตอสู เพราะถกู
ขมขูวาจะใชความรุนแรงกับทั้งตัวเองหรือกับญาติพี่นอง หรอื
ถูกใชเง่ือนไขอำนาจในเรือ่งอ่ืนๆ เชน ใชสถานภาพความเปน
ครูกับศิษย ผูใหญกับผูนอย พอกับลูก นายจางกับลูกจาง เจาหน้ี
กับลูกหน้ี รุนพ่ีกับรุนนอง มาเปนแรงกดดันบีบบังคับให “เหย่ือ” 
ตองยอมตามความตองการ น่ันคือคำอธบิายทีว่า การขมขืน
ละเมิดทางเพศ ไมไดหมายความถึงการตอสูและรองรอยบาด
เจ็บทางกายเสมอไป แตตองรวมถึงการใชอำนาจท่ีมีไมเทากัน
มากระทำตอกันดวย 

นอกจากนี้ การมองวาการละเมิดทางเพศตอเด็กเปนปญหา
เชิงอำนาจ อาจชวยใหเกิดความเขาใจไดมากข้ึนวา เหตุใดการ
ละเมิดทางเพศจึงเกิดกับกลุมเด็กอายุนอยลงเรื่อยๆ เพราะ 
“อายุ” ในวัฒนธรรมไทยน้ัน เปนปจจัยหน่ึงท่ีทำใหผูออนวัยกวา
ตองยินยอมตออำนาจของ “ผูใหญ” โดยไมเกิดการต้ังคำถาม
การตอรอง และถามีสถานภาพทางสังคมเขามาซอนทับเปน
อีกปจจัยรวม ดังเชน กรณีครูระดับ 7 ขมขืนนักเรียนหญิงอายุ 8 
ป หรือกรณีของอาจารยขอมีเพศสัมพันธกับนักเรียนแลกกับการ
ใหเกรด14 จึงเปนเร่ืองท่ีตองยอมรับวาเกิดข้ึนไดจริงในสังคม แต
ทำไมการยอมรับความจริงเชนนี้จึงเกิดขึ้นไดยาก และยังได
กลายมาเปนอุปสรรคสำคญัท่ีทำใหไมเกิดกลไกการทำงานที่
มีประสิทธิภาพในการปองกันเหตุ ลดความรุนแรงของความเสีย
หาย คุมครอง และเยียวยา ใหผูเปน “เหย่ือ” กลับคืนสูความเปน 
“ผูผานพน” ประสบการณเลวรายไดโดยเร็ว?

มายาคติตอการละเมิดทางเพศคืออุปสรรคใหญของการ
แกปญหา
แมเหตุการณลวงละเมิดทางเพศในรอบปท่ีผานมาจะคอนขาง
ชัดเจนวา เปนการกระทำทีผู่ถูกกระทำไมไดเช้ือเชิญแตอยาง
ใด แตสังคมโดยรวมยงัมีภาพตายตวัเก่ียวกับการละเมดิทาง
เพศวา ผูหญิงที่เปนเหยื่อคือตนเหตุของปญหาดวยสาเหตุ
ตางๆ เชน เพราะแตงตัวโป  หรือมีสรีระที่ดึงดูดความสนใจ 
หรือมีทาทีย่ัวยวนทางเพศ และยังมีความเขาใจผิดวา การละเมิด
ทางเพศมักเกิดข้ึนในท่ีเปล่ียว ท่ีมืด และเกิดในเวลากลางคนื 
ผูกระทำเปนคนแปลกหนา  หรือเปนคนท่ีมีปญหาบุคลิกภาพ
อยางเดนชัด มีความเขาใจผิดวาการละเมิดทางเพศตองมีรูปแบบ
ของการใชกำลังและความรุนแรงอยางชัดเจนดังนั้นจึงตองมี
หลักฐาน  เชน  มีบาดแผล  มีรองรอยการตอสู 

มายาคติหรือความเขาใจผิดเก่ียวกับการขมขืนไมเคยหมดส้ินไป
จากทัศนคติและความคิดของคนในสังคม เพราะมักถูกถาย
ทอดโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบ
ท่ีผูถายทอดเองก็อาจไมรูตัว เชน ในการนำเสนอขาวประจำวัน  

ในละครโทรทัศน  การเขียนบทความแสดงความคดิเห็น การ
แสดงความคิดเห็นของผูอานขาวในรายการขาวตางๆ หรือแมแต
การแสดงความเหน็ตอทายขาวออนไลนในเว็บไซตท่ัวไป  

แนวทางการจัดการปญหาการละเมิดทางเพศในสถาน
ศึกษา
สถานการณปญหาท่ีเร่ิมเดนชัดและทวีความรุนแรงช้ีชัดวา สังคม
ไทยควรมีกระบวนการจัดการกับปญหาขมขืนและการลวง
ละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และจำเปนอยางย่ิง
ท่ีตองมีนโยบายตอตานการละเมดิทางเพศท่ีเปดเผยโดยเขยีน
เปนลายลักษณอักษร และตองเผยแพรใหนักเรียน ผูปกครอง 
และเจาหนาที่ทุกคนของสถานศึกษาไดรับทราบ ในนโยบาย
ควรระบุคำนิยามของ “การลวงละเมิดทางเพศ” ท่ีชัดเจน รวมถึง
ระบุรายละเอียดของกระบวนการปองกัน กระบวนการชวยเหลือ 
กระบวนการคุมครอง รวมถงึตองนำนโยบายไปสูมอืผูปฏบิติั 
น่ันคือ ผูท่ีรับผิดชอบและผูเก่ียวของควรรูวาตองทำอะไรและอยาง
ไร นอกจากน้ี นโยบายควรมีความชัดเจนวาจะกระตุนหรือสงเสริม
ใหผูท่ีถูกกระทำมีความกลาท่ีจะเขามารองเรียนไดอยางไรดวย
 
บทเรียนจากการทำงานของศูนยชวยเหลือผูถูกขมขืน (rape 
crisis center) ในหลายแหงท่ัวโลก ระบุตรงกันวา การจัดการเพ่ือ
ปองกันปญหาการขมขืนและละเมิดทางเพศในสถานศึกษาใหได
ผลอยางแทจริง จำเปนตองยึดเปาหมายหลัก 3 ประการดวยกัน 
คือ15  

ตองใหการศึกษาเร่ืองความรุนแรงทางเพศในรูปแบบ
ตางๆ แกทุกคนในสถานศึกษา ในที่นี้ยอมรวมทั้งครู 
นักเรียน และเจาหนาท่ีฝายอ่ืนๆ ของสถานการศกึษา มี
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดูแลความปลอดภัย
ของตวัเองและเพือ่นรวมสถานศกึษา รวมถงึสรางนยิาม
ของการละเมิดทางเพศ โดยควรจะบงบอกอยางชัดเจนวา 
หมายถึงการกระทำอะไรบาง และนิยามน้ีก็ควรเขียนรวม
ไวในกฎหรือขอบังคับของสถาบันการศึกษาดวย 
มีมาตรการปองกันการลวงละเมิดทางเพศท่ีจะเกิดข้ึน เชน 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีลดโอกาส
ของการละเมดิทางเพศโดยตรง การติดต้ังไฟฟาใหความ
สวางอยางพอเพียง มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภาย
ในและภายนอกอาคารตางๆ  มีการรณรงคใหทุกคนใน
สถานศกึษาเขามามสีวนรวมในการดแูลความปลอดภยั
ซึ่งกันและกัน และในกฎระเบียบสำหรับนักศึกษาก็ตอง
ระบุปญหาการคุกคามทางเพศใหชัดเจน ตองใหขอมูลเก่ียว
กับขอบเขตอำนาจของสถานศึกษาในการจัดการปญหา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองที่ผูถูก
กระทำและผูถูกกลาวหาจะไดรับจากสถานศึกษาดวย 
มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว เชน 
กำหนดแนวทางจัดการเมื่อมีการรองเรียนโดยระบุเปน
ข้ันตอนท่ีชัดเจนวา  สถานศึกษาจะดำเนินการตามลำดับ
อยางไรบางหากมีการรองเรียนเกี่ยวกับการลวงละเมิด
ทางเพศ มีกระบวนการคุมครองสิทธิของผูถูกกระทำ 
และผูถูกกลาวหาอยางไร ใครบางเปนผูรับผิดชอบ มีการ
จัดบริการทีค่รบวงจรใหกับผูถูกกระทำโดยสรางเครอืขาย

1.

2.

3.
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หนวยใหบรกิารเพือ่ประกนัวาผูถกูกระทำจะไดรบับรกิาร
ครบถวนท้ังดานการแพทย กฎหมาย ความปลอดภัย และ
การใหคำปรึกษาทางจิตวิทยา 

แตเหนือส่ิงอ่ืนใด ตองไมละเลยท่ีจะลงมือเปล่ียนแปลงแกไข
ทัศนคติท่ีสรางความเขาใจผิดตอปญหาการละเมิดทางเพศ 
เพราะตราบใดท่ียังมีความคิดความเช่ือเชนน้ี เราก็จะเห็นการ
ว่ิงไลแกปญหาเปนคร้ังคราวเกิดข้ึนอยูตอไป 

ตารางแสดงจำนวนคดอีาชญากรรมทางเพศและรอยละท่ี
ผูกระทำผิดถูกจับดำเนินคดี ต้ังแต พ.ศ. 2540-2549

ท่ีมา:   โครงการสุขภาพคนไทย. 2550. (คำนวณจากสถิติคดีขมขืนกระทำ

ชำเราและฆาขมขืน ศูนยขอมูลขอสนเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

สืบคนจาก http://www.police.go.th/statistic/dn_main.htm)

แผนภูมิแสดงจำนวนเยาวชน (อายุ 7-18 ป) ของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระทำผิดคดี
ทางเพศต้ังแต พ.ศ. 2544-2549

 

ท่ีมา : โครงการสุขภาพคนไทย. 2550.  (คำนวณจากสถิติคดีเด็กและ

เยาวชนท่ีถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดเก่ียวกับเพศท่ัวประเทศ

จากสถิติของกลุมงานขอมูลและสารสนเทศ กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน กระทรวงยุติธรรม)
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ความผิดทางเพศ ื่นอ ๆ

รวมคดีความผิดเ ี่ยวกก ับก เพศ

ป
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รับแจง
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จับได
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