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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับ
เด็ก  2) เพ่ือศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 3) เพ่ือศึกษาการ
จัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ และ 4) เพ่ือศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจัดการ
ปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 

ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม 
คือ เด็กอายุระหว่าง 11-15 ปี ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย
เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จ านวน 12 ราย และครอบครัวหรือผู้ดูแล จ านวน 12 ราย รวมเป็น 24 
ราย มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดหมวดหมู่ข้อมูล และตีความ ควบคู่กับการเทียบเคียงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และบริบท 

ผลของการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาทารุณกรรมทางเพศนับเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรง 
เนื่องจากมีการล่วงล้ าไปในอวัยวะเพศของเด็ก สามารถแบ่งเด็กได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เด็กยินยอมมี
เพศสัมพันธ์ และ กรณีที่เด็กไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เป็นการยินยอม โดยผู้กระท ามักอยู่ใน
ฐานะแฟน ปัจจัยที่ท าให้เกิดเหตุได้ง่าย คือ ดูแลของครอบครัว เทคโนโลยีการสื่อสารที่เอ้ืออ านวยให้เด็ก
กับผู้กระท าติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว เด็กไม่มีความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ไม่รู้จักการ
ป้องกันระมัดระวังตนเอง มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์และการปฏิเสธต่ า เด็กยินยอมด้วย
ความรักและไว้ใจผู้กระท าจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 2) สถาบันครอบครัวในปัจจุบันค่อนข้างอ่อนแออัน
เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผลักดันให้ครอบครัวต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด โครงสร้างของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นครอบครัวแตกแยกมากขึ้น ไม่เข้าใจพัฒนาการและขาดทักษะการ
ดูแลเด็กที่เหมาะสม ไม่สอนความรู้จ าเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ให้แก่เด็ก โดยรูปแบบการดูแลของครอบครัว
ที่เสี่ยงให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กมี 2 ประเภท คือ การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและการ
เลี้ยงดูแบบเข้มงวด 3) เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กไม่มีอ านาจในการต่อรองเรื่องคุมก าเนิดแม้
เด็กกับผู้กระท าจะอยู่ในฐานะแฟนที่สามารถต่อรองได้ เมื่อเกิดเหตุแล้วเด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะปกปิด
เนื่องจากกลัวครอบครัวลงโทษ ครอบครัวต้องเป็นผู้สังเกตเอง ทั้งนี้สัมพันธภาพที่ดีของเด็กและ
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ครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กมีแนวโน้มยอมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4) เมื่อครอบครัวทราบเรื่อง
ครอบครัวจะตกอยู่ในช่วงปรับตัวไม่ทันอยู่ระยะหนึ่ง  หลังจากนั้นครอบครัวจะมีบทบาทเจรจาต่อรองกับ
ผู้กระท า แจ้งความเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย และตัดสินใจเรื่องใช้ยาฝังคุมก าเนิด บทบาทท่ีส าคัญและ
พบว่าเป็นปัญหา คือ การสร้างข้อตกลงเพ่ือปรับพฤติกรรมและดูแลสภาพจิตใจของเด็ก  เนื่องจากการ
เลี้ยงดูของครอบครัวที่มีมาตั้งแต่ต้น มีความห่างเหินในความสัมพันธ์ดั้งเดิม ประกอบกับสภาพจิตใจที่ยัง
กระทบกระเทือนอยู่กับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น ยิ่งท าให้มีความเสี่ยงที่สัมพันธภาพจะแย่ลง ครอบครัวมี
แนวโน้มใช้การเลี้ยงดูเด็กแบบเดิมๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานให้
ค าแนะน าและเข้าไปมีส่วนร่วมในการเยียวยาให้ครอบครัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีแนวโน้มจะพัฒนา
รูปแบบครอบครัวที่ดีกว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะ 1) ควรให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว โดยเสริมความรู้ ทักษะจ าเป็นส าหรับ
เลี้ยงดูบุตรวัยรุ่นให้แก่ครอบครัว รวมถึงการจัดการปัญหาเมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กแล้ว  2) 
ควรให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์  วิธีป้องกันโรค การคุมก าเนิด รวมถึงการ
เสริมสร้างทักษะการปฏิเสธแก่เด็ก 3) ควรประชาสัมพันธ์แหล่งให้ข้อมูล แหล่งให้ความช่วยเหลือ และ
แหล่งให้ค าปรึกษาแก่เด็กและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
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This research aimed 1) to study the situation of sexual abuse problem with 
children. 2) to study the role of the family in child care before the sexual abuse. 3) to 
study the management of child during sexual abuse and 4) to study the role of the family 
members in managing problems when children were sexually abused. 

The research was conducted through a qualitative approach, in which documentary 
study and in-depth interview were used. Key-informants covered two groups: one group 
of 12 children aged 11-15 years who were sexually abused and went to consult with 
physicians at Bhumibol Adulyadej Hospital and another group of 12 family members or 
caregivers, totally 24 key-informants. Obtained Data of documents and interview 
conversations were interpretated and analyzed with the relevant context and social 
context. 

The results of the study revealed that: 1) Sexual abuse has been a severe situation 
due to the intrusion into the sexual organs of a child. There were cases in which a child 
consented to have sex or did not to, but in most cases the child consented to have sex 
and the actor are often a boyfriend. One Factor that makes the cause easy was the lack 
of care form the family, another factor was the communication technology makeing it 
easy for children to interact with each other. The children did not have a proper sexual 
knowledge, self-defense precaution and with low-level situational awareness and 
management skills. The child agreeed with love and trusted the person from the close 
relationship. 2) Current family institutions are relatively weak due to economic problems 
that have pushed families to struggle for survival. The structure of the family has changed 
to be fragmented. The family members did not understand the development and lacked 
proper childcare skills. Moreover, They did not teach the necessary sexual knowledge to 
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children. By caring for a family at risk of sexual abuse, there are two types of child abuse: 
neglected parenting and strict parenting. 3) When a child was sexually abused, he or she 
had no power to negotiate contraceptives. When it occurred, most children choose to 
hide because of fear of family being punished. Thus, the proper relationship between 
the child and the family is a major factor in the child's ability to tell the story. 4) When 
the child's family knew about it, they would not fall into the adjustment phase for a 
while. After that, the family would have to negotiate with the offender and inform the 
lawsuit for legal action and decided to use contraceptive pills. An important and 
problematic aspect is the creation of an agreement to adjust the child's mental and 
behavioral status due to the raising of a family from the beginning. There is a distance in 
the original relationship. The mental state is also affected by new problems, more likely 
the relationship will worsen. The family raising children is more liable to use tradition 
which cannot fix long-term issues. There is a need to involve in the remediation of the 
family and to guide the development of a better family model. 

Recommendations for solving problems: 1) Family institution regarding knowledge 
and skills related to raising children should be strengthened, and problem management 
when child sexual abuse occurred should be reinforced; 2) Educate Children about risks 
of having sex, disease protection, birth control and skills to refuse sexual abuse; 3) Should 
publicize the source, help desk and counseling for children and families to be widely 
known. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยผู้ศึกษาได้รับความกรุณาจากหลายท่าน  ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณ อ.ดร.หลี่ เหริน เหลียง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน า คอยปรับปรุงแก้ไข ให้ก าลังใจ และ
ผลักดันจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รศ.ดร.สุพรรณี 
ไชยอ าพร และผศ. ดร.คมพล สุวรรณกูฏ ที่สละเวลาชี้แนะ แนะน าแนวทาง ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ 
เติมแต่งให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ท่านอ่ืนๆของคณะ
พัฒนาสังคมฯ ที่ติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ศึกษา 

ขอขอบคุณสมาชิก พ.ค. 25 ภาคพิเศษ กทม. แก๊งเด็กหลังห้อง ที่ท าให้ชีวิตวัยเรียนสนุกสนาน 
และมีสีสัน ขอบคุณแก๊งอ่านหนังสืออันได้แก่ พ่ีชล ธิกุลวงษ ์ให้ติดรถไปกลับ น้องเพียงกมล สุรางค์ไท ที่
สู้ด้วยกัน ให้ก าลังใจกัน พากันท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ ขอบคุณพ่ีๆเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพ่ีกุ้งคุณแม่น้อง
โลมาที่อ านวยความสะดวกในทุกเรื่อง เป็นก าลังใจทั้งในและนอกห้องสอบเสมอ 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ที่เปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านที่สนใจ พ่ีๆสมาชิก
ห้องสังคมสงเคราะห์ที่สนับสนุนการท างานเป็นอย่างดี ขอบคุณพ่ีปราง พ่ีแพค กิ๊ฟ และโซ่ นักจิตวิทยาที่
น่ารัก ส าหรับข้อมูล ความช่วยเหลือ ขอบคุณพ่ีไหมและน้องหงส์ที่ให้ตามลงเยี่ยมบ้าน และขอบคุณ
กรณีศึกษาทั้ง 12 ครอบครัว บุคคลส าคัญท่ีถ้าไม่มีท่านคงไม่มีวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบุคคลที่ส าคัญที่สุดในชีวิต  คือ คุณพ่อเทอดศักดิ์ และคุณแม่
จุฑารัตน์ เยี่ยมฉวี ที่เป็นพลังเบื้องหลังความส าเร็จทุกประการในชีวิตลูก ขอบคุณน้องชายที่รักทั้งสอง 
สมาชิกครอบครัวเยี่ยมฉวี และครอบครัวคหัฏฐา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยายสุนันทา คหัฏฐา รู้ว่าคุณ
ยายต้องยินดีอยู่บนสวรรค์ ขอบคุณเดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ ที่เป็นหน่วยสนับสนุนและดูแลกัน รวมถึงผู้มี
พระคุณทุกท่าน แม้จะเอ่ยนามไม่ได้ทั้งหมด 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศนับเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเผชิญ ในอดีตมีการ
ตระหนักถึงปัญหาอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ประเทศอังกฤษมีการออกกฎหมาย 
เพ่ือปกป้องเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ (สุวิมล เหลืองด่านสกุล, 2546, น. 1) รวมถึงประเทศไทย 
ที่เผชิญปัญหาไม่ต่างกันและมีการก าหนดกฎหมายเพ่ือปกป้องเด็ก แต่พบว่าปัญหาการทารุณกรรม
ทางเพศยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการทารุณกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมทางเพศใน
ผู้หญิงหรือผู้ชาย กระท าโดยบุคคลใกล้ชิดหรือคนแปลกหน้า ย่อมท าให้ผู้ถูกกระท าเกิดความ
กระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการทารุณกรรมทางเพศนั้นเกิดขึ้น
ในเด็กที่สมควรได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีจากครอบครัวและสังคม เพ่ือให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
หรือการกระท าอันไม่เหมาะสม สมควรแก่วัยทั้งหลาย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กย่อมมากกว่า
ผู้ใหญ่ เด็กอาจมีปัญหา อาทิ ด้านพัฒนาการ ด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบน อันจะเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของเด็ก 

จากการวิเคราะห์ข่าวความรุนแรงทางเพศ 158 ข่าว ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ  
ในปี พ.ศ.2554 ของมูลนิธิหญิงก้าวไกล พบว่าผู้ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นเด็ก โดยอายุระหว่าง 
11-15 ปี มากที่สุด รองลงมาอายุระหว่าง 16-19 ปี ร้อยละ 11.4 ของผู้กระท าเป็นบุคคลในครอบครัว 
เช่น พ่อ  พ่อเลี้ยง ตา พ่ีชาย ร้อยละ 38.6 ของผู้กระท าเป็นคนรู้จัก เช่น เพ่ือนบ้าน  นอกเหนือ 
จากการตกเป็นเหยื่อในบ้าน หรือละแวกบ้าน เด็กยังมีความเสี่ยงสูงในการตกเป็นเหยื่อของการทารุณ
กรรมทางเพศในสถานศึกษา (ผู้จัดการออนไลน์, 2555 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556, น. 118) เด็ก
ที่อยู่ในวัยเรียนมีความเสี่ยงสูงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศจากเพ่ือนชายที่คบหาดูใจหากมีโอกาสได้ใช้
เวลาร่วมกันในที่ส่วนตัว รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และคุยกับคนแปลกหน้าได้โดยง่าย ก็มีส่วนที่
ท าให้เด็กถูกล่อลวงทางเพศมากขึ้น โดยเด็กที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเด็กหญิงที่อยู่ในช่วงวัย 11-15 ปี 
(ไทยโพสต์, 2551 อ้างถึงใน สมวดี ไชยเวช, 2556, น. 118) 
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จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง (One Stop 
Crisis Center, OSCC) หรือ ศูนย์ พ่ึงได้ ซึ่งมีอยู่ตามโรงพยาบาลต่ างๆในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 - ปี พ.ศ.2558 พบว่าส่วนใหญ่เหตุเกิดในเด็กอายุ 10-15 
ปี และมักเกิดกับเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจ านวนตัวเลขต่ ากว่า
ปกติ เนื่องจากมีการใช้โปรแกรม OSCC Application ควบคู่ ท าให้สถิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มี
ความคลาดเคลื่อนและมีจ านวนตัวเลขต่ ากว่าปกติ แต่ก็สะท้อนว่าในปีหนึ่งๆมีเด็กถูกกระท ารุนแรงไม่
น้อย (พรเพชร ปัญจปิยะกุล, 2559) ข้อมูลดังปรากฏในตารางที่ 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 สถานการณ์การทารุณกรรมเด็กจากการส ารวจของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 ถึง พ.ศ. 2558 
 

ปี 
 จ านวนเด็ก 

ที่ถูกกระท ารุนแรง (ราย) 
จ านวนสตรี 

ที่ถูกกระท ารุนแรง (ราย) 
รวม (ราย) 

เฉลี่ย 
การถูกท าร้าย 

2555  9,703 10,869 20,572 56 ราย/วัน 

2556  19,229 12,637 31,866 87 ราย/วัน 

2557  6,333 7,666 13,999 38 ราย/วัน * 

2558  10,712 13,265 23,977 66 ราย/วัน 

 
(แหล่งที่มา : พรเพชร ปัญจปิยะกุล, 2559) 
 

สอดคล้องกับหน่วยงานสตรีขององค์การสหประชาชาติ (UN Women) รายงานความรุนแรง
ของการกระท ารุนแรงทางเพศว่าในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทย อยู่ในล าดับที่ 7 จาก 71 ประเทศที่มี
การกระท ารุนแรงทางเพศมากที่สุด สถิติในปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เผยปัญหาเด็ก
ถูกกระท ารุนแรงว่าอยู่ในเกณฑ์น่าวิตก โดยพบเด็กประสบปัญหา 19,229 ราย ปัญหาอันดับ 1 ที่พบ
ในเด็กช่วงอายุ 10-15 ปี คือ การทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมาของศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง (One Stop Crisis 
Center, OSCC) ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ พบว่าสถานการณ์การกระท าความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก เพียงเวลา 1 ปียอดพุ่งขึ้นร้อยละ 35 ตลอดปี 
พ.ศ.2556 ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง (One Stop Crisis Center, OSCC) 
ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง รวม 31,966 ราย เฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือชั่วโมงละ 3 ราย 
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ในจ านวนนี้เป็นเด็กร้อยละ 60 สตรีร้อยละ 40 ขณะที่ในปี พ.ศ.2555 มีจ านวน 20,582 ราย เฉลี่ยวัน
ละ 56 ราย โดยความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มเด็กพบว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในช่วง
อายุ 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือช่วงอายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 โดยถูกทารุณ
กรรมทางเพศมากเป็นอันดับ 1 จ านวน 13,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาเป็นการท าร้าย
ร่างกาย 4,256 ราย ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น 
แฟน รองลงมาคือเพ่ือน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่  สื่อลามก ความใกล้ชิด และ
โอกาสเอ้ืออ านวย เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้
สัมภาษณ์ เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ว่าปี พ.ศ.2558 มีเด็กและ
สตรีถูกกระท ารุนแรง 23,977 ราย เป็นเด็ก 10,712 ราย สตรี 13,265 ราย เฉลี่ยวันละ 66 ราย  ใน
กลุ่มเด็กจะถูกล่วงละเมิดทางเพศและตั้งครรภ์ไม่ พึงประสงค์มากเป็นอันดับ 1 คือ 6,740 
ราย รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย คือ 2,470 ราย ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ 
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น แฟน รองลงมาคือเพ่ือน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
สื่อลามก ความใกล้ชิด โอกาสเอ้ืออ านวย และการดื่มสุรา การใช้สารเสพติด  เป็นต้น (ส านักสารนิเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 
 อีกหนึ่งหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับเด็กที่ประสบปัญหา คือ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้
รายงานการด าเนินงานปี พ.ศ.2558 ได้ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท าทารุณทางเพศ 
ทารุณทางร่างกายและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ พบว่ามีจ านวนทั้งหมด 309 ราย โดยเป็นกรณี  
เด็กถูกกระท าทารุณทางเพศ จ านวน 232 ราย ทารุณทางร่างกาย จ านวน 29 ราย และการเลี้ยงดูโดย
มิชอบ จ านวน 48 ราย จากข้อมูลเด็กท่ีถูกทารุณทางเพศมีจ านวนที่มากที่สุด ส าหรับประเด็นเรื่องเพศ
ในภาพรวมตามสถิติ พบว่าเพศหญิงถูกทารุณทางเพศมากกว่าเพศชาย มีเพศหญิงที่ถูกทารุณทางเพศ
จ านวน 189 คน มีเพศชายที่ถูกทารุณทางเพศจ านวน 43 คน โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 6 ช่วง คือ แรก
เกิด-3 ปี อายุ 3.1-6 ปี อายุ 6.1-12 ปี อายุ 12.1-15 ปี อายุ 15.1-18 ปี และ 18.1 ปีขึ้นไป ช่วงอายุ
ที่พบปัญหาการทารุณทางเพศมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 12-15 ปี จ านวนทั้งหมด 92 คน เป็นเพศหญิง 
74 ราย และ เป็นเพศชาย 18 ราย (รายละเอียดแยกปรากฏตามตารางที่ 1.2) 
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ตารางท่ี 1.2 สถานการณ์การทารุณกรรมเด็กจากการส ารวจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
 

ช่วงอายุ (ปี) 
ทารุณทางเพศ ทารุณทางกาย เลี้ยงดูโดยมิชอบ 

รวม 
ญ ช รวม ญ ช รวม ญ ช รวม 

แรกเกิด - 3 5 3 8 4 11 15 9 6 15 38 

3.1 - 6 20 6 26 2 2 4 3 5 8 38 

6.1 - 12 47 12 59 4 3 7 1 4 5 71 

12.1 - 15 74 18 92 0 2 2 7 2 9 103 

15.1 - 18 31 2 33 0 1 1 8 3 11 45 

18 ปีขึ้นไป 12 2 14 0 0 0 0 0 0 14 

รวม 189 43 232 10 19 29 28 20 48 309 

 
(แหล่งที่มา : รำยงำนกำรด ำเนินงำน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, 2558, น. 7) 
 
 ข้อมูลจากสถิติและรายงานจากหลายๆแหล่งพบตรงกัน คือ ปัญหาเกี่ยวกับการทารุณกรรม
ทางเพศในเด็กนั้นยังคงมีอยู่จ านวนไม่น้อย ช่วงอายุที่พบปัญหาการทารุณกรรมทางเพศมากที่สุด คือ 
11-15 ปี โดยมักเกิดกับเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย 

โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันว่าเด็กถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สังคมควรให้ความส าคัญ ปกป้อง 
สนับสนุนและดูแลให้มีพัฒนาการที่สมวัย “ความเป็นเด็ก” ควรแยกจาก “ความเป็นผู้ใหญ่” หากเด็ก
ได้เติบโตมาอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะส่งผลต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและจะเป็นก าลังหลักใน
การขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต  

ทั้งนี้การที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศไม่ว่าจะเกิดจากความไม่เต็มใจ หรือเกิดจากความ
ยินยอมพร้อมใจของตัวเด็กอันเกิดจากวุฒิภาวะและการตัดสินใจยังไม่สามารถพัฒนาได้ดีพอ เด็กย่อม
ได้รับความบาดเจ็บไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับการดูแลและเยียวยา หาก
เด็กไม่ได้รับการดูแลและเยียวยาที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เด็กเกิดปัญหาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
รุนแรงที่สุด คือ มีความคิดอยากฆ่าตัวตายและกระท าการฆ่าตัวตายจริง  
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บทบาทครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาการทารุณกรรมทางเพศควรเริ่มตั้งแต่การดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสม เพราะครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด มีอิทธิพลกับเด็กมากที่สุด
และเด็กเป็นวัยที่ต้องการความปลอดภัยจากครอบครัว โดยครอบครัวจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล 
พิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง ทั้งในยามปกติและในยามที่เด็กเผชิญปัญหา แต่ที่ผ่านมาสถาบันครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างของครอบครัวแตกแยก ไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว ไม่พร้อมด้วย  
วุฒิภาวะและอายุที่จะเป็นพ่อและแม่ได้อย่างสมบูรณ์ ผลักภาระการดูแลเด็กเป็นของสถาบันอ่ืน ให้
เวลากับการดูแลใส่ใจเด็กน้อยลง เกิดความห่างเหินของคนในครอบครัวไม่มีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือ
กันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด หลายครอบครัวเลือกที่จะละเลยเด็ก ท าให้เกิดช่องว่างให้มีการ
ทารุณกรรมทางเพศได้ง่ายขึ้น 

เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้นแล้ว หากเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แหล่ง
ช่วยเหลือที่ดีที่สุดย่อมไม่พ้นครอบครัวที่เด็กให้ความไว้วางใจ และคุ้นชิน แต่ค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ในสังคมไทยหากมีเด็กในครอบครัวมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบ
เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามถือเป็นเรื่องน่าอับอาย ดังนั้นบทบาทและการแสดงออกของครอบครัว  
ที่ประสบปัญหามีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจึงแตกต่างกัน ในบางครอบครัวที่มีการแสดงออกถึง
ความเป็นห่วง ห่วงใย และเข้มแข็งพอที่จะเป็นหลักให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ 
ตามบทบาทที่สังคมคาดหวังให้ครอบครัวคุ้มครองสมาชิกของตนให้พ้นจากความบาดเจ็บในทุก
รูปแบบ ขณะเดียวกันบางครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่นี้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ เข่น รู้สึกเศร้าเสียใจ
เมื่อเด็กซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ สิ่งที่แสดงออกมาคือความสิ้นหวัง  
ไม่สามารถกระท าบทบาทของผู้พิทักษ์แต่รอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือรอให้เวลาผ่านไป 
บางครอบครัวรู้สึกอับอาย พยายามแยกเด็กออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิม บางครอบครัวใช้วิธีการ
กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของเด็กเป็นการกระท าซ้ าต่อเด็กอีกครั้ง 

ในประเด็นกฎหมายการทารุณกรรมทางเพศในเด็กนั้น ประเทศไทยได้บัญญัติข้อกฎหมาย 
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ว่าด้วยการกระท าช าเรา และ มาตรา 279 ว่าด้วยการ
กระท าอนาจาร ทั้งสองมาตราระบุว่าในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิด 15 ปี ต่อให้เด็กยินยอมผู้กระท าก็ถือมี
ความผิด สะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี มีการคุ้มครองที่เข้มข้นมากกว่า แต่ในท้ายของ
กฎหมายมาตรา 277 มีการระบุเพ่ิมเติมว่า "ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระท า
ต่อเด็ก ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กผู้ถูกกระท านั้นยินยอม ศาลอาจอนุญาตให้
ทั้งสองฝ่ายสมรสกันโดยมีการก าหนดเงื่อนไข” ท าให้ปัจจุบันมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้ทางออกด้วย
การจับเด็กแต่งงานและอยู่กินฉันสามีภรรยากับฝ่ายชาย ทั้งที่ความเป็นจริงการแต่งงานไม่ได้เป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ดีเท่าไหร่นัก เพราะเด็กยังมีวุฒิภาวะไม่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่เป็นเด็ก
ด้วยกันทั้งสองฝ่ายที่ยังไม่ใช่วัยที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสามีภรรยา รวมถึงการเป็นพ่อแม่ของเด็กที่
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อาจจะเกิดมา ทั้งยังอยู่ในวัยที่ต้องพ่ึงพิงผู้ปกครองในฐานะที่ยังเป็นเด็กไม่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่าง
แท้จริง ยังต้องใช้เวลาพัฒนาตนเองขึ้นมาจนสามารถพ่ึงตนเองได้  สามารถก่อก าเนิดครอบครัวใหม่
และแยกจากครอบครัวเดิมของตน (สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์, 2555, น. 1) 

ทุกรูปแบบของบทบาทของครอบครัวที่แสดงออกมา การตัดสินใจ และการจัดการปัญหาของ
ครอบครัวย่อมส่งผลต่อเด็กที่เผชิญปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าเด็กจะสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นได้
หรือไม่ได้ ก้าวผ่านได้อย่างช้าหรืออย่างเร็ว ปัญหานั้นจะกลายเป็นแผลที่หายสนิท เป็นแผลเป็น หรือ
จะเป็นบาดแผลสาหัสที่ไม่อาจลบเลือนได้ตลอดชีวิต ครอบครัวจึงควรจะตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาและภัยอันตรายเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศที่สามารถเกิดกับเด็ก ควรมีการร่วมกันคิดหา
วิธีในการป้องกันที่เหมาะสม ใส่ใจเด็ก ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม สอนเด็กให้รู้จักการ
ป้องกันตัวเอง ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สมวัยกับเด็ก ให้เวลาในการรับฟังปัญหาต่างๆ 
ของเด็กอย่างเต็มอกเต็มใจ จะท าให้เด็กไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องทุกเรื่องให้ฟัง โดยไม่ปิดบัง ซึ่งจะช่วยเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศได้ดีกว่าคอยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อเกิด
เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศไปแล้ว และหากเกิดเหตุทารุณกรรมทางเพศแล้วครอบครัวควรมีการ
จัดการที่เหมาะสมที่จะท าให้เด็กได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิด
กับเด็ก ทั้งในแง่ว่าเกิดเหตุการณ์ได้อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้กระท ามีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างไรศึกษาบทบาทของครอบครัวในดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศว่าครอบครัวมีการดูแล
เด็กอย่างไร มีปัจจัยใดของการเลี้ยงดูของครอบครัวที่อาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงจนท าให้เด็กถูก
ทารุณกรรมทางเพศ การจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ ในด้านการการปกปิดเป็น
ความลับหรือความพยายามในการขอความช่วยเหลือ รวมถึงบทบาทของครอบครัวในการจัดการ
ปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ ทั้งในด้านปฏิกิริยาทั้งต่อ
เหตุการณ์และต่อเด็ก มีการวางแผนอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาของครอบครัว
มีความเหมาะสมและส่งผลต่อเด็กอย่างไร รวมถึงมีส่วนช่วยอย่างไรให้ตัวเด็กสามารถก้าวผ่านปัญหา
ได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศท่ีอายุระหว่าง 11-15 ปี เนื่องจาก
ตามสถิติที่พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด เป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่ถูกทารุณกรรมทางเพศมากที่สุด เพราะ
เด็กเริ่มมีฮอร์โมนเพศท างาน เริ่มสนใจเรื่องเพศ มีอารมณ์เพศ แต่ยังไม่ เข้าใจในเรื่องเพศ รู้ไม่เท่าทัน
การกระตุ้นเร่งเร้าอารมณ์เพศ และสามารถควบคุมตนเองเรื่องเพศได้น้อยมาก เป็นวัยที่อยู่ในช่วงคาบ
เกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กและก าลังก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกับเด็ก 
 1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาการจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 

1.2.4 เพ่ือศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับเด็ก
ทั้งในแง่ของเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้กระท า บทบาทท่ัวไปของครอบครัวในการเลี้ยง
ดู ให้ความรู้และการอบรมบ่มเพาะที่ผ่านมาก่อนที่เด็กจะประสบปัญหาถูกทารุณกรรมทางเพศ ใน
ระหว่างการทารุณกรรมทางเพศการปกปิดหรือเปิดเผยความลับของเด็ก และศึกษาบทบาทในการ
จัดการปัญหาของครอบครัวเมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ  
 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาครอบครัวที่มีเด็กอายุระหว่าง 11 - 15 ปี ซึ่งถูกทารุณกรรม
ทางเพศ และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2559 – 
เดือนเมษายน พ.ศ.2560 
 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาครอบครัวที่เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
พอ. เนื่องจากเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ ทั้งในด้านการรักษา
ทางร่างกายและจิตใจ ให้ค าปรึกษา ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์
คุ้มครองเด็ก 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1.4.1 ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกับเด็ก 
 1.4.2 ทราบถึงบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 1.4.3 ทราบถึงการจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 1.4.4 ทราบถึงบทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ 
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1.4.5 ใช้เป็นแนวทางแนะน าและพัฒนาครอบครัว เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทาง
เพศให้ก้าวผ่านปัญหาและสามารถด าเนินชีวิตได้ต่อไป 

 



 

บทท่ี 2 

 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับครอบครัวเมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินเด็กและครอบครัว 
2.5 ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 
 
 ครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและประเทศ 
ทั้งในแง่ของการผลิตประชากร การเติบโตของเศรษฐกิจทั้งฐานะผู้ผลิตและบริโภค ซึ่งครอบครัวถือ
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะท าให้สังคมและประเทศดีหรือไม่ดี หากครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
ย่อมถือเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งส่งผลต่อการพัฒนาที่ดีของสังคมและประเทศ ในขณะเดียวกันหาก
ครอบครัวอ่อนแอย่อมส่งผลต่อสังคมและประเทศให้ถูกฉุดรั้งการพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 2.1.1 ความหมายของครอบครัว  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนสตรีแห่งชำติ  (2537) ได้กล่ำวถึง
ควำมหมำยของครอบครัวไว้ว่ำ คือ กลุ่มบุคคลที่มีควำมผูกพันกันทำงอำรมณ์และจิตใจ ในกำรด ำเนิน
ชีวิตร่วมกัน รวมทั้งกำรพ่ึงพิงทำงสังคมและเศรษฐกิจและมีควำมสัมพันธ์กันทำงกฎหมำยหรือ
สำยโลหิต โดยบำงครอบครัวอำจมีลักษณะเป็นข้อยกเว้นบำงประกำร จำกดังกล่ำวก็ย่อมได้  ซึ่งอำจ
หมำยถึง ครอบครัวที่มีสมำชิกข้ำมช่วงอำยุอำศัยอยู่ด้วยกัน เช่น ปู่ย่ำตำยำยอำศัยอยู่กับหลำน  

วิชัย เทียนถำวร (2542) ครอบครัว หมำยถึง บุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยควำมผูกพันทำง
สำยโลหิต กำรสมรส หรือกำรรับเอำไว้ ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก เป็นรำกฐำน  

วัชรี อ้นนำค และอัมพร เบญจพลพิทักษ์ (2548) ครอบครัว หมำยถึง กลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
ขึ้นไป มำอยู่รวมกันโดยมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยกำรสมรสหรือโดยสำยเลือด หรือควำมสัมพันธ์อ่ืนๆ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรรับมำดูแล อำศัยอยู่ใต้ครัวเรือนเดียวกัน มีบทบำทและปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยควำมรัก
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และควำมปรำรถนำดีต่อกัน มีกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมให้แก่สมำชิกเพ่ือกำรด ำรงอยู่ใน
สังคม 

คมกฤช เข็มนำค (2550)  กล่ำวว่ำครอบครัว หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่มีควำมเกี่ยวพันกันทำง
สำยโลหิต ซึ่งอำจจะมีเพียงพ่อ แม่ ลูก หรืออำจมีญำติอ่ืนๆ เช่น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือญำติพ่ีน้องของ
ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ำย อำศัยอยู่ภำยใต้หลังคำเดียวกัน ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือ
ครอบครัวขยำย ที่อยู่ภำยในอำณำบริเวณเดียวกัน โดยสมำชิกในครอบครัวต่ำงปฏิบัติหน้ำที่ของตน
ตำมแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก ำหนด เพ่ือกำรเป็นครอบครัวที่อบอุ่น  

จิรำพร ชมพิกุล (2552) กล่ำวว่ำครอบครัว หมำยถึง กลุ่มบุคคลที่อำศัยอยู่ร่วมกัน มี
ควำมสัมพันธ์ผูกพันกันทำงสำยโลหิตหรือกฎหมำย โดยสมำชิกแต่ละคนจะมีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ
ทีแ่ตกต่ำงกัน เช่น บิดำมำรดำ สำมีภรรยำ บุตร และปู่ย่ำตำยำย เป็นต้น  

ส ำนักงำนกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว (2558) กล่ำวว่ำครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่มี
ควำมผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน และครอบครัวยังท ำหน้ำที่เป็นสถำบันหลักของสังคมที่เป็นรำกฐำน
ส ำคัญยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิต ครอบครัวมีหลำกหลำยรูปแบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพสังคม 
เศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงไปตำมวงจรชีวิตครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว โดยเริ่มจำกครอบครัว
เดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก และกลำยเป็นครอบครัวขยำยเมื่อลูกแต่งงำนและอยู่กับพ่อแม่ใน
ระยะแรกๆของชีวิตคู่ แล้วแยกไปสร้ำงครอบครัวใหม่เป็นครอบครัว เดี่ยว จึงท ำให้เกิดเป็นลักษณะ
วงจรชีวิตครอบครัว  

จำกกำรทบทวนควำมหมำยของค ำว่ำครอบครัว พบว่ำในช่วงแรกควำมหมำยของครอบครัว
เน้นลักษณะของกลุ่มบุคคลทีม่ีควำมเกี่ยวข้องมำอำศัยอยู่ด้วยกัน มีกำรกระท ำต่อกันภำยในครอบครัว
เท่ำนั้น หลังจำกนั้นพัฒนำกำรของกำรให้ควำมหมำยของครอบครัวเริ่มมีค ำว่ำบทบำทหน้ำที่ของ
ครอบครัวต่อสังคม โดยเป็นลักษณะกำรกระท ำต่อกันโดยดูแล ถ่ำยทอด และอบรมสมำชิก ให้สมำชิก
สำมำรถด ำรงอยู่ในสังคม อยู่ในกฏเกณฑ์ตำมที่สังคมก ำหนด สมำชิกในครอบครัวมีบทบำทเฉพำะ 
และในช่วงท้ำยสุดมองครอบครัวในเชิงที่เป็นสถำบันมำกขึ้น ทั้งนี้สำมำรถสรุปถึงควำมหมำยได้ว่ำ 
ครอบครัว คือ สถำบันหนึ่งของสังคมซึ่งประกอบด้วยสมำชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มำอยู่ร่วมบ้ำน
เดียวกัน โดยอำจมีควำมผูกพันทั้งทำงสำยเลือด ผูกพันทำงจิตใจ หรือทำงกฎหมำย มีหน้ำที่ทั้งต่อกัน
และกันในกำรช่วยกันดูแลรักษำ มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณร่วมกัน มีกำรอบรมสั่งสอน โดยสมำชิก
ต่ำงมีบทบำทตำมท่ีถูกก ำหนด รวมถึงต้องมีหน้ำที่ต่อสังคมด้วย 

2.1.2 ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว (Structural Function Theory of 
Family) 

ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัวเป็นทฤษฎีด้านครอบครัวที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
โครงสร้าง-หน้าที่ มีการพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาครอบครัวช่วงระหว่าง ค.ศ. 1930 – 1945  
(พูนสุข เวชวิฐาน, 2557, น. 43) นักคิดคนส าคัญ คือ ทัลคอทท์ พาร์สัน (Talcott Parsons) ได้กล่าว
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ว่า พฤติกรรมมนุษย์นั้นเกิดจากแรงขับภายในจากความพยายามของ
มนุษย์เพ่ือสอดคล้องกับสังคมนั้นๆ เป้าหมายวัตถุประสงค์และค่านิยมของสังคมจะเป็นตัวก าหนด
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางที่ช่วยส่งเสริมสังคมในทางที่ดี หากเปรียบเทียบกับ



 11 

ร่างกายมนุษย์ อวัยวะย่อมท างานอย่างสอดประสานให้ร่างกายอยู่รอด การที่สังคมมนุษย์จะอยู่รอด
ระบบต่างๆของสังคมมนุษย์ก็ต้องท างานอย่างสอดประสานเช่นกัน ซึ่งระบบต่างๆของสังคมมนุษย์ คือ 
ครอบครัวและสถาบันต่างๆนั้นเอง  

ครอบครัวในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นั้น ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่มองครอบครัว
เป็นกลุ่มขนาดเล็กหรือในลักษณะระบบครอบครัว ซึ่งมีการประสานบทบาทของสมาชิกเข้าด้วยกัน 
(สมพงษ์ ธนธัญญา, 2540, น. 189) สมาชิกมีหน้าที่ของตนและด ารงหน้าที่นั้นเพ่ือความอยู่รอดของ
ครอบครัว หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย หน้าที่ในการให้ความรักความเอาใจใส่ การ
ให้การเลี้ยงดู อบรมสมาชิก สืบต่อเผ่าพันธุ์ การจัดหาในเชิงเศรษฐกิจ การใส่ใจดูแลสุขภาพของ
สมาชิก การจัดหาสิ่งของจ าเป็นพ้ืนฐาน และการเผชิญปัญหาครอบครัว (จิราพร ชมพิกุล, 2552, น. 
13) เช่น สามีมีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบต่อครอบครัวโดยทั่วไปจะเป็นการถูกคาดหวังในแง่ของการหา
เลี้ยงครอบครัวเพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกในครอบครัว จัดหาสิ่งต่างๆเพ่ือตอบสนองต่อ
ครอบครัว หารายได้ หาอาหาร จัดหาที่อยู่ จัดหาการศึกษา ส่วนภรรยาได้รับการคาดหวังต่อบทบาท
หน้าที่ในด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ อันได้แก่การอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้ความรับความอบอุ่นแก่สมาชิกใน
ครอบครัว เป็นต้น  
 เนื่องจากครอบครัวเป็นระบบพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของสังคม ต้องประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก 
ดังนั้น การหย่าร้าง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน การเป็นพ่อ
หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท าลายโครงสร้างหรือหน้าที่ของครอบครัวและ
สังคมโดยรวม ครอบครัวจึงต้องมีวิธีการในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นปัจจัยท าลายนั้น 

ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งหรือระบบย่อย
หนึ่งของครอบครัวนั้นเอง สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง (สมพงษ์ ธนธัญญา, 2540, น. 189) ถ้าทุก
คนสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบ และไม่บกพร่อง ย่อมส่งผลให้ครอบครัวมี
ความสุข ในทางกลับกันหากสมาชิกเพียงคนใดคนหนึ่ง มีการท าหน้าที่ที่ผิดเพ้ียนไป ไม่มีความ
รับผิดชอบ ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว 

นอกจากนี้ครอบครัวยังถือเป็นระบบหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งของสังคม การเป็นครอบครัวที่มี
คุณภาพ สมาชิกในครอบครัวเป็นคนคุณภาพจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความมั่นคงและสงบสุข แต่
หากครอบครัวเป็นครอบครัวที่ไม่มีคุณภาพแล้วนั้น สังคมโดยรวมย่อมไม่พ้นเกิดปัญหาทางสังคม
ตามมาหลายประการ 

ถึงแม้ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัวจะถูกใช้ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ครอบครัวอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ แต่โดยสรุปแล้วมีสมมติฐานหลัก 2 ประการ ที่ยังน ามาใช้ในการศึกษา
ครอบครัวในปัจจุบัน คือ ( Kingsbury & Scanzoni, 1993 อ้างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557, น. 49) 
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  2.1.2.1 หน้าที่ของครอบครัว คือ การให้ก าเนิดบุตรและสร้างกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมแก่บุตร เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเพ่ือให้บุตรได้เจริญเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และใช้ชีวิตได้
อย่างเหมาะสม อันหมายถึงความอยู่รอดของสังคมด้วย  
  2.1.2.2 ระบบทุกระบบมีหน้าที่ หน้าที่หลักของครอบครัว คือ การให้ก าเนิดบุตร
และสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคม วิธีที่ดีที่สุดของการท าหน้าที่นี้ คือ สามีภรรยาต้องท าหน้าที่
อย่างเหมาะสม เช่น สามีหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยาดูแลครอบครัว เป็นต้น 

ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายครอบครัว
เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว วิเคราะห์ระดับจุลภาคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 
2.1.3 รูปแบบของครอบครัว  
ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ในอดีตมักเป็นครอบครัวที่มีการอยู่รวมกันของญาติพ่ีน้องจ านวนมาก 

แต่ด้วยลักษณะของสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้รูปแบบของครอบครัวมีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการจ าแนกรูปแบบของครอบครัวกระท าได้หลายแบบ ในที่นี้จะกล่าวถึง
ประเภทครอบครัวจ าแนกตามขนาดและรูปแบบ ซึ่งพบเห็นได้บ่อยๆในสังคมไทย คือ  
  2.1.3.1 ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวพ้ืนฐาน คือ พ่อ แม่ และลูก
ที่ยังไม่ได้แต่งงาน อาศัยอยู่ในเคหะสถานเดียวกัน 

2.1.3.2 คู่สมรสที่ไม่มีบุตร คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกเพียง สามี ภรรยา  
  2.1.3.3 ครอบครัวขยาย เป็นรูปแบบครอบครัวที่อยู่รวมกันเป็นเครือญาติ โดยมี
ครอบครัวหลักอยู่หนึ่งครอบครัวแล้วมีครอบครัวอ่ืนเสริมเข้ามา มีความสัมพันธ์โดยการเกิดหรือ
แต่งงานแล้วมาอยู่ร่วมกัน เช่น ครอบครัวเดิมมีพ่อ แม่ ลูก ภายหลังลูกแต่งงานก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน 
เกิดมีจ านวนหลายครอบครัวขึ้น 
  2.1.3.4 ครอบครัวประสม เป็นครอบครัวที่เกิดจากระบบครอบครัวหลายผัวหลาย
เมียแล้วมาอยู่รวมกัน เช่น สามีมีภรรยาหลายคน ภรรยามีสามีหลายคน เกิดบุตรธิดาขึ้นมา  
  2.1.3.5 ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายถึงครอบครัวที่มีแม่หรือพ่อเลี้ยงลูก
ตามล าพัง อาจเกิดจากการแยกทางหย่าร้าง คู่สมรสเสียชีวิตหรือหญิงที่มีลูกโดยไม่มีการแต่งงาน 
  2.1.3.6 ครอบครัวบุญธรรม ประกอบด้วย สามี ภรรยาและบุตรบุญธรรม (อุมาพร 
ตรังสมบัติ, 2541 อ้างถึงใน สุตรัตน์ อ่อนรักษ์, 2551, น. 10) 
  2.1.3.7 ครอบครัวที่มีการแต่งงานใหม่ เป็นรูปแบบครอบครัวที่หญิงชายมาใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายผ่านการแต่งงานมาแล้ว อาจมีลูกที่ติดมาจากคู่สมรส
เดิม 
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2.1.4 ความส าคัญของครอบครัว  

 ครอบครัวจัดเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็น
สถาบันทางสังคมล าดับแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องมีและเป็นจุดเริ่มต้นของการก าเนิดชีวิตตั้งแต่เกิดจน
ตาย (มัทนา บุญสิงห์, 2556, น. 16) ครอบครัวมีความส าคัญ 4 ประการดังนี้ (วัชรี อ้นนาค และอัมพร 
เบญจพลพิทักษ์, 2548, น. 24) 
  2.1.4.1 เพ่ือการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เมื่อชายและหญิงตัดสินใจอยู่ร่วมกัน
เป็นครอบครัว ย่อมเป็นจุดก าเนิดท่ีจะมีการสืบต่อวงศ์ตระกูล ให้ก าเนิดลูกหลานต่อไป 
  2.1.4.2 เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล เนื่องจากครอบครัวเป็นแหล่งในการตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ให้บุคคลได้มีทรัพยากรจ าเป็นที่ต้องใช้ ในการอยู่รอด เช่น 
อาหาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นแหล่งแรกในการปกป้องบุคคลจากสิ่งที่เป็นอันตราย ช่วยดูแลบุคคลใน
ยามเจ็บป่วย 
  2.1.4.3 เพ่ือการพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ เนื่องจากครอบครัวมีหน้าที่ในการอบรม
สมาชิกในสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้สมาชิกสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีการสั่งสอนเรื่องวัฒนธรรม 
ประเพณี และค่านิยมที่สมควรแก่การปฏิบัติ สามารถสร้างความผูกผันและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน
ได ้
  2.1.4.4 เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากครอบครัวถือเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดใน
เศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการผลิตและการบริโภค  
 นอกจากนี้ในนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัวยังกล่าวถึงความส าคัญของ
ครอบครัว คือ (คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรีใน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ส านักนายกรัฐมนตรี =Policies and 
plans for development of the family / the National Committe on Family Development 
and Eradication of Violence Aga, 2542, น. 8)  
  2.1.4.1 ครอบครัวเป็นสถาบันเก่าแก่ที่สุด เป็นสถาบันแรกเริ่มของมนุษย์ที่ท าหน้าที่
หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกเกิดใหม่ในครอบครัว 
  2.1.4.2 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการให้การศึกษามีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ของบุคคล ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม  
  2.1.4.3 ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ประกอบไปด้วยวิถีชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว ทั้งด้านสังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพสังคม 
  2.1.4.4 ในด้านเศรษฐกิจครอบครัวเป็นหน่วยเล็กที่สุดและเป็นหน่วยพ้ืนฐานใน
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ระบบเศรษฐกิจของสังคม รวมถึงในบางครอบครัวเป็นหน่วยเล็กในการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรงจาก
ครอบครัว 
  2.1.4.5 ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อกันและกันต่างมี
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
  2.1.4.6 ปัญหาของสังคมหลายประการจะป้องกันได้โดยสถาบันครอบครัวที่รวมตัว
กันเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน ในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้กล่าวถึงความส าคัญของครอบครัวไว้อย่างหลากหลาย
ประการ สามารถอธิบายถึงความส าคัญของครอบครัวได้ คือ สถาบันแรกของมนุษย์ ครอบครัวเป็น
การรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นที่หล่อ
หลอมชีวิตของคนในครอบครัว ให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระท า ความคิด 
ความรู้สึก ครอบครัวเป็นแหล่งช่วยแก้ไขปัญหา ดูแลยามสมาชิกมีความป่วยไข้ เป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่
สังคม ดังนั้นสังคมจะดีมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับครอบครัว ว่าจะช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
มนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ให้เป็นอย่างไรในสังคม 
 

2.1.5 บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
 ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบำทหน้ำที่ หรืออำจเรียกว่ำภำรกิจที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นของตนเองก็ไม่ผิดนัก ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมจำกแหล่งต่ำงๆ พบว่ำมีผู้กล่ำวถึงบทบำท
ของครอบครัวในภำพรวม ประกอบด้วยด้ำนหลักๆ 3 ประกำร ดังนี้ (วัชรี อ้นนำค และอัมพร เบญจ
พลพิทักษ,์ 2548, น. 24) 
  2.1.5.1 บทบำทที่เป็นภำรกิจพ้ืนฐำน (Basic Tasks) เริ่มตั้งแต่กำรให้ก ำเนิดบุตร 
รวมถึงจัดหำสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตให้แก่สมำชิกในครอบครัว เช่น ที่อยู่อำศัย เครื่องนุ่งห่ม อำหำร 
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จ ำเป็น กำรดูแลสุขภำพ กำรดูแลยำมเจ็บป่วย นอกจำกทำงร่ำงกำยแล้วต้องดูแลใน
ด้ำนจิตใจให้ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนจิตใจและอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมโดยกำรให้ควำม
รักควำมเอำใจใส่ อันจะท ำให้สมำชิกรู้สึกอบอุ่น มั่นคง สำมำรถด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
  2.1.5.2 กำรอบรมเลี้ยงดูและขัดเกลำทำงสังคม หรือ ภำรกิจด้ำนพัฒนำกำร 
(Development Tasks) ให้สำมำรถเป็นสมำชิกที่มีคุณภำพ เรียนรู้ระเบียบของสังคมในเบื้องต้น โดย
กำรอบรมสั่งสอน ให้ค ำแนะน ำ สอดส่องดูแลและปรับควำมประพฤติของสมำชิก ชี้แนะแยกแยะสิ่ง
ถูกผิด เพ่ือน ำควำมรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้ 
   2.1.5.3 ภำรกิจยำมวิกฤติ (Crisis Tasks) ครอบครัวต้องรู้จักที่จะฝ่ำฟันปัญหำวิกฤติ
ภำยในครอบครัวให้ผ่ำนพ้นไปได้ เพ่ือไม่ให้สมดุลของครอบครัวเสียไป (พรรณพิมล หล่อตละกูล, 
2548: 43 อ้ำงถึงใน สุภัชชำ สุทธิพล, 2550, น. 17) ครอบครัวต้องปรับตัวเมื่อเกิดวิกฤตกำรณ์
บำงอย่ำงที่เข้ำมำกระทบครอบครัว ซึ่งวิกฤตกำรณ์นี้อำจส่งผลต่อสมำชิกเป็นรำยบุคคลหรืออำจส่งผล
ต่อทั้งครอบครัว อำจไม่รุนแรงหรือรุนแรงจนท ำให้ครอบครัวมีควำมเสี่ยงที่จะแตกสลำยได้ เช่น กำร
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หย่ำร้ำง กำรติดคุก เป็นหนี้ เสียชีวิต ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฆ่ำตัวตำย เป็นต้น ครอบครัวจะต้องร่วมมือ
แก้ไขปรับปรุง ปรับตัว ให้ครอบครัวสำมำรถด ำรงอยู่ได้ 

ในขณะที่แนวคิดการท าหน้าที่ของครอบครัวของแมคมาสเตอร์ (McMaster Model of 
Family Functioning: MMFF) ซึ่งเป็นทัศนะของทางตะวันตกมองครอบครัวเป็นระบบเปิด (open 
system) ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบคู่สมรส ระบบบิดามารดาและบุตร ระบบของพ่ีน้อง 
และระบบเครือญาติ ที่มีความสัมพันธ์กับระบบอ่ืนๆที่อยู่ภายนอก เช่น ระบบครอบครัวขยาย ชุมชน 
สถาบันศึกษา การเมือง องค์กรศาสนา เป็นต้น ท าให้ครอบครัวมีการท าหน้าที่ที่ลงรายละเอียดย่อย
ออกไปเป็น 6 ด้าน ดังนี้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544) 
  2.1.5.1 การแก้ไขปัญหา (Problem solving) คือ ความสามารถของครอบครัวใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ครอบครัวด ารงอยู่ได้ สามารถท าหน้าที่ต่างๆได้อย่างเป็นปกติ 
ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันการเป็นครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถท าหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีนั้น ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาของครอบครัว เพราะหาก
ครอบครัวมีประสิทธิภาพ มีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม มีความรักความผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดี จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็วและเป็นระบบ ต่างกับครอบครัวที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
สมาชิกในครอบครัวมีความขัดแย้ง เห็นต่างกัน หรือสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ขาดการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน มักมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นระบบ หรืออาจไม่สนใจ ไม่ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนท าให้
ปัญหานั้นกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตต่อไปของครอบครัวได้ 
  ครอบครัวที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะมีขั้นตอนของการแก้ไข
ปัญหา คือ มีการแยกแยะประเด็นปัญหาให้ชัดเจน มีการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นปัญหาให้เข้าใจ
ตรงกัน ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เลือกไว้ ติดตามการแก้ไขปัญหารวมถึงประเมินการแก้ไขปัญหานั้นว่า
ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
  2.1.5.2. การสื่อสาร (Communication) คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้ง
การสื่อสารผ่านทางค าพูดและการสื่อสารที่ไม่ใช่ค าพูด ซึ่งการสื่อสารจะต้องชัดเจนในเรื่องของเนื้อหา 
และเหมาะกับบุคคลเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วย ในครอบครัวการสื่อสารระหว่างกันนี้อาจมีทั้งเนื้อหา
ชัดและตรงกับบุคคลเป้าหมาย เนื้อหาชัดแต่ไม่ตรงกับบุคคลเป้าหมาย เนื้อหาไม่ชัดแต่ตรงกับบุคคล
เป้าหมาย เนื้อหาไม่ชัดและไม่ตรงกับบุคคลเป้าหมาย โดยการสื่อสารที่ดีย่อมส่งผลต่อสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ขณะเดียวกันสัมพันธภาพดีในครอบครัวก็ส่งผลต่อการสื่อสารที่ดีเช่นกัน ดังนั้นการ
พัฒนาการสื่อสารจะช่วยครอบครัว หากมีการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความเข้าใจผิด ลดการทะเลาะกัน
ในครอบครัวได้ 
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  2.1.5.3. บทบาท (Role) คือ แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกประพฤติปฏิบัติต่อกัน
ซ้ าๆเป็นประจ า เพ่ือให้ครอบครัวท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ ครอบครัวจะมีการแสดงบทบาทของตนดีหรือไม่
ดีนั้น ต้องดูที่การมอบหมายบทบาทว่ามีความเหมาะสมต่อสมาชิกหรือไม่ และมีการดูแลให้สมาชิก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนั้นหรือไม่  
  2. 1 . 5 . 4 .  ก า รตอบสน อ ง ทา ง อ า ร ม ณ์  ( Affective responsiveness)  คื อ 
ความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งกระตุ้นอย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของคุณภาพและ
ปริมาณ มีทั้งอารมณ์ในด้านบวกและอารมณ์ในด้านลบ แสดงออกมาในสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน ใน
ครอบครัวอาจเกิดอารมณ์ได้ทั้ง 2 แบบ เช่น หากอยู่ในภาวะปกติ อารมณ์ท่ีแสดงออกมา คือ อารมณ์
รัก ความสุข ความยินดี หากอยู่ในภาวะวิกฤติ อารมณ์ท่ีแสดงออกมา คือ ความกลัว ความโกรธ ความ
เสียใจ โศกเศร้า ผิดหวัง เป็นต้น  
  2.1.5.5. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective involvement) คือ ระดับของความ
ผูกพันห่วงใยที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกัน สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ คือ ปราศจากความผูกพัน
โดยสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจกันและกัน ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก ผูกพันเพื่อตัวเอง ผูกพันอย่าง
มีความเข้าอกเข้าใจ ผูกพันมากเกินไป ผูกพันเหมือนเป็นบุคคลเดียวกัน ความผูกพันทางอารมณ์นี้
รวมถึงการแสดงออกถึงความสนใจกันและกัน การเห็นคุณค่าของกันและกันด้วย 
  2.1.5.6. การควบคุมพฤติกรรม (Behavior control) วิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือ
จัดการกับพฤติกรรมต่างๆของสมาชิก เพ่ือให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งกับ
ตนเอง ครอบครัว สังคมรอบข้าง การควบคุมของครอบครัวสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การ
ควบคุมแบบเข้มงวด การควบคุมแบบยืดหยุ่น การควบคุมแบบตามใจ การควบคุมแบบยุ่งเหยิง 

กล่ำวโดยสรุป คือ หำกมองบทบำทหน้ำที่ของครอบครัวในภำพกว้ำงในฐำนะที่เป็นผู้สร้ำง 
ดูแลรักษำ และแก้ไขปัญหำให้อยู่รอด จะพบว่ำครอบครัวมีบทบำทหน้ำที่หรือภำรกิจหลักอยู่  3 
ประกำร คือ บทบำทพ้ืนฐำนในกำรให้ก ำเนิดและดูแลให้มีชีวิตรอด บทบำทในกำรอบรมสั่งสอนให้
สำมำรถอยู่ในสังคมได้ และบทบำทในภำวะวิกฤติที่สำมำรถประคองครอบครัวให้ด ำรงอยู่เมื่อมีสิ่งเข้ำ
มำกระทบ แต่หำกมองบทบำทหน้ำที่ครอบครัวในเชิงวิธีกำร และในฐำนะที่เป็นระบบหนึ่งที่
จ ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะสำมำรถแบ่งบทบำทหน้ำที่ของรอบครัวออกเป็น 6 ด้ำน คือ 
กำรแก้ไขปัญหำ กำรสื่อสำร บทบำท กำรตอบสนองทำงอำรมณ์ ควำมผูกพันทำงอำรมณ์ กำรควบคุม
พฤติกรรม กำรท ำหน้ำที่ของครอบครัวนี้เป็นสิ่งส ำคัญที่มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของสมำชิกแต่ละคน 
ท ำให้สมำชิกในครอบครัวมีสุขภำพจิตที่ดี มีควำมเข้ำใจกัน รัก ห่วงใย เอ้ืออำทร และพร้อมที่จะ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติ 

 
2.1.6 สภาพปัญหาของครอบครัวที่ส่งผลต่อเด็ก 
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 ครอบครัวประกอบไปด้วยบุคคลอย่างน้อย 2 คนที่มาอยู่รวมกันทั้งจากความสัมพันธ์ทาง
สายเลือด ทางกฎหมาย หรือการรับเข้ามาถือเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตาม ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจมี
ปัญหาเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยที่เกิดจากภายในของสมาชิกแต่ละคน หรือปัจจัยจากภายนอก เช่น สภาพ
สังคมแวดล้อม เป็นต้น และปัญหาดังกล่าวย่อมกระทบไปยังสมาชิกโดยเฉพาะในเด็กที่ยังคงต้องการ
การพ่ึงพึงอยู่มาก ซึ่งสภาพปัญหาของครอบครัวที่พบเจอและส่งผลต่อเด็ก ได้แก่ 
  2.1.6.1 ปัญหาการอบรมเลี้ยงดู อาจเกิดจากเด็กขาดบุคคลดูแลเนื่องจากบิดามารดา
ได้รับความกดดันทางเศรษฐกิจต้องท างาน ไม่มีเวลาดูแลบุตรปล่อยปละละเลย การใช้ค่านิยมผิดๆที่
คิดว่าเงินสามารถทดแทนความรักความเอาใจใส่ได้ บิดามารดาขาดทักษะในการดูแลเด็กไม่เอ้ือต่อ
พัฒนาการตามวัย ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนโดยเอาความคิดตนเป็นใหญ่
ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้แสดงความคิดเห็น ค่านิยมการเลือกปฏิบัติต่อชายหญิงให้ความส าคัญกับ
ลูกชายมากกว่าลูกสาว ท าให้เกิดอคติทางเพศ รวมถึงการผลักภาระให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูแลบุตรทั้งที่
บุตรจ าเป็นต้องได้รับการดูแลใส่ใจจากบิดามารดาควบคู่กัน (คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและ
แก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) 
ส านักนายกรัฐมนตรี =Policies and plans for development of the family / the National 
Committe on Family Development and Eradication of Violence Aga, 2542, น. 10) 
  2.1.6.2 ปัญหาเกี่ยวกับสามีภรรยา หากสามีภรรยามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การนอกใจ การมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย ตลอดจนการแยกกัน
อยู่และหย่าร้างย่อมส่งผลต่อจิตใจ พฤติกรรม และการแสดงออกของเด็กในอนาคต เนื่องจากการซึม
ซับแบบอย่างตั้งแต่วัยเด็ก 
  2.1.6.3 ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ครอบครัวที่
ขาดความสมบูรณ์ทางองค์ประกอบ ครอบครัวยากจนมาก ครอบครัวที่มีผู้เจ็บป่วย ครอบครัวที่ไม่มีที่
อยู่เป็นหลักแหล่ง ครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่ ครอบครัวที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่น โดยครอบครัวดังกล่าว
อาจมีการเลี้ยงดูเด็กท่ีไม่เหมาะสม ปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจเด็กเท่าที่ควร 
  2.1.6.4 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของครอบครัว เนื่องจากสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีสถาบันต่างๆเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ท าให้
ครอบครัวที่มีหน้าที่ในการดูแลอบรมบุตรอาจผลักภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรให้แก่สถาบัน
ต่างๆที่ให้บริการทางสังคม เกิดความสับสนแก่บทบาทที่แท้จริงของครอบครัว รวมถึงค่านิยมที่เน้น
เรื่องวัตถุท าให้ครอบครัวละเลยหน้าที่ในการให้ความรักเอาใจใส่แก่บุตรเพราะมองว่าวัตถุเงินทอง
สามารถทดแทนได้ ครอบครัวจ าเป็นต้องใช้เวลาในการดิ้นรนเอาตัวรอดในสังคม ท าให้ขาด
ความสัมพันธ์ในการเกื้อกูลกันของทั้งสมาชิก และสังคมชุมชนรอบข้าง ขาดพลั งความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาและวิกฤตทั้งภายในและภายนอกครอบครัว 
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สาเหตุของปัญหาต่างๆของครอบครัวมาจากความอ่อนแอ ที่สมาชิกในครอบครัวขาดความ
พร้อมในการดูแลครอบครัว สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สังคมที่ไม่ตระหนักให้
ความส าคัญกับสถาบันครอบครัว รวมถึงไม่ได้รับความร่วมมือจากสื่อในการรณรงค์ (คณะอนุกรรมการ
พัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ (กสส.) ส านักนายกรัฐมนตรี =Policies and plans for development of the family / 
the National Committe on Family Development and Eradication of Violence Aga, 2542, 
น. 17) 

 
2.1.7 คุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ 

 ครอบครัว คือ สถำบันพ้ืนฐำนที่หล่อหลอมชีวิต หำกมีครอบครัวที่ดีมีคุณภำพ ย่อมส่งผลให้
สมำชิกที่อยู่ในครอบครัวนั้น มีสุขภำพจิตที่ดี เป็นคนที่มีคุณภำพของสังคม ซึ่งกำรเป็นครอบครัวที่มี
ลักษณะที่พึงประสงค์นั้น เป้ำหมำย คือ กำรบรรลุถึงควำมสุขของสมำชิกในครอบครัว และควำมสุข
ของครอบครัวอยู่บนฐำนขององค์ประกอบ 5 ด้ำนหลักๆ ดังนี้ (วิชัย เทียนถำวร, 2542a, น. 34) 
  2.1.7.1. สังคมครอบครัว เป็นเหมือนโครงสร้ำงหลัก เป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงควำม
รักควำมอบอุ่นในครอบครัว องค์ประกอบของกำรเป็นสังคมครอบครัวที่ดี คือ 
   1) ควำมสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเอ้ืออำทรต่อกัน ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ดีจะท ำให้
เกิดควำมรัก ควำมอบอุ่น เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกำรดูแลและพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้ควำมสัมพันธ์ไม่ใช่แค่อยู่ภำยในครอบครัวเท่ำนั้นแต่รวมถึงควำมสัมพันธ์อันดีของ
ครอบครัวต่อสังคมรอบข้ำง สร้ำงให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีสำมำรถท ำได้โดยกำรเข้ำใจซึ่งกันและกัน กำรแสดงออกถึงควำมจริงใจ มีควำมอดทน 
รู้จักให้อภัย และสร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นประชำธิปไตยในครอบครัว 
   2) กำรขัดเกลำและกำรเรียนรู้ทำงสังคม ครอบครัว คือ สถำบันแรกที่
ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์ เป็นสถำบันเริ่มต้นผลิตประชำกรที่มีคุณภำพหรือไม่มีคุณภำพให้สังคม ดังนั้น
กำรขัดเกลำและส่งเสริมให้เด็กซึ่งเป็นสมำชิกสำมำรถอยู่ในสังคมได้ พ่ึงพำตนเองได้ และที่ส ำคัญคือ
ขัดเกลำให้เข้ำใจถึงชีวิตที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อคนอ่ืนด้วย ดังนั้นกำรขัดเกลำและกำรเรียนรู้ทำงสังคมจึงมี
ควำมจ ำเป็น กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมที่ดีประกอบด้วย 3 ประกำร คือ (วิชัย เทียนถำวร, 
2542a, น. 35) 
    (1) กำรมีพ้ืนฐำนทำงอำรมณ์ที่ดี เพรำะจะช่วยให้เด็กซึ่งเป็น
สมำชิกในครอบครัวมองโลกในแง่ดี ไม่ท ำร้ำยตนเองหรือท ำร้ำยใครในกำรแก้ปัญหำหรือกำรด ำเนิน
ชีวิต   
    (2) กำรกระตุ้น เป็นกำรท ำให้เด็กมีพัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆที่ดี ไม่
ว่ำจะทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสำมำรถน ำไปใช้ได้ดีในกำรด ำเนินชีวิต 
    (3) กำรสัมผัส เป็นกำรใช้สัญชำตญำณระหว่ำงกันถ่ำยทอดให้รู้สึก
ถึงควำมรักควำมอบอุ่นและควำมปรำรถนำดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อกำรยอมรับกำรขัดเกลำและกำร
เรียนรู้ทำงสังคมท่ีเกิดข้ึน 
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  2.1.7.2. สุขภำพครอบครัว กำรมีสุขภำพที่ดีจะเป็นหลักประกันว่ำครอบครัวจะ
สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุข ซึ่งสุขภำพที่ดีนี้รวมทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพใจ องค์ประกอบ
ของกำรมีสุขภำพที่ดีประกอบไปด้วย กำรปลอดจำกโรคและควำมเจ็บป่วยเรื้อรัง มีกำรดูแลสุขภำพ
ตนเอง มีควำมรู้ในกำรป้องกันและรักษำโรคเบื้องต้น รวมถึงกำรมีหลักประกันสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึง
สิทธิกำรรักษำและบริกำรทำงกำรแพทย์ได้ กำรมีสุขภำพที่ดีจะเป็นต้นทุนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของทั้งบุคคล ครอบครัว และสังคม 
  2.1.7.3. เศรษฐกิจครอบครัว คือ ตัวชี้วัดพ้ืนฐำนที่จะบ่งบอกว่ำครอบครัวมีควำม
เป็นอยู่อย่ำงไร เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตหรือไม่ ประกอบไปด้วยกำรมีที่อยู่อำศัย กำรมีอำชีพและมี
รำยได้ที่เพียงพอไม่เดือดร้อน มีกำรจัดสรรภำระหน้ำที่ทำงกำรเงินในครอบครัว ช่วยกันแบ่งเบำ หำก
เศรษฐกิจครอบครัวอยู่ในระดับที่อยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็จะส่งผลให้ครอบครัวสำมำรถอยู่ได้อย่ำงเป็นสุข 
  2.1.7.4. วัฒนธรรมครอบครัว เป็นเหมือนเข็มทิศของครอบครัวว่ำจะด ำเนินไป
ในทำงใด มีศีลธรรม จริยธรรมหรือไม่ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ครอบครัวควรมีกำรปลูกฝัง ทั้งวัฒนธรรม
กำรด ำเนินชีวิตส่วนตัวที่ดี และวัฒนธรรมที่เป็นส่วนรวม 
  2.1.7.5. กำรเกื้อหนุนสังคม คือ กำรที่ครอบครัวมีกำรปลูกฝังควำมเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล
แก่บุคคลอื่นๆ ทั้งท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ประกอบไปด้วยกำรมี
จิตสำธำรณะ ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อเดือดร้อน มีพฤติกรรมสำธำรณะ 
กระท ำและรับผิดชอบต่อหน้ำที่ท้ังต่อบุคคลและสังคม 

นอกจำกนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวสุขสันต์ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในกำร
พัฒนำครอบครัว โดยกำรพัฒนำครอบครัวให้มีควำมสุข เป็นครอบครัวสุขสันต์ จ ำเป็นต้องพัฒนำ
ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนสังคมรอบข้ำง นั้นหมำยถึงกำรดูแลทั้งปัจจัยภำยในและ
ปัจจัยภำยนอก เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ออกมำเท่ำกับคนที่ดีมีควำมสุขในครอบครอบที่ดีมีควำมสุขและชุมชน
สังคมท่ีดีมีควำมสุข อยู่ร่วมกันด้วยควำมรัก มีสุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจที่ดี ด ำรงชีวิตด้วยควำมสงบ
สุขปลอดภัย นอกจำกครอบครัวสุขสันต์จะให้ควำมส ำคัญกับสื่อสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว
แล้ว ยังรวมถึงญำติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้ำน ชุมชนด้วย ( BC Council for the Family Pamplilet, 2537 
อ้ำงถึงใน วิชัย เทียนถำวร, 2542b, น. 12) ครอบครัวสุขสันต์ จึงประกอบไปด้วย กำรสื่อสัมพันธ์ที่
จริงใจเปิดเผย เข้ำใจและเคำรพซึ่งกันและกันทะนุถนอมห่วงใยกัน มีควำมสนุกสนำนรื่นเริงร่วมกัน มี
ควำมปลอดภัยจำกควำมโหดร้ำยทำรุณ มีควำมยืดหยุ่นประนีประนอม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ มี
ควำมรับผิดชอบและกำรตัดสินใจร่วมกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับชุมชน มีควำมเกื้อกูลกันระหว่ำง
สมำชิกทุกวัย มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำในภำวะคับขันและขัดแย้ง มีควำมเกื้อกูลแก่
ครอบครัวอ่ืนและเพ่ือน มีกำรฉลองและแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆร่วมกัน 
 ไม่ว่ำจะเป็นคุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์หรือแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวสุข
สันต์ ล้วนแล้วแต่มีเป้ำประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงให้ครอบครัวใช้เป็นหลักยึด สร้ำงให้ครอบครัวเป็น
สถำบันที่น่ำอยู่ส ำหรับสมำชิก และเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีมีคุณภำพของสังคมต่อไป 
 

2.1.8 การใช้อ านาจปกครองของบิดามารดาในทางกฎหมาย (Parental power in law) 
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 อ านาจปกครอง คือ ศูนย์รวมของสิทธิและหน้าที่ที่กฎหมายมอบให้แก่บิดามารดาเพ่ือปกป้อง
คุ้มครองบุตร (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2553, น. 121) อ านาจนี้จะยึดติดอยู่กับฐานะการเป็นบิดามารดา ใช้
ต่อบุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ เป็นกลไกของรัฐที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ภาระการดูแลตกแก่ผู้ให้ก าเนิด และ
ยุติลงเมื่อบุตรบรรลุนิติภาวะ ไปเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน มีเหตุเกิดแก่บิดามารดาจนท าให้ถูกถอน
อ านาจปกครอง หรืออ านาจปกครองไปอยู่กับอีกฝ่ายตามเหตุที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 การใช้อ านาจปกครองเหนือตัวบุตรผู้เยาว์ ตามบทบัญญัติมาตรา 1567 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ใช้อ านาจปกครองมีสิทธิดังนี้ (ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2553, น. 122) 
  2.1.8.1 ก าหนดที่อยู่ของบุตร ถือเป็นสิทธิที่ส าคัญที่สุด เพราะหากไม่มีสิทธินี้แล้วนั้น 
สิทธิในข้ออ่ืนย่อมเป็นไปไม่ได้ การก าหนดที่อยู่ของบุตร เช่น การให้อยู่บ้าน การให้อยู่บ้านปู่ย่าตายาย 
อยู่บ้านเครือญาติ การอยู่โรงเรียนประจ า การอยู่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังรวมถึงการสอดส่องดูแลว่า
ที่ซึ่ งก าหนดให้บุตรไปอยู่นั้นมีสภาพปลอดภัย บิดามารดาต้องระมัดระ วังความปลอดภัย 
ว่าที่บุตรอยู่อาศัยไม่เป็นอันตรายต่อท้ังร่างกายและจิตใจของบุตร 
  2.1.8.2 เรียกบุตรคืนจากบุคคลอ่ืนซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นอ านาจ
ที่ท าให้การก าหนดที่อยู่ของบุตรเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ เพราะหากมีผู้อ่ืนผู้ใดมากักตัวของบุตรไปแล้ว
บิดารมารดาไม่สามารถเรียกบุตรคืนได้ ย่อมผิดต่ออ านาจการก าหนดที่อยู่ของบุตร ยกเว้นในกรณีที่ตัว
บุตรถูกกักไว้โดยมีอ านาจตามกฎหมายระบุไว้ บิดามารจึงไม่มีสิทธิเรียกบุตรคืน 
  2.1.8.3 การท าโทษบุตรตามสมควรเพ่ือว่ากล่าวสั่งสอน ซึ่งการลงโทษนั้นต้อง
พอเหมาะพอควรกับความผิดที่บุตรได้กระท า รวมถึงเจตนาของการลงโทษนั้นก็เพ่ือการว่ากล่าวสั่ง
สอน เพ่ือให้บุตรไม่กระท าซ้ าอีก หากลงโทษบุตรเกินควร บิดารมารดาอาจมีความผิดในการดูแลบุตร
อย่างมิชอบ 
  2.1.8.4 ให้บุตรท าการงานตามสมควรแก่ความสามารถและฐานานุรูป โดยงานที่ให้
ท านั้นต้องเหมาะกับอายุของบุตร เช่น การให้บุตรฝึกท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อ
ถึงวัย การให้บุตรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือฝึกให้บุตรไม่เกียจคร้าน เป็นต้น 
 

2.1.9 ลักษณะการเลี้ยงดูบุตรในครอบครัว 
 การที่ครอบครัวจะท าหน้าที่ได้ดีเพียงใด ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการอบรมเลี้ยงดูที่
แต่ละครอบครัวสร้างข้ึนมา มี 3 ลักษณะ (ขนิษฐา แฝกหอม, 2555, น. 23) 
  2.1.9.1 แบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) การตัดสินใจใดๆของครอบครัวเป็นของ
บิดา หรือของทั้งบิดามารดาเท่านั้น บุตรไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย เด็กที่ถูกเลี้ยงดูในลักษณะนี้มักขาด
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดามารดา ขาดความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัย การที่บุตรต้องท าตามค าสั่ง
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บิดามารดาอยู่เสมอ ท าให้ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความมั่นใจไม่กล้าตัดสินใจอะไรด้วยตนเอง 
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง อาจเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
  2.1.9.2 แบบตามใจท่าน (Laissez-faire) บิดามารดาต่างสนใจเรื่องของตนเอง ไม่
สนใจกันและกัน ไม่สนใจบุตรเท่าที่ควร ละเลยในการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร เด็ก
ที่ถูกเลี้ยงดูโดยปราศจากความใส่ใจนี้ มักจะรู้สึกขาดความรัก ขาดความอบอุ่นจากบิดามารดา มักมอง
โลกในแง่ร้าย ไม่ไว้ใจใคร ไม่ได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนในเรื่องคุณธรรม ขาดระเบียบวินัย ไม่มี
ความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน 
  2.1.9.3 แบบเสรีประชาธิปไตย (Democratic) บิดามารดามีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู
บุตร มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวมีการเปิดโอกาสให้ออกความคิดเห็น  
ร่วมเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เปิดโอกาสให้บุตรได้สามารถตัดสินใจและใช้ความสามารถของตนได้
อย่างเต็มที่ มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมครอบครัว การเลี้ยงดูแบบนี้จะท าให้เด็กมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 นอกจากนี้บรรยากาศของความผูกพันยังเป็นแปรหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยครอบครัวจะมี
แรงผลักดันอยู่ 2 แรงที่ต่อสู้กันอยู่ คือ แรงที่ดึงสมาชิกให้เข้าหากัน และแรงผลักดันที่ท าให้สมาชิกอยู่
ห่างจากกัน หากมีความสมดุลกันจะส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น (ศิริพร คงเมือง, 2556) 
  2.1.9.1 ครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นเกินไป คือ การที่ครอบครัวที่มีกฎระเบียบ
ภายในค่อนข้างมาก แต่เมื่อสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ต้องการท าบางสิ่งที่แตกต่างไปจาก
เคย ครอบครัวจะเกิดความเครียดซึ่งอาจกระทบถึงความสัมพันธ์ เช่น การที่บุตรต้องการท าแบบที่ตน
ต้องการแต่พ่อแม่ไม่ชอบ เป็นต้น บางครั้งผลของความผูกพันที่มากเกินไปนั้น จะท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  2.1.9.2 ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์ คือ ครอบครัวที่ผูกพันระหว่างกันน้อย 
สมาชิกในครอบครัวมีอิสระมาก แต่กลับขาดความรู้สึกเป็นส่วนตัวและขาดความรู้สึกท่ีพ่ึงพิงกันในยาม
จ าเป็น ส่งผลให้เด็กต้องดูแลตนเอง บางครั้งครอบครัวไม่สามารถดูแลควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ 

ดังนั้นบรรยากาศความผูกพันที่เหมาะสมที่สุด คือ ความผูกพันระดับกลาง เพราะคนใน
ครอบครัวจะเป็นอิสระ แต่ยังคงความผูกพันกับครอบครัวเดิมอยู่  

 
 สรุป จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวพบว่า ครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการให้ก าเนิด ดูแล และพิทักษ์ปกป้องเด็ก ถึงแม้ครอบครัวจะมีหลากหลาย
รูปแบบ แต่ทุกครอบครัวจ าเป็นจะต้องแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ 
หากครอบครัวที่เป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคมเกิดปัญหา ย่อมส่งผลกระทบถึงเด็กที่เป็นสมาชิกของ
ครอบครัวได้ ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัวก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็น



 22 

ตัวก าหนดว่าเด็กจะมีพฤติกรรมอย่างไร สามารถดูแลตนเองได้ มีความเสี่ยงในชีวิตหรือไม่ รวมถึงเมื่อ
เกิดปัญหากับเด็กแนวโน้มของครอบครัวจะจัดการอย่างไร เป็นต้น 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 

การทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆสังคมในโลก เด็กไม่ว่าจะเกิดในเชื้อชาติ
ใด ด าเนินชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมแบบไหน มีพ้ืนฐานครอบครัวแบบใด อยู่ในสังคมที่พัฒนาแล้วหรือไม่ 
ล้วนแล้วแต่มีโอกาสถูกทารุณกรรมทางเพศได้ทั้งสิ้น  
 

2.2.1 ความหมายของการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
จากการศึกษาความหมายของการทารุณกรรมทางเพศเด็ก พบว่ามีการใช้ค าศัพท์ที่

หลากหลาย เช่น การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การล่วงเกินทางเพศเด็ก การกระท ารุนแรงทางเพศเด็ก 
การทารุณทางเพศเด็ก เป็นต้น แต่ให้ความหมายไปในทางที่ใกล้เคียงกัน โดยมาจากภาษาอังกฤษค า
เดียวกัน คือ Child Sexual Abuse 

Finkelhor& Korbin (2531) กำรทำรุณกรรมเด็กทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำใดๆต่อเด็ก
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เด็กเป็นเครื่องมือ ตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศของผู้ใหญ่ โดยที่เด็กยังไม่
เติบโตมีวุฒิภำวะ (ซึ่งก ำเนิดโดยสังคมและสภำพร่ำงกำย) เพียงพอที่จะเข้ำใจพฤติกรรมเหล่ำนั้น หรือ
ตกลงยินยอมร่วม และกำรกระท ำนั้น อำจเกิดขึ้นโดยใช้ก ำลังข่มขู่ หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่งตอบ
แทน (Finkelhor& Korbin, 1988 อ้ำงถึงใน เบญจพร ปัญญำยง, 2547, น. 1) 

องค์กำรอนำมัยโลก (1999) กำรล่วงละเมิดทำงเพศในเด็ก หมำยถึง กำรกระท ำทำงเพศต่อ
เด็ก โดยที่เด็กไม่ยินยอมหรือสมัครใจ อำจเกิดจำกเด็กไม่สำมำรถบอกปฏิเสธกำรกระท ำได้ หรือเด็กไม่
มีวุฒิภำวะและก ำลังในกำรปฏิเสธกำรกระท ำ โดยกำรกระท ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและข้อห้ำมทำง
สังคมซึ่งเป็นกำรกระท ำทำงเพศที่เกิดขึ้นระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่หรือระหว่ำงเด็กที่มีอำยุมำกกว่ำกับเด็ก
ที่มีอำยุน้อยกว่ำ เป็นบุคคลที่มีควำมแตกต่ำงเรื่องอำยุและพัฒนำกำร เป็นกำรกระท ำทำงเพศที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองควำมรู้สึกทำงเพศหรือควำมพึงพอใจตำมควำมต้องกำรของบุคคลนั้น เด็ก
อำจเสมือนมีส่วนร่วมด้วยเพรำะไม่สำมำรถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น หรืออำจถูกบังคับให้ร่วมมีพฤติกรรม
ทำงเพศที่ผิดกฎหมำย เช่น กำรหำประโยชน์จำกเด็กในกำรค้ำประเวณี หรือกระท ำสิ่งผิดกฎหมำย
อ่ืนๆที่เก่ียวกับทำงเพศ เช่น กำรใช้เด็กในกำรประกอบสื่อลำมก (องค์กำรอนำมัยโลก, 1999 อ้ำงถึงใน 
นิดำรัตน์ ชูวิเชียร, 2550, น. 9) 

รำชันย์ ชินำยศ (2546) กำรล่วงละเมิดทำงเพศ จัดเป็นกิจกรรมทำงเพศที่เกิดขึ้นโดยกำร
หลอกลวงและครอบคลุมถึงกำรสัมพันธ์ทำงเพศทุกอย่ำงระหว่ำงมนุษย์ด้วยกันเอง โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เข้ำใจว่ำพฤติกรรมนั้นเป็นเรื่องทำงเพศหรือไม่ และหมำยรวมถึง กำรลูบคล ำบริเวณส่วนตัว กำรแสดง
พฤติกรรมทำงเพศให้ดูโดยเจตนำ กำรอวดอวัยวะเพศ กำรให้ดูสื่อต่ำงๆ ที่แสดงถึงเรื่องทำงเพศ กำร
ให้ถอดเสื้อผ้ำเพ่ือถ่ำยรูป บันทึกวีดีโอ กำรแอบดูในห้องน้ ำหรือห้องนอน กำรจับต้องกอดจูบ ล้วงควัก 
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หรือสอดใส่ด้วยมือหรืออวัยวะเพศ บริเวณช่องคลอด ทวำรหนัก หรือปำก หรือกำรให้ท ำสิ่งต่ำงๆ
ดังกล่ำวเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศของผู้กระท ำ ตลอดจนถึงกำรล่อลวงบังคับ ข่มขู่ ให้ขำย
บริกำรทำงเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินหรือผลประโยชน์ทำงอ่ืน  

คณะกรรมมำธิกำรกิจกำรสตรี เยำวชนและผู้สูงอำยุวุฒิสภำ (2546) กำรทำรุณกรรมเด็กทำง
เพศ หมำยถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ ซึ่งอำจเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ โดยใช้เด็ก
เป็นเครื่องมือส ำหรับตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศและปฏิสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นโดยเด็กไม่ได้ยินยอม มี
กำรหลอกล่อ ใช้ก ำลัง ติดสินบนหรือข่มขู่ กำรละเมิดทำงเพศอำจจะเป็นทำงด้ำนร่ำงกำย วำจำ 
อำรมณ ์
 ชุลีพร ภูโสภำ (2547) กำรทำรุณกรรมทำงเพศในเด็ก เป็นกำรกระท ำทำงเพศท่ีรวมตั้งแต่กำร
สัมผัสร่ำงกำยของเด็กเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศ รวมถึงพฤติกรรมทำงเพศที่ไม่เหมำะสมที่
มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกระตุ้นทำงเพศของผู้ใหญ่ที่กระท ำต่อเด็ก ทั้งในกรณีที่เด็กไม่ยินยอมหรือยินยอม
เพรำะไม่เข้ำใจในกำรกระท ำ หรือขำดวุฒิภำวะทำงกำย จิตใจ หรือสังคม หรือกำรกระท ำนั้นอำจ
เกิดข้ึนโดยกำรใช้ก ำลังข่มขู่ บังคับ หรือหลอกล่อ ชักชวนด้วยสิ่งตอบแทนก็ได้ จนถึงขั้นของกำรข่มขืน
กระท ำช ำเรำ  โดยผู้กระท ำอำจเป็นบุคคลภำยในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัว
เดียวกัน และช่วงเวลำกำรเกิดอำจเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว หรือยำวนำนมำกกว่ำหนึ่งป ี

นิดำรัตน์ ชูวิเชียร (2550) ล่วงละเมิดทำงเพศในเด็ก หมำยถึง กำรกระท ำทำงเพศต่อเด็ก
วัยรุ่นที่มีอำยุระหว่ำง 13-18 ปี ที่รวมตั้งแต่กำรสัมผัสร่ำงกำย จนถึงขั้นกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ เป็น
กำรกระท ำที่เกิดขึ้นโดยกำรใช้ก ำลังข่มขู่ บังคับ หลอกล่อหรือชักชวนด้วยสิ่งตอบแทน โดยผู้กระท ำ
อำจเป็นบุคคลภำยในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

ศศิเมษ มีศิริ (2554) กำรทำรุณกรรมเด็กทำงเพศ หมำยถึง กำรที่ผู้กระท ำท ำกิจกรรมทำง
เพศต่อเด็กไม่ว่ำจะเป็นกำรสัมผัสหรือไม่มีกำรสัมผัส และรวมถึงไม่ว่ำจะเป็นกำรที่เด็กยินยอมพร้อมใจ
หรือไม่ก็ตำม โดยผู้กระท ำจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่ก็ตำม ซึ่งมีจุดมุ่งหวังให้เด็กตอบสนอง
ควำมต้องกำรทำงเพศของผู้กระท ำ 

กำรทำรุณกรรมทำงเพศจำกกำรทบทวนวรรณกรรมนี้ มักพูดถึงกำรกระท ำต่อเด็กไม่ว่ำทำง
ใดก็ตำมเพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรทำงเพศของผู้กระท ำ โดยที่เด็กยินยอมหรือไม่ก็ได้ อำจมำจำกกำร
หลอกล่อ สติปัญญำและวุฒิภำวะที่ต่ ำของเด็ก ซึ่งกำรให้ควำมหมำยกำรทำรุณกรรมทำงเพศในช่วง
หลังๆพบว่ำมีกำรกล่ำวถึงครอบครัวที่อำจอยู่ในฐำนะผู้กระท ำต่อเด็ก นอกเหนือจำกบุคคลนอก
ครอบครัว ทั้งนี้สำมำรถสรุปถึงควำมหมำยได้ว่ำ กำรทำรุณกรรมทำงเพศ คือ กำรที่เด็กอำยุยังไม่ถึง 
18 ปีบริบูรณ์ ถูกกระท ำกิจกรรมทำงเพศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงเพศของผู้กระท ำ โดยที่เด็ก
จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้ อำจเกิดจำกกำรข่มขู่ ใช้ก ำลัง หรือหลอกล่อ กำรทำรุณกรรมทำงเพศ
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะมีกำรสัมผัสร่ำงกำยโดยยังไม่มีกำรใช้อวัยวะเพศล่วงล้ ำ
ไปในร่ำงกำยเด็กหรือมีกำรใช้อวัยวะเพศล่วงล้ ำไปในร่ำงกำรเด็กแล้ว ผู้กระท ำอำจเป็นบุคคลภำยใน
ครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 
 

2.2.2 ปัจจัยท่ีท าให้เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศไว้
หลายหลาย โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  2.2.2.1 ปัจจัยที่เกิดจากตัวเด็กเอง  
   เนื่องจากวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ซึ่งถือเป็นเด็กวัยรุ่น เป็นวัย
ที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นสรีระทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม  
   1) ด้านพัฒนาการทางร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน มี
รูปร่างที่เปลี่ยนไป เช่น สะโพกผาย มีหน้าอก เริ่มเข้าสู่วัยสาว ท าให้เริ่มมีความดึงดูดทางเพศเพ่ิมมาก
ขึ้น เกิดความเสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรมทางเพศขึ้นได้ หรือแม้แต่เรื่องแรงที่น้อยกว่าของเด็กเพราะ
ผู้กระท าสามารถอยู่เหนือแรงต่อต้านของเด็ก (ชุลีพร ภูโสภา, 2547, น. 15) ก็อาจท าให้เกิดการ
กระท าทางเพศต่อเด็กเช่นกัน 
   2) พัฒนาการทางสติปัญญา ในเด็กบางรายที่มีสติปัญญาต่ า มีความพิการ
ทางสมองแต่ก าเนิด ปัญญาอ่อน ก็อาจถูกหลอกได้ง่าย เป็นเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจหรือรู้จักการปฏิเสธใน
กรณีที่ผู้กระท าเป็นผู้ใหญ่กว่าข่มขู่ หรือเด็กบางรายรับจ้างท างานและถูกนายจ้าง หรือสมาชิกในบ้าน
ของนายจ้างกระท าทารุณทางเพศ เด็กไม่กล้าพูดหรือกล้าบอกเนื่องจากกลัวถูกไล่ออกจากงาน 
ครอบครัวสูญเสียรายได้ ครอบครัวเดือดร้อน จึงจ ายอมให้ถูกกระท า ในกรณีที่เป็นเด็กต่างจังหวัดและ
เข้ามาท างานในเมืองใหญ่ ขาดประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ ไม่รู้จักใคร ไม่กล้าหนี ต้องจ า
ยอมจ านนให้ถูกกระท า (ศุทธินี สันตะบุตร และคณะ, 2537: 26-28 อ้างถึงใน รมณ วิริยะประกอบ, 
2554, น. 20) 
   3) พัฒนาการทางอารมณ์ เด็กที่โตระดับหนึ่งก็สามารถมีอารมณ์ทางเพศได้ 
เนื่องจากวัยนี้มักถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนที่เพ่ิมสูงขึ้น เริ่มรู้จักการส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง อยากรู้
อยากลองในพฤติกรรมทางเพศ นอกจากนี้อารมณ์ยังมีความผันผวน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนได้ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ถูกชักจูงได้ง่าย เกิดการโอนอ่อนผ่อนตามได้ง่าย 
และน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์หรือการทารุณกรรมทางเพศ 
   4) พัฒนาการทางสังคม สภาพแวดล้อมที่ท าให้เด็กเข้าใจและเคยชินกับ
เรื่องเพศอาจท าให้เด็กขาดความระมัดระวัง ไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวเท่าที่ควร รวมถึงเป็นช่วงวัยที่เริ่มมี
สังคมที่กว้างขวางมากขึ้น รู้จักเพศตรงข้าม เริ่มมีการคบกันแบบคู่รัก อาจมีการถูกเนื้อต้องตัว ท าให้
ถูกชักจูงสู่การทารุณกรรมทางเพศจากคู่รักได้ง่าย  
  สรุปได้ว่าปัจจัยเกิดจากตัวเด็กเองนั้น มีผลมาจากความเปลี่ยนแปลงไปของสรีระ
ทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม เนื่องด้วยเด็กถือ
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เป็นวัยที่มีขีดความสามารถที่จ ากัดในการป้องกันตัวเอง จึงท าให้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกทารุณกรรม
ทางเพศ 
  2.2.2.2. ปัจจัยที่เกิดจากครอบครัว  
   เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด มีหน้าที่อบรมสั่งสอน 
ปกป้องเด็กจากสิ่งที่ไม่ปลอดภัยทั้งหลาย แต่ในบางครั้งครอบครัวกลับไม่สามารถท าหน้าที่นั้นได้อย่าง
สมบูรณ์ เกิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศ  
   1) สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ สภาพในครอบครัวมีส่วนผลักดันให้เกิด
ปัญหาขึ้น เช่น พ่อแม่แยกทางกัน ท าให้เด็กต้องย้ายไปอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือ
เป็นบุคคลอ่ืนๆ ส่งผลให้เด็กอาจเกิดความขาดในหลายๆด้าน เช่น ความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอา
ใจใส่ รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งความขาดดังกล่าวจึงเป็นช่องว่างที่ท าให้ผู้กระท าสามารถเข้าถึงตัว
เด็กได้ง่ายขึ้น ผู้กระท าหลายรายเปลี่ยนวิธีที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเพ่ือให้มาสนองความต้องการเป็น
การหลอกล่อแทน เช่น การให้เงินกินขนม การให้ของขวัญการท าให้เด็กรู้สึกไว้วางใจ อบอุ่น เชื่อถือ
และเชื่อใจผู้กระท าว่าเป็นผู้ให้และตอบสนองความต้องการที่ขาดหายของเด็กได้ เป็นคนดีที่เด็กไม่
จ าเป็นต้องระมัดระวังตัว เมื่อผู้กระท าสั่งหรือเรียกให้ไปพบจึงมีแนวโน้มว่าเด็กจะไม่ปฏิเสธ (ศุทธินี 
สันตะบุตร และคณะ, 2537: 26-28 อ้างถึงใน รมณ วิริยะประกอบ, 2554, น. 19–20) 
   2) ผู้ปกครองมีอายุน้อยหรือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ า ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนอยู่
เสมอ ท าให้ไม่รับรู้บทบาทหน้าที่ของตน หรือท าบทบาทของตนในฐานะผู้ปกครองได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
   3) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับต่ า เกิดการละเลยไม่ใส่ใจ
ดูแลเด็กเท่าที่ควร หรืออาจเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น เช่น ครอบครัวใส่ใจแต่เรื่อง
เศรษฐกิจ ต้องมุ่งมั่นท ามาหากิน ทิ้งเด็กไว้เพียงล าพัง มีลูกจ านวนมาก เป็นต้น ซึ่งต่างเป็นความเสี่ยง
ให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กได้ 
  2.2.2.3 ปัจจัยที่เกิดจากสังคมและสภาพแวดล้อม  

  หากสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่หรือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เหมาะสม ไม่มีความ
ปลอดภัยต่อเด็กเพียงพอก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศได้ 
   1) สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม เช่น บ้านที่อยู่ไกลจากเพ่ือนบ้านมาก อยู่
ใกล้ซอยเปลี่ยวที่เด็กจ าเป็นต้องเดินผ่าน ขาดเพ่ือนบ้านที่เป็นหูเป็นตาให้ บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีรั้ว
รอบคอบชิด ท าให้มีโอกาสที่ผู้กระท าจะฉวยโอกาสท ามิดีมิร้ายต่อเด็กได้ 
   2) สถานศึกษาของเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ห่างจากบ้าน
ของเด็กมาก อยู่ในที่เปลี่ยว หรือแม้แต่การมีซอกมุมภายในโรงเรียนที่เป็นจุดลับตา บุคคลภายนอก
หรือเด็กสามารถเข้าออกโรงเรียนได้โดยง่าย ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มี
โอกาสที่ผู้กระท าจะฉวยโอกาสท ามิดีมิร้ายต่อเด็กได้ 
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   3) กลุ่มเพ่ือนและคู่รัก เด็กวัยรุ่นที่มีคู่รักมีโอกาสจะถูกชักจูงสู่การมี
เพศสัมพันธ์ได้ง่ายหากอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “โอกาสหรืออารมณ์พาไป” เช่น การอยู่ตามล าพัง 
การไปเที่ยวค้างแรมกับเพ่ือนต่างเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ค่านิยมในกลุ่มเพ่ือนก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้
เด็กมีพฤติกรรมทางเพศเพ่ือให้เหมือนเพ่ือนหรือได้รับการยอมรับในกลุ่ม 
   4) สิ่งยั่วยุ การถูกยั่วยุด้วยสิ่งเร้าทางเพศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ วีดีโอ
ลามก สถานเริงรมย์ต่างๆ แม้จิตส านึกที่ถูกปลูกฝังเป็นทุนเดิม และถูกควบคุมด้วยกติกาบรรทัดฐาน
ของสังคม อย่างไรก็ตามอาจจะยากต่อการยับยั้งชั่งใจ อาจท าให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากลอง ท าให้
ไม่สามารถควบคุมตนและน าสู่การล่วงละเมิดทางเพศในที่สุด 
  2.2.1.4 ปัจจัยด้านผู้กระท า พบว่าปัจจัยมีหลากหลาย  
   1) ผู้กระท าได้รับการกระตุ้นทางเพศจากสื่อลามก สุรา และสิ่งเสพติด ท า
ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ และแสดงออกด้วยการทารุณทางเพศต่อเด็ก (ศุทธินี สันตะบุตร และคณะ , 
2537: 28 อ้างถึงใน รมณ วิริยะประกอบ, 2554, น. 21)  
   2) บุคลิกภาพท่ีผิดปกติ มีลักษณะชอบละเมิดสิทธิของผู้อื่น กระท าผิดแต่ไม่
รู้สึกผิด ขาดความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ท าผิดต่อกฎของหมู่คณะหรือ
กฎหมาย (ศศิเมษ มีศิริ, 2554, น. 12) 
 

2.2.3 รูปแบบการทารุณกรรมทางเพศในเด็กวัยรุ่นตามลักษณะของสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

การทารุณกรรมทางเพศตามลักษณะของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแบ่งได้ดังนี้  
(นิดารัตน์ ชูวิเชียร, 2550, น. 10–11) 
  2.2.3.1 การทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดในครอบครัว (Intrafamilial abuse) เป็นการ
ทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย 
อาจจะเป็นครอบครัวที่พักอาศัยร่วมกันของเพ่ือน หรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่รู้จักกับ
ครอบครัว การทารุณกรรมทางเพศอาจเกิดในบุตรบุญธรรมหรือครอบครัวที่ท าหน้าที่เลี้ยงดูด้วย
นอกจากนี้หากผู้กระท าผิดเป็นญาติมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น แม่กับลูกชาย พ่อกับลูกสาว จะเรียก
ความสัมพันธ์แบบนี้ว่าความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (Incest) 
  2.2.3.2 การทารุณกรรมทางเพศที่เกิดจากบุคคลภายนอกครอบครัว (Extrafamilial 
abuse) เป็นการทารุณกรรมทางเพศโดยผู้ใหญ่ บ่อยครั้งจะพบว่าผู้กระท าการทารุณกรรมทางเพศจะ
รู้จักคุ้นเคยกับเด็ก เช่น เพ่ือนบ้าน เพ่ือนของบุคคลในครอบครัว หรือบิดามารดาของเพ่ือนในโรงเรียน 
  2.2.3.3 การทารุณกรรมทางเพศที่เกี่ยวกับพิธีกรรม (Ritualistic abuse) เกิดขึ้นทั้ง
ภายในครอบครัวหรือภายนอกครอบครัวบ่อยครั้งพบว่ามีการทารุณกรรมทางร่างกายร่วมกับการ
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ทารุณกรรมทางจิตสังคม การทารุณกรรมทางเพศรูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่เป็น
ประเพณีตามความเชื่อ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ กิจกรรมจะมีการใช้ภาษาที่เฉพาะ ใช้การจินตนาการ
และใช้สัญลักษณ์ เป็นการกระท าท่ีมีรูปแบบชัดเจนเป็นแบบแผน 
  2.2.2.4 การทารุณกรรมทางเพศในสถาบันหรือสถานศึกษา ( Institutional abuse) 
เป็นการทารุณกรรมทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน ที่พักของเด็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
รวมทัง้อาจเกิดในค่ายพักแรมวันหยุด เช่น กลุ่มลูกเสือ กลุ่มอื่นๆ 
  2.2.2.5 การทารุณกรรมทางเพศที่กระท าโดยบุคคลที่ไม่รู้จัก (Street or stranger 
abuse) เป็นการทารุณกรรมทางเพศกับเด็ก โดยเป็นบุคคลที่เด็กไม่รู้จัก ซึ่งอาจกระท าในที่สาธารณะ
หรือลักพาเด็กไปเพื่อการทารุณกรรมทางเพศ 
 

2.2.4 ลักษณะของการทารุณกรรมทางเพศ 
ลักษณะการทารุณกรรมทางเพศสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

  2.2 .4.1 การทารุณกรรมทางเพศโดยค า พูดที่ส่ อไปในทางเพศ เช่น การ
วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย รูปร่างหน้าตา การแต่งกายที่ส่อไปในทางลามก พูดสองแง่สองง่าม พูดหยอก
ล้อ พูดจาแทะโลมหยาบคาย การพูดตามตื้อตามจีบทั้งท่ีรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ชอบ การพูดเพ่ือกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ เป็นต้น  
  2.2.4.2. การทารุณกรรมทางเพศผ่านการกระท าที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัว อาจเป็นการ
กระท าอากัปกริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลามจ้องมองของสงวน การแอบดูตาม
ห้องน้ า แอบถ่าย การโชว์อวัยวะเพศ หรือการแสดง การสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนใดที่ส่อไปทางเพศ เช่น การ
แสดงรูปลามก การแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับทางเพศ  การส่งจดหมาย ข้อความ  สื่อลามก 
เป็นต้น 
  2.2.4.3. การทารุณกรรมทางเพศด้วยการสัมผัสกายที่ส่อไปทางเพศ เช่น การแตะ
ต้องเนื้อตัว กอด จูบ ลูบไล้หรือจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยไม่เต็มใจ โดยแสดงถึงความ
ต้องการทางเพศ การสัมผัสนั้นไม่ว่าจะใช้มือหรือปากก็ตาม การขอมีเพศสัมพันธ์ การบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ การบังคับให้กระท าส าเร็จความใคร่ การท าอนาจาร ข่มขืนกระท าช าเรา เป็นต้น 
  2.2.4.4 การทารุณกรรมทางเพศที่เป็นการใช้เด็กเพ่ือหาผลประโยชน์ เช่น การใช้
เด็กในการถ่ายภาพหรือวีดีโอโป๊ การใช้เด็กค้าประเวณี เป็นต้น (มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, 2547, น. 
58) 
 

2.2.5 การแบ่งการทารุณกรรมทางเพศเด็กตามความรุนแรง 
ความรุนแรงของการทารุณกรรมทางเพศสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 
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  2.2.5.1 กรณีที่ไม่รุนแรง เป็นการทารุณกรรมทางเพศที่ไม่มีการสัมผัสร่างกาย เช่น 
การเปลือยกาย การให้ดูอวัยวะเพศ การแอบดูเด็กอาบน้ า พูดลวนลาม พูดสองแง่สองง่าม โทรศัพท์
ลามก หรือการให้เด็กดูภาพลามก เพ่ือเร่งเร้าหรือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเด็ก 
  2.2.5.2 กรณีที่รุนแรง เป็นการทารุณกรรมทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายของเด็ก 
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ขั้นที่ยังไม่ถึงการล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็ก และขั้นที่มีการล่วงล้ า
เข้าไปในอวัยวะเพศหรือทางทวารหนักของเด็ก โดยขั้นที่ยังไม่ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศเด็ก เช่น การ
ลูบคล าอวัยวะเพศหรือตามร่างกายเด็กด้วยมือหรือปากเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเด็ก การให้
เด็กจับคล าอวัยวะเพศหรือส าเร็จความใคร่ให้ผู้กระท า ซึ่งบางกรณีอาจมีการท าร้ายร่างกายเด็กร่วม
ด้วย ส่วนขั้นที่มีการล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทางทวารหนักของเด็ก เช่น การข่มขืนกระท า
ช าเรา การท าอนาจารทางทวารหนัก ซึ่งบางกรณีอาจมีการท าร้ายร่างกายเด็กร่วมด้วย (ยูนิเซฟ , 
2542: 8 อ้างถึงใน ราชันย์ ชินายศ, 2546, น. 17) 
 

2.2.6 การขอความช่วยเหลือของเด็กหลังถูกทารุณกรรมทางเพศ 
เมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ เด็กมีการขอความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ ดังนี้ (เบญจพร 

ปัญญายง, 2547, น. 5) 
  2.2.6.1 บอกกล่าวด้วยตนเอง เด็กประมาณร้อยละ 47 จะเลือกใช้วิธีนี้ โดยมากจะ
เลือกบอกเพ่ือนรุ่นเดียวกันที่สนิทสนม บอกพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 
  2.2.6.2 โทรศัพท์ปรึกษาหน่วยงาน เด็กบางคนอาจโทรศัพท์เพ่ือปรึกษาหน่วยงานที่
ให้บริการปรึกษา ในกรณีนี้หน่วยงานควรแนะน าให้เด็กบอกผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจที่สุด 
  2.2.6.3 หาทางช่วยเหลือตัวเอง เด็กบางคนพยายามหาหนทางช่วยเหลือตนเอง โดย
อาจหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ สื่อต่างๆ เพ่ือดูว่ามีใครถูกกระท าแบบตนบ้างและคน
เหล่านั้นหาทางออกอย่างไร 
  2.2.6.4 หาทางออกโดยการหลีกหนี เช่น การหนีออกจากบ้าน การติดยาเสพติด 
การพยายามฆ่าตัวตายหลีกเลี่ยงปัญหา เป็นต้น 
 

2.2.7 ผลกระทบของเด็กทีถู่กทารุณกรรมทางเพศ 
เด็กที่ถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะด้านใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก  เด็กถูก

ทารุณกรรมทางเพศก็เช่นกัน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเด็กจะได้รับผลกระทบด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้   
  2.2.7.1 ผลกระทบด้านร่างกาย 
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   1) การบาดเจ็บทางร่างกาย โดยเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศนั้นอาจได้รับ
ความรุนแรงจากการใช้ก าลังบังคับ มีรอยถลอก ฟกช้ า รอยขีดข่วน รอยฉีกขาด มีเลือดออกจากช่อง
คลอดหรือทวารหนัก นอกจากนี้การถูกทารุณกรรมทางเพศอย่างรุนแรงอาจท าให้พัฒนาการของ
ร่างกายชะงักงัน ขนาดร่างกายเติบโตช้ากว่าปกติ บางรายบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ 
(เบญจพร ปัญญายง, 2543ก อ้างถึงใน พนมวรรณ ก ายาน, 2552, น. 22) 
   2) การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เด็กที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เมื่อถูกทารุณ
กรรมทางเพศย่อมมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้ มีปัญหาแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การแท้งตาม
ธรรมชาติและคลอดก่อนก าหนด บางรายการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็น าไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ 
(มูลนิธิเพ่ือนหญิง, 2551: 48 อ้างถึงใน รมณ วิริยะประกอบ, 2554, น. 21) ซึ่งส่งผลต่อสภาพร่างกาย
ของเด็ก 
   3) การติดเชื้อ เด็กบางรายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศอาจเกิดการติดเชื้อทาง
ระบบทางเดินปัสสาวะและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน การอักเสบในอุ้งเชิงกราน 
โรคตับอักเสบ และที่ส าคัญที่สุด คือ โรคเอดส์ บางรายอาจเกิดความผิดปกติที่ถาวรต้องตัดมดลูกทิ้ง 
เป็นต้น (สราญจิตร อินศร, 2541 อ้างถึงใน รตน ผลินยศ, 2548, น. 39) 
  2.2.7.2 ผลกระทบทางจิตใจ  
  มีรายงานอ้างถึงค าพูดของผู้หญิงที่ระบุถึงสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรงว่า 
สิ่งที่แย่ที่สุดของการถูกทุบตีไม่ใช่อยู่ที่ความรุนแรงของการทุบตี แต่อยู่ที่ความทุกทรมานทางจิตกับ
การที่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวและทุกข์ทรมาน รมณ วิริยะประกอบ, 2554, น. 22) สะท้อนให้เห็น
ว่าเมื่อคนเราเผชิญกับการถูกท าร้ายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางเพศ แผลในจิตใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่
อาจถูกลบเลือนไปได้ง่าย เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจและก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางจิตใจได้ ดังนี้ 
   1) ภาวะตึงเครียดภายหลังได้รับภยันตราย เป็นอาการที่เด็กยังจดจ า
เหตุการณ์ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศได้และไม่สามารถถอนตัวเองจากภาพที่ยังวนเวียนซ้ าๆ ท าให้เด็ก
แสดงออกในลักษณะที่ห่างเหิน แยกตัว วิตกจริต เฉยชา หรืออาจออกมาในลักษณะของความกลัว
หวาดผวาจากเหตุการณ์ที่เจ็บปวด 
   2) อาการซึมเศร้าและมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย เป็นอากาที่พบได้บ่อยที่สุด 
สัมพันธ์กับความรู้สึกสิ้นหวัง หมดหนทาง เหนื่อยล้า อ่อนแรง รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองต่ า ต้องการหลีก
หนี อันเป็นต้นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย 
   3) พฤติกรรมทางเพศผิดปกติ การที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศเป็นการ
กระตุ้นเด็กในเรื่องเพศเร็วกว่าวัยที่สมควร โดยเฉพาะในกรณีที่มีการหลอกล่อเสริมแรง เช่น การให้
รางวัล การเอ็นดูเป็นพิเศษ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะใช้พฤติกรรมทางเพศเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนให้ได้
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ในสิ่งที่ต้องการ กลายเป็นพฤติกรรมทางเพศก่อนวัย รวมถึงในเด็กบางรายอาจเกิดผลทางลบ เช่น มี
ความสับสนในเอกลักษณ์ทางเพศ กลัวเพศชาย ไม่สามารถมีความสุขทางเพศได้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ 
   4) ภาวะไร้พลัง เป็นความรู้สึกของผู้ถูกกระท าทารุณกรรมทางเพศว่าไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว อันเนื่องมาจากการ
ท าร้ายหรือถูกข่มขู่  
   5) ตราบาป เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศมักมีมุมมองต่อตนเองว่ามีความ
ผิดปกติ ไม่เหมือนคนอ่ืน รู้สึกแตกต่าง รู้สึกเหมือนเป็นสินค้าที่ช ารุด (Finkelhor & Browne, 1986 
อ้างถึงใน ชุลีพร ภูโสภา, 2547, น. 17) ถูกท าลาย ยิ่งถ้าคนรอบข้างต าหนิและแสดงอาการไม่ยอมรับ 
เด็กจะยิ่งโทษตนเอง และน าไปสู่ความอับอาย รู้สึกผิด มองตนเองในภาพลบ และรู้สึกว่าตนไร้ค่า 
   6) การถูกทรยศ เด็กจะรู้สึกว่าตนถูกทรยศหักหลัง เป็นผู้ที่ถูกใช้ระบาย
ความต้องการทางเพศให้ผู้กระท า ความรู้สึกถูกทรยศนี้จะยิ่งรุนแรงมากหากผู้กระท าเป็นคนใกล้ชิด 
นอกจากนี้อาจรู้สึกถูกทรยศจากผู้มีหน้าที่ปกป้องดูแลเนื่องจากไม่สามารถปกป้องเด็กได้ อาจมีอารมณ์
รุนแรง โกรธรุนแรง ท าให้เด็กเกิดปัญหาในการพัฒนาความไว้วางใจกับบุคคลอ่ืน ไม่เชื่อใจ และไม่เป็น
มิตร 

2.2.7.3 ผลกระทบด้านครอบครัวและสังคม 
  การถูกทารุณกรรมทางเพศย่อมกระทบต่อการด ารงชีวิตของเด็ก ซึ่งย่อมเกี่ยวเนื่อง
กับบุคคลและสังคมที่อยู่รอบข้างของเด็กด้วย ผลกระทบด้านครอบครัวและสังคมมักเป็นด้านที่ถูก
มองข้าม เนื่องจากหลายๆครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะถูกปกปิด กลัวความอับอายของเด็กและ
ครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและยิ่งส่งผลเสียต่อเด็ก 
   1) ครอบครัว ในกรณีที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลร่วมสายโลหิต 
บิดามารดาอาจถูกจ าคุก บางรายอาจย้ายที่อยู่ ไม่สามารถปรับตัวกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ 
ในกรณีที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจากบุคคลภายนอกครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะมีการ
ตอบสนองที่รุนแรง ระยะแรกจะตกใจมาก บางคนถึงกับหมดสติต่อมาจะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น อาจ
กล่าวโทษกันและกันว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ และบางครั้งมีการกล่าวโทษเด็ก โดยอ้างว่าเด็ก
เองที่แสดงท่ายั่วยวนและยินยอมพร้อมใจให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งต่อมาจะท าให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเปราะบางลงอาจน าไปสู่ปัญหาครอบครัวแตกแยกได้ง่าย (รตน ผลินยศ, 2548, น. 44–45) 
   2) สังคม เด็กบางรายเมื่อถูกทารุณกรรมทางเพศอาจส่งผลต่อพฤติกรรม
การเข้าสังคมของเด็ก บางคนอาจเก็บตัวมากข้ึน ไม่อยากออกจากบ้านไปไหน ไม่สามารถร่วมกิจกรรม
กับบุคคลอ่ืนได้ บางรายต้องออกจากระบบการศึกษา ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าไป หรือ
หนักที่สุด คือ การทารุณกรรมทางเพศนี้อาจหล่อหลอมให้เด็กเป็นผู้กระท าเองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

โดยผลกระทบนั้นอาจเกิดข้ึนแบ่งตามข้ันตอนได้ 2 ลักษณะคือ 
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  2.2.7.1 ผลที่เกิดขึ้นทันที ที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน คือ อาการทางกาย ไม่ว่าจะ
เลือดออกทางช่องคลอด เกิดการอักเสบหรือฉีกขาด มีพฤติกรรมทางอารมณ์ เช่น เงียบขรึม ซึม วิตก
กังวลสูง หงุดหงิด หรือกราดเกรี้ยว บางรายที่รุนแรงมากอาจคิดอยากฆ่าตัวตายและพยายามลงมือ
กระท าด้วย หรือบางรายเด็กอาจฝันร้าย ตกใจง่าย นอนไม่หลับ 
  2.2.7.2 ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กใช้กลไกทางจิตหลายๆอย่าง 
ปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะมีหลายลักษณะที่พบ ได้แก่ เด็กรู้สึกถูกทรยศ ไม่ว่า
การกระท าจะเกิดขึ้นมานานหรือผ่านพ้นไปแล้ว ความรู้สึกนี้จะยังเกาะติดอยู่ เป็นความรู้สึกไม่ไว้ใจ
ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้กระท าเป็นคนรู้จัก สนิทสนม อีกลักษณะหนึ่งคือมองว่าตัวเองผิดบาป ต่ า
ต้อย เด็กที่รู้สึกเช่นนี้จะแยกออกจากคนอ่ืน ไม่สุงสิงกับใคร ไม่มีความสุข กรณีเช่นนี้อาจน าไปสู่การ
คิดท าร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายได้ง่ายเช่นเดียวกับกรณีแรก ในบางรายมีความบกพร่องในการสร้าง
สัมพันธภาพกับเพ่ือน มีปัญหาการเรียน หรืออาจเกิดผลในแง่ของพฤติกรรมเบี่ยงเบน ก้าวร้าว เอา
ความเจ็บปวดไประบายสู่อย่างอ่ืน พ่ึงยาเสพติดแอลกอฮอล์ ผิดปกติเกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรม
ทางเพศ 
 

2.2.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กในไทย 
ในประเด็นเรื่องกำรทำรุณกรรมทำงเพศในเด็กนั้น ประเทศไทยได้มีกำรบัญญัติข้อกฎหมำยไว้

ในกฎหมำยประมวลกฎหมำยอำญำ "มำตรำ 277 ผู้ใดกระท ำช ำเรำเด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปีซึ่งมิใช่
ภริยำหรือสำมีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และ
ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบำทถึงสี่แสนบำท" และ "มำตรำ 279 ผู้ใดกระท ำอนำจำรแก่เด็กอำยุยังไม่เกินสิบ
ห้ำปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ"  

กำรที่กฎหมำยทั้งสองมำตรำระบุในประเด็นของอำยุไว้ว่ำ “เด็กอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปี”
สะท้อนให้เห็นว่ำเด็กที่อำยุไม่เกิน 15 ปี ได้รับควำมคุ้มครองที่เข้มข้นมำกกว่ำ เพรำะแม้แต่กรณีที่เด็ก
ยินยอมก็ตำมผู้กระท ำย่อมถือมีควำมผิด  

อย่ำงไรก็ตำมในท้ำยของกฎหมำยมำตรำ 277 ได้ระบุเพ่ิมเติมว่ำ "ถ้ำเป็นกำรกระท ำโดย
บุคคลอำยุไม่เกินสิบแปดปีกระท ำต่อเด็ก ซึ่งมีอำยุกว่ำสิบสำมปีแต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี โดยเด็ก
ผู้ถูกกระท ำนั้นยินยอม ศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัวจะพิจำรณำให้มีกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพของเด็กผู้ถูกกระท ำหรือผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก หรือจะ
อนุญำตให้ทั้งสองฝ่ำยสมรสกันโดยก ำหนดเงื่อนไขให้ต้องด ำเนินกำรภำยหลัง กำรสมรสก็ได้ และเมื่อ
ศำลได้พิจำรณำมีค ำสั่งอย่ำงใดแล้ว ศำลจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดน้อยกว่ำที่กฎหมำย ก ำหนดไว้
ส ำหรับควำมผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในกำรพิจำรณำของศำลให้ค ำนึงถึงอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ 
สติปัญญำ กำรศึกษำอบรม สุขภำพ ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท ำควำมผิดและ
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เด็ก ผู้ถูกกระท ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้กระท ำควำมผิดกับเด็กผู้ถูกกระท ำ หรือเหตุอ่ืนอันควรเพ่ือ
ประโยชน์ ของเด็กผู้ถูกกระท ำด้วย” 
 

สรุป การทารุณกรรมทางเพศเด็ก คือการที่เด็กถูกกระท ากิจกรรมทางเพศโดยที่เต็มใจหรือไม่
เต็มใจก็ได้ สาเหตุของการทารุณกรรมทางเพศอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งตัวเด็กเอง ครอบครัว 
สภาพแวดล้อม หรือผู้กระท า บุคคลที่กระท าสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว 
คนรู้จัก แฟน หรือเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่เคยรู้จักกันเลย การทารุณกรรมทางเพศแบ่งเป็นการไม่สัมผัสแตะ
เนื้อต้องตัว จนไปถึงการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัว โดยลักษณะที่รุนแรงที่สุดคือการล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะ
เพศหรือทวารหนัก อย่างไรก็ตามต่อให้การทารุณกรรมนั้นจะรุนแรงหรือไม่ก็ส่งผลกระทบทั้งสิ้น ทั้ง
ต่อเด็กในแง่ร่างกาย จิตใจ กระทบต่อครอบครัวและสังคม เมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กอาจ
เลือกขอความช่วยเหลือหรืออาจปกปิดเป็นความลับ ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ถูกทารุณ
กรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปี แม้เด็กจะยินยอมแต่ผู้กระท าย่อมถือมี
ความผิด 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวเมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 
 เมื่อเด็กถูกทารุณทางเพศ เด็กย่อมได้รับการประเมินในด้านต่างๆ เช่น ประเมินทางร่างกาย 
ประเมินทางจิตใจ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการคัดกรองถึงสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือ
เด็กแต่ละราย อีกส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ครอบครัว เพราะครอบครัว
เป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด ทั้งเป็นส่วนส าคัญในการบ่งบอกเรื่องราวเบื้องลึกเกี่ยวกับเด็ก จึง
จ าเป็นต้องมีการประเมินและศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวด้วย 
 
 2.3.1 ลักษณะครอบครัวของเด็กทีถู่กทารุณกรรมทางเพศ 
 ลักษณะของครอบครัวในกรณีของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือ การทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เกิดในครอบครัว (Intrafamily sexual abuse) และการ
ทารุณกรรมทางเพศเด็กทีเ่กิดจากบุคคลภายนอก (Extrafamily sexual abuse) (พิสาส์น เตชะเกษม
, 2547, น. 28) 
  2.3.1.1. ทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เกิดในครอบครัว ผู้กระท านั้นเป็นบุคคลภายใน
ครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัวจะซับซ้อน มีการปฏิเสธ มีขอบเขตระหว่างปัญหามากกว่า ลักษณะ
ครอบครัวมีตั้งแต่ครอบครัวที่ยุ่งเหยิงไม่สามารถดูแลเด็กได้เลย ไปจนถึงครอบครัวที่สมาชิกล้วน
แล้วแต่ท าหน้าที่ได้ปกติยกเว้นเรื่องการเอาเปรียบเด็กทางเพศ 
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  ในครอบครัวที่ภายนอกดูปกติดี มักพบว่า เกิดปัญหาเรื่องเพศในคู่สมรสที่ไม่ได้รับ
การแก้ไข อาจมีการใช้เด็กเป็นที่พักพิงทางเพศ โดยที่บุคคลอ่ืนในครอบครัวไม่รู้ หรือรู้แต่เพิกเฉยไม่
เข้ามาปกป้องเด็ก หรือเกิดจากภาวะสมยอมที่คนในครอบครัวจะต้องพ่ึงพิงผู้กระท า และเมื่ อเกิด
เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศเด็กขึ้น ครอบครัวจะมีความรู้สึกผิดและกลัวการถูกลงโทษ ท าให้
ครอบครัวต้องปิดบังต่อไป รวมถึงยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศซ้ าๆเพราะอาจช่วยแก้ไข
ปัญหาของครอบครัวบางประการได้ 
  ในขณะที่ครอบครัวที่ยุ่งเหยิง พบว่าหากการเปิดเผยเกี่ยวกับการทารุณกรรมทาง
เพศครอบครัวจะได้รับผลกระทบหลายด้าน เนื่องมาจากครอบครัวอาจท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
หลายประการ เช่น พ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งรุนแรง ปล่อยปละละเลยเด็ก 
เป็นต้น  
  2.3.1.2. การทารุณกรรมทางเพศเด็กเกิดจากบุคคลภายนอก ลักษณะของครอบครัว
ที่มีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลภายนอกพบว่า มีลักษณะที่หลากหลาย เช่น พ่อแม่ไม่
สามารถดูแลระมัดระวัง ปกป้องเด็กได้ดีเพียงพอ มีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ดี ไม่รู้จะปกป้องเด็กอย่างไร 
รวมถึงครอบครัวอาจสมยอมให้เกิดการทารุณทางเพศขึ้น เพราะต้องการประโยชน์จากผู้กระท าหรือ
หวาดกลัวอิทธิพลของผู้กระท า 
  นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงลักษณะของครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะถูกทารุณกรรม
ทางเพศ มองว่าครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหา โดยมีลักษณะของครอบครัว ดังนี้ 
  2.3.1.1 รูปแบบของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวเป็นแบบเย็นชา ในโครงสร้าง
ที่มีผู้เป็นใหญ่ในบ้าน เป็นครอบครัวโดดเดี่ยว ไม่ค่อยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (คมกฤช เข็มนาค, 2550, น. 
37) เด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดาแท้ๆ เด็กอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง 
  2.3.1.2 การขาดสัมพันธภาพและการเลี้ยงดูในครอบครัว เด็กรับรู้ว่าบิดามารดาไม่
รักตน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดาไม่ราบรื่น บทบาทของบิดามารดาและบุตรสลับกัน มี
ความรุนแรงภายในบ้าน เป็นต้น 
 

2.3.2 การประเมินครอบครัวที่มีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 การประเมินครอบครัวที่มีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศนั้น มีองค์ประกอบในการประเมิน
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ การประเมินเด็กส่วนบุคคล การประเมินพ่อแม่ การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่ และเด็ก (พิสาส์น เตชะเกษม, 2547, น. 29) 
  2.3.2.1 การประเมินเด็กส่วนบุคคล เนื่องจากบางครั้งครอบครัวมีความซับซ้อนใน
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นการประเมินเด็กโดยล าพังจึงมีความจ าเป็น เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสพูดได้อย่าง
อิสระ 
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  2.3.2.2 การประเมินพ่อแม่ ต้องประเมินทั้งแยกกันและประเมินร่วมกัน สิ่งที่ต้อง
ประเมิน เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการทารุณกรรม การใช้ความรุนแรงในครองครัว ความสามารถในการ
ควบคุมตน การใช้สารเสพติด ความบกพร่องทางจิตและสติปัญญา และการประเมินปัญหาใน
ครอบครัวเดิมของพ่อแม่ด้วย การประเมินร่วมกัน เพ่ือดูปฏิสัมพันธ์ รวมถึงปัญหาทางเพศด้วย 
  2.3.2.3 การประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก ต้องประเมินแยกระหว่างพ่อ
กับเด็ก แม่กับเด็ก ประเมินทั้งครอบครัว เพ่ือดูปฏิสัมพันธ์ว่าเด็กมีความเป็นตัวเองตามธรรมชาติ
หรือไม่ ดูความอบอุ่นใกล้ชิด ดูความสามารถในการควบคุมเด็ก ดูว่ามีการปฏิเสธปัญหาความรุนแรง
แค่ไหน พ่อแม่มีลักษณะคุ้มครองเด็กแค่ไหน ต้องสังเกตว่าเด็กกลัว โกรธ อึดอัด หรือไม่ ดูรูปแบบการ
ใช้อ านาจในครอบครัว และต้องประเมินความเสี่ยงจากสมาชิกอ่ืนๆในครอบครัว เช่น อาจมีสมาชิกใน
ครอบครัวถูกกระท าด้วยหรือมีส่วนรู้เห็น มีลักษณะการทารุณถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นต้น 

ในกรณีที่เกิดการทารุณทางเพศจากบุคคลภายนอก การประเมินครอบครัวมักพบว่าปัญหา 
มาจากการคุ้มครองเด็ก และการแก้ปัญหาที่ไม่ดี จึงต้องประเมินเพ่ือช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ การ
ประเมินตัวก่อปัญหา เช่น ความเหินห่างทางอารมณ์ การปฏิเสธเด็ก มีเวลาให้ลูกน้อย โดยเฉพาะใน
รายที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศนานๆ เช่น เป็นเดือนหรือเป็นปี โดยครอบครัวไม่ทราบเรื่อง 

 
2.3.3 แบบของครอบครัวหลังการประเมิน 

 หลังการประเมินครอบครัว พบว่าสามารถแบ่งครอบครัวได้เป็น 3 แบบ (Bentovim, 1992 
อ้างถึงใน พิสาส์น เตชะเกษม, 2547, น. 30) 
  2.3.3.1 Hopeful situation ทุกคนในครอบครัวรู้บทบาทของตนเอง ผู้กระท ารู้สึก
ผิด ยอมรับการรักษา ครอบครัวร่วมมือในการรักษา 
  2.3.3.2 Doubtful situation ครอบครัวยังมีลักษณะปฏิเสธและโทษเด็ก ขาดการ
สนับสนุนจากสมาชิกอ่ืนๆในครอบครัว ไม่ตระหนักในปัญหาและไม่คิดว่าครอบครัวจะต้อง
เปลี่ยนแปลง ความร่วมมือในการรักษาไม่แน่นอน 
  2.3.3.3 Hopeless situation ปฏิเสธอย่างมากถึงผลร้ายที่มีต่อเด็ก ปฏิเสธว่าไม่มี
การกระท าทารุณกรรมทางเพศเกิดข้ึน โทษและให้เด็กเป็นแพะรับบาป ไม่ร่วมมือในการรักษา 
 

2.3.4 การแยกระหว่างการถูกกระท าทารุณกรรมทางเพศในและนอกครอบครัว 
เมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ บางครั้งเราไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้กระท า ปฏิกิริยา

ของครอบครัวอาจช่วยในการแยกได้คร่าวๆ ดังนี้ (พิสาส์น เตชะเกษม, 2547, น. 30) 
  2.3.4.1 ปฏิกิริยาของครอบครัวที่มีการกระท าทารุณกรรมทางเพศจากภายใน พบว่า
พ่อแม่มักจะไม่ถามเรื่องอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก จะไม่ถามหรือสงสัยว่าพ่ีน้องของเด็ก
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อาจถูกกระท าด้วย มักไม่ให้ความร่วมมือในการพบผู้เชี่ยวชาญ และอาจแสดงความก้าวร้าวกับผู้
ช่วยเหลือ 
  2.3.4.2 ปฏิกิริยาของครอบครัวที่มีการกระท าทารุณกรรมทางเพศจากภายนอก เมื่อ
พ่อแม่ทราบเรื่องมักท าอะไรไม่ถูก มีลักษณะโทษและสงสัยในการเลี้ยงดูเด็กของตนเอง ปัญหาระหว่าง
คู่สมรสจะถูกกระตุ้นให้มากขึ้น มีการกล่าวโทษกันว่าไม่ดูแลลูก ไม่ควบคุมลูก พ่อแม่มักสูญเสียความ
มั่นใจในการดูแลลูก ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกต่อไปอย่างไรดี กรณีที่พ่อแม่รู้ที่หลังคนอ่ืน จะโทษตนเองอย่าง
มาก อาจมีความโกรธแค้นมากถึงขนาดคิดฆ่าผู้กระท า บางรายอาจควบคุมความโกรธนี้ไม่ได้ หลังเกิด
เหตุพ่อแม่มักควบคุมเด็กอย่างมากเพราะกลัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก มักห่วงใยลูก ห่วงใยพ่ีน้อง
คนอ่ืนๆ และอาจควบคุมขึ้นมากด้วย ขณะเดียวกันก็จะเป็นห่วงสุขภาพจิตของลูกด้วย และจะให้ความ
ร่วมมือในการรักษา 
 

2.3.5 ปฏิกิริยาของครอบครัวเมื่อเรื่องการถูกทารุณกรรมทางเพศถูกเปิดเผย 
 เมื่อเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศของเด็กถูกเปิดเผย ครอบครัวแต่ละครอบครัวย่อมมี
ปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน บางรายอาจเชื่อในค าพูดของบุตรและพร้อมที่จะปกป้องบุตร บางราย
แสดงออกถึงความลังเลใจ หรือในบางรายแสดงอาการปฏิเสธและโกรธบุตร ผลักว่าเป็นความผิดของ
บุตรที่เป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องขึ้น 
 ในกรณีที่ผู้กระท าเป็นบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่าบิดามารดามีการปรับตัวในการดูแล
เด็กไปในทางลบ (Manion et al. อ้างถึงใน ศศิเมษ มีศิริ, 2554, น. 21) โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรก 
พบว่าครอบครัวที่มีเหตุการณ์เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจะมีความตึงเครียดทางอารมณ์ที่มากกว่า
ครอบครัวที่ไม่มีเหตุการณ์เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ การท าหน้าที่ในครอบครัวมีความบกพร่องลงไป 
ไมพ่อใจในบทบาทการเลี้ยงดูบุตรของตน ส่วนปฏิกิริยาของครอบครัวที่ไม่เชื่อหรือปฏิเสธอาจเกิดจาก
ปัจจัยหลายประการ 2 ประการ ดังนี้ 
  2.3.5.1 กระบวนการในเรื่องความเศร้าสร้อยใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ 
   1) การปฏิเสธ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ คือ ครอบครัวไม่สามารถ
ยอมรับได้ว่ามีการทารุณกรรมทางเพศเกิดข้ึน  
   2) ความโกรธ หากบุคคลในครอบครัวเป็นผู้กระท าการทารุณกรรมเด็ก 
อาจรู้สึกโกรธที่เด็กเปิดเผยเรื่องราวการทารุณกรรมทางเพศขึ้น 
   3) การต่อรอง เป็นกระบวนการที่พยายามคิดว่าไม่นึกถึงต่อเหตุการณ์ ไม่
พูดถึงอาจท าให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดไป เช่น การที่ครอบครัวให้ยุติการเปิดเผยเรื่องราวโดยคิดว่าให้
เรื่องราวลบหายไป 
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   4) ความซึมเศร้า การที่อยู่ในภาวะหดหู่ กดดันต่อสิ่งที่เกิดข้ึน เริ่มยอมรับว่า
มีการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกดิขึ้นจริง 
   5) การตกลงใจ คือการที่ตระหนักแล้วว่ามีเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ
เกิดข้ึน แล้วเริ่มเข้าใจและเข้าข้างเด็กมากข้ึน รู้สึกถูกทรยศหักหลังและถูกท าร้ายจากผู้กระท า 
  2.3.5.2 ครอบครัวของเด็กต้องพ่ึงพิงการเงินจากผู้ที่กระท าทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
  2.3.5.3 ความรู้สึกกลัวที่มีต่อผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศเด็ก 

การเข้าใจในปฏิกิริยาของครอบครัวเมื่อเรื่องการถูกทารุณกรรมทางเพศถูกเปิดเผยจะส่งผล
ในการท างานช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ต่อการจัดการอารมณ์ความรู้สึก และการจัดการปัญหา
ภายในครอบครัวให้เหมาะสมตามความแตกต่างของครอบครัว 
 

สรุป เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ครอบครัวมีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
ครอบครัวจึงเป็นสถาบันหนึ่งที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ทั้งการประเมิน การให้ความ
ช่วยเหลือ การบ าบัดฟ้ืนฟู การวางแผนดูแลเด็กต่อไป ในบางครั้งการทารุณกรรมทางเพศนั้นอาจมี
ครอบครัวเป็นสาเหตุจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม เป็นผู้กระท าเอง หรือเป็นผู้กระท าซ้ าต่อเด็ก โดยการ
โทษและโยนให้เป็นความผิดของเด็ก ดังนั้นในการสัมภาษณ์ครอบครัวจึงต้องแยกสัมภาษณ์เด็กส่วนตัว 
แยกครอบครัว และสัมภาษณ์ร่วมกัน เพ่ือให้เห็นปฏิกิริยาความสัมพันธ์ในครอบครัว และสามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างตรงความต้องการมากข้ึน 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินเด็กและครอบครัว 
 
 การท าความเข้าใจเด็กเกี่ยวกับลักษณะ พฤติกรรม และความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละ
คน มีความจ าเป็นจะต้องท าการประเมินให้รอบด้าน โดยแนวทางในการประเมินเด็กนั้น จะประเมิน
เด็กเพียงคนเดียวไม่ได้ เพราะยังมีครอบครัวที่มีอิทธิพลส าคัญในการหล่อหลอมเด็ก เป้าหมายหลักใน
การประเมินเพ่ือให้เข้าใจเด็กในบริบทที่อยู่ร่วมกันเป็นสมาชิกครอบครัว รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์
อย่างถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติงาน ในการช่วยเหลือเด็กได้อย่างตรงต่อปัญหา
และความต้องการ การประเมินสามารถท าได้โดยแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้  
 

2.4.1. การประเมินเด็กตามกรอบการประเมินศักยภาพเด็ก (Assessment Framework) 
เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การประเมินความสามารถของพ่อ

แม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาของเด็ก โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ (ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2555) 
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  2.4.1.1 การประเมินความสามารถของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ประกอบไป
ด้วย การดูแลพ้ืนฐาน ความมั่นใจต่อสวัสดิภาพ การให้ความอบอุ่นทางอารมณ์ การให้แรงกระตุ้น การ
แนะน าการวางตัวในสังคม รวมถึงการให้ความมั่นคงในชีวิต  
   1) การดูแลพ้ืนฐาน (Basic care) คือ การให้สิ่งที่มีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานทางกาย เช่น การจัดให้มีอาหารและน้ าดื่ม การให้ที่อยู่อาศัย การจัดหาเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม การดูแลทางการแพทย์และสุขอนามัยที่เหมาะสมทั้งยามปกติและเจ็บป่วย เป็นต้น 
   2) ความมั่นใจต่อสวัสดิภาพ (Ensuring safety) คือ การให้ความคุ้มครอง
ของบิดามารดา การดูแลจากความเสี่ยง การให้ความมั่นใจต่อเด็กว่าจะได้รับการปกป้องจากอันตราย
ต่างๆ เช่น การปกป้องเด็กจากการกระท าความรุนแรงต่างๆ การปกป้องเด็กจากความไม่ปลอดภัย
ทั้งหลาย ทั้งจากบุคคล และสิ่งของ เป็นต้น 
   3) การให้ความอบอุ่นทางอารมณ์ (Emotional warmth) คือ การดูแลให้
เด็กได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ รับรู้ถึงความรักความห่วงใย และเกิดความอบอุ่นทางจิตใจ โดย
อาจท าให้เด็กรับรู้ได้ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การสัมผัสทางกายการปลอบโยนและการกอด การให้ก าลังใจ 
อย่างเหมาะสมและพอเพียง 
    4) การกระตุ้น (Stimulation) คือ การกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และ
การคิด ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีในด้านต่างๆ มีศักยภาพ ให้การสนับสนุนเด็ก เช่น พูดคุยและ
ตอบสนองต่อภาษาและค าถามของเด็ก การเล่น การส่งเสริมทางการศึกษา เปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
การให้เด็กได้พบกับความท้าทายของชีวิต เป็นต้น 
   5)  ก า ร ให้ ค า แนะน า และการว า งตั วทา งสั ง คม  ( Guidance and 
boundaries) คือ การที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม เข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสม อาจใช้วิธี เช่น การท าให้ดูและเป็นแบบอย่างที่ดี การให้ค าแนะน าโดยการบอกกล่าว เป็น
ต้น 
   6) การให้ความม่ันคงในชีวิต (Stability) คือ การจัดการให้สภาพแวดล้อมที่
อยู่รอบๆตัวเด็กโดยเฉพาะในครอบครัว มีความมั่นคงเพียงพอที่เด็กจะสามารถพัฒนาและเติบโตได้ 
ปฏิบัติด้วยความสม่ าเสมอ 
   2.4.1.2 ครอบครัวและปัจจัยแวดล้อม (Family and Environmental Factor)
ประกอบไปด้วย ประวัติครอบครัวและการท าหน้าที่  ขนาดของครอบครัว ที่พักอาศัย หน้าที่การงาน
รายได ้สัมพันธภาพในครอบครัว ทรัพยากรในชุมชน 
   1)  ป ร ะ วั ติ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร ท า ห น้ า ที่  ( Family History and 
Functioning) คือ การย้อนกลับไปดูประวัติของครอบครัว ความเป็นมาของครอบครัวทั้งในแง่ของ



 38 

ความผูกผันทางสายเลือด การท าหน้าที่เลี้ยงดู และการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด ล าดับเวลา เหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว 
   2) ขนาดของครอบครัว (Wider Family) คือ จ านวนบุคคลซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว อาจเป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวเดี่ยว มีการขยายขนาดของ
ครอบครัว ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจมีบทบาทส าคัญหรือไม่ส าคัญต่อเด็ก 
    3) ที่พักอาศัย (Housing) คือ ที่ที่เด็กและครอบครัวอาศัยอยู่ ซึ่งที่อยู่อาศัย
นี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีสภาพที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยของเด็ก เช่น การแบ่ง
สัดส่วนอย่างเหมาะสม สะอาดปลอดภัย มีสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
    4) หน้าที่การงาน (Employment) คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีการ
ท างาน มีงานที่รับผิดชอบ  
    5) รายได้ (Income) คือ การที่ครอบครัวมีรายได้ที่เพียงพอในการจับจ่าย 
สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานของครอบครัวได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก 
    6) สัมพันธภาพในครอบครัว (Family’s Social Integration) คือ การที่ท า
ให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมี
สัมพันธภาพที่ดีจะส่งผลต่อเด็กที่จะเติบโตมา 
    7) ทรัพยากรในชุมชน (Community Resources) คือ ชุมชนซึ่งถือเป็น
สิ่งแวดล้อมโดยรอบครอบครัวมีสาธารณูปโภคและการให้บริการที่จ าเป็นแก่ครอบครัวที่สามารถ
เข้าถึงได้ เช่น แหล่งดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแหล่งความรู้ สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังรวมถึงแหล่งให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กและครอบครัวเผชิญภาวะเดือดร้อนด้วย  
  2.4.1.3 สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาของเด็ก ประกอบไปด้วยสุขภาพ การศึกษา  
อัตลักษณ์ 
   1) สุขภาพ (Health) คือ การที่เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงเมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมได้รับการตรวจร่างกาย ให้วัคซีนป้องกันโรค 
   2) การศึกษา (Education) คือ การที่เด็กได้รับความรู้ต่างๆ ทั้งความรู้ใน
เชิงวิชาการและความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต สามารถเข้าถึงแหล่งการศึกษา ต าราที่สนใจ มีการ
ส่งเสริมให้เด็กสนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ  
   3) พัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรม (Emotional and Behavioral 
Development) คือ ลักษณะของพ้ืนอารมณ์ ภาวะทางอารมณ์ที่เด็กแสดงออกจากการที่มีเหตุการณ์
มากระทบ มีการจัดการและควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสมไปตามช่วงวัย มีภาวะความเครียดและจัดการ
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ความเครียดที่เหมาะสม การตอบสนองต่อกันของเด็กและผู้ปกครองซึ่งแสดงออกให้เห็นทางความรู้สึก
และการกระท า 
   4) อัตลักษณ์ (Identity) คือ การแสดงออกและเข้าใจในความเป็นตัวตน
ของตนเอง รับรู้ในความสามารถของตนและมีมุมมองเกี่ยวกับตนเองในด้านบวก ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง รวมทั้งความรู้เป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคม 
   5 )  สั ม พั น ธ ภ า พ ใ น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ สั ง ค ม ( Family and Social 
Relationships) คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ การพัฒนาการความเห็นใจต่อผู้ อ่ืนและ
ความสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ 
   6) การแสดงออกทางสังคม(Social Presentation) คือ การที่แสดง
พฤติกรรม ภาพลักษณ์ออกมาเมื่ออยู่ในสังคม มีการรับรู้เข้าใจและให้ความหมายของสังคมภายนอก
ต่อพฤติกรรมนั้นๆ เช่น การแต่งตัวที่เหมาะสมตามวัย เป็นต้น 
    7) ทักษะการดูแลตนเอง (Self-Care Skills) คือ การที่เด็กมีความสามารถ
ที่จะช่วยเหลือตนเองได้ พ่ึงพาตนเองได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ทักษะพ้ืนฐาน เช่น การอาบน้ า การรับ
ทานอาหารเองจนไปถึงการรับรู้ว่าสิ่งใดจะเป็นอันตรายแก่ตนและรู้จักหลีกเลี่ยง 

โดยภาพประกรอบการประเมินศักยภาพเด็ก (Assessment Framework) ได้แสดงไว้ใน 
ภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 กรอบการประเมินศักยภาพเด็ก (Assessment Framework) 
แหล่งที่มา London Safeguarding Children Board (2017) 

 
 
 
2.4.2 การประเมินเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤติ 

 เป็นการประเมินตั้งแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การประเมินความต้องการของครอบครัว การ
ประเมินความเสี่ยง และเนื่องจากภาวะวิกฤติเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้อย่างฉุกเฉิน การประเมินนี้จึงมักท า
ควบคู่ไปกับการแทรกแซงช่วยเหลือไปด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อให้ทันเวลาและลดผล
จ า ก วิ ก ฤ ติ นั้ น ใ ห้ น้ อ ย ที่ สุ ด  โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ดั ง นี้  ( ส า ข า วิ ช า ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, น. 28) 
  2.4.2.1 การประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว คือ การประเมินว่าเกิดอะไร
ขึ้นในครอบครัวบ้าง สภาพปัจจุบันของครอบครัวมีลักษณะเช่นไร  จากเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้น
ส่งผลกระทบอย่างไรต่อครอบครัวบ้าง ซึ่งการประเมินในขั้นนี้จะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ตรงกัน 
เน้นการรับฟังเรื่องราวที่เด็กและครอบครัวถ่ายทอดออกมาไม่ใช่การต าหนิ นอกจากการสัมภาษณ์แล้ว
การสังเกตยังเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เห็นปฏิกิริยาบางประการ สามารถสังเกตเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของ
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ครอบครัวได้ เช่น ความกระวนกระวายใจ การบีบมือ เม้มปาก การนั่งไม่นิ่ง ไม่สบตาขณะพูดคุย 
ต าแหน่งของการนั่ง การตีหรือหยิกให้ลูกนั่งนิ่งๆ เป็นต้น 
  2.4.2.2 การประเมินความต้องการของครอบครัว คือ การกระตุ้นให้เด็กและ
ครอบครัวระบุว่าปัญหาคืออะไร ต้องการความช่วยเหลือในด้านใด โดยต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้เสนอความคิดเห็น ระบุความต้องการ หรือแสดงมุมมองของตนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น 
  2.4.2.3 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าจะเกิด
ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญโดยเฉพาะในกรณีวิกฤติ เนื่องจากเป็นการป้องกันระแวดระวังไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ า เป็นลักษณะของการมุ่งคลี่คลายปัญหาของครอบครัว เช่น การเกิดเหตุทารุณกรรมเด็กอาจ
มีการพิจารณาแทรกแซงโดยการแยกเด็กออกจากครอบครัวเพ่ือความปลอดภัยหรือการเลือกให้เด็ก
อยู่ในครอบครัวเหมือนเดิมแต่มีการสร้างข้อตกลงในการดูแลเด็กให้ดีขึ้นเพ่ือเป็นการรักษาสถาบัน
ครอบครัวไว้ เป็นต้น 
 

สรุป การประเมินเด็กและครอบครัว เป็นการท าความเข้าใจเด็กในฐานะที่เป็นสมาชิก
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวเป็นส่วนส าคัญที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมลักษณะ พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ในแต่ละคน โดยอาจใช้การประเมินตามกรอบการประเมินศักยภาพเด็กเพ่ือเข้าใจเด็กและครอบครัว
ในภาพรวม และการประเมินเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤติ เพ่ือการวิเคราะห์ความเข้าใจของ
ครอบครัวต่อสถานการณ์ ความต้องการความช่วยเหลือ และความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและ
การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือเด็กได้อย่างตรงต่อปัญหาและความต้องการอย่างถูกต้อง 
 
2.5 ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 
 

เนื่องจากครอบครัวถือเป็นระบบหนึ่งที่มีระบบย่อย คือ สมาชิกในครอบครัว หากมีเหตุการณ์
ใดก็ตามเข้ามากระทบโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่วิกฤติ แม้จะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวก็อาจท าให้
ครอบครัวทั้งหมดได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นครอบครัวทั้งหน่วยจึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือร่วมใจ
กันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, น. 
28)  

ทฤษฎีความเครียดของครอบครัวว่าด้วยการที่ครอบครัวต้องเผชิญความเครียดอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติ และครอบครัวมีความพยายามจัดการความเครียดและภาวะวิกฤติ
ของครอบครัว โดยการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการปรับตัวของสมาชิกในการยืดหยุ่น
จัดการกับปัญหาโดยตัดสินใจร่วมกัน 
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2.5.1 รากฐานของทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 
ทฤษฎีมีรากฐานมาจากการศึกษาแบบจ าลองโรลเลอร์ -โคสเตอร์ ของ ฮิล เพ่ือการศึกษา

เกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557, น. 91) ซึ่งได้แบ่งระยะการ
ปรับตัวต่อความเครียดหรือภาวะวิกฤติของครอบครัวไว้ 4 ระยะ  
  2.5.1.1 ระยะที่ 1 การเผชิญภาวะวิกฤติ เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่รุนแรงท าให้เกิดความเครียด รับผลกระทบที่เกิดขึ้น รู้สึกช็อก ไม่เชื่อ ขาไปทั้งตัว ปฏิเสธ
ว่าไม่เป็นความจริง เช่น การสูญเสียหัวหน้าครอบครัว การหย่าร้างของครอบครัวที่มีลูกวัยก าลังเรียน 
การเจ็บป่วยอย่างรุนแรงของคนในครอบครัว ท าให้สมาชิกในครอบครัวตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ เป็นต้น 
  2.5.1.2 ระยะที่ 2 ความระส่ าระสายของครอบครัว จากการที่สมาชิกครอบครัว
เผชิญกับภาวะวิกฤตินี้ส่งผลให้ครอบครัวเกิดความระส่ าระสาย เป็นความรู้สึกที่รุนแรง บุคคลและ
ครอบครัวมีความวิตกกังวลมาก อาจใช้เวลาหลายวัน ระยะนี้สมาชิกจ าเป็นจะต้องใช้ความสามารถ
ของแต่ละคนในการช่วยจัดการกับสถานการณ์นั้นๆให้แต่ละคนสามารถด ารงอยู่ได้ 
  2.5.1.3 ระยะที่ 3 การฟ้ืนฟูของครอบครัว เป็นระยะที่ครอบครัวเริ่มยอมรับและ
พยายามแก้ไขต่อปัญหาที่เกิดขึ้น มีความคิดที่สงบขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น หากสมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีครอบครัวก็จะ
ฟ้ืนฟูได้เร็ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยว่ามีความรุนแรงมากแค่ไหน ถ้ารุนแรงมากก็อาจส่งผล
ให้ฟ้ืนฟูได้ช้า 
   2.5.1.4 ระยะที่ 4 การสร้างรูปแบบใหม่ของครอบครัว เมื่อครอบครัวผ่านพ้นวิกฤติ 
สามารถจัดการกับความระส่ าระส่าย ปรับตัวหรือควบคุมสถานการณ์ได้ ตลอดจนสามารถฟ้ืนฟู 
ครอบครัวจะมีการสร้างรูปแบบใหม่ของครอบครัวที่ดีและเหมาะสมกว่าเดิม 
 

2.5.2 สมมติฐานของทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 
ทฤษฎีความเครียดของครอบครัวมีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญของ

แบบจ าลอง เอบีซี-เอ็กซ์ (ABC-X model) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Boss, 2002 อ้างถึงใน พูนสุข เวชวิ
ฐาน, 2557, น. 94) 

A คือ สถานการณ์ความเครียดต่างๆ (Stressor Event) 
B คือ ทรัพยากรต่างๆหรือความเข้มแข็งในครอบครัว (Family Resources or Strength) 
C คือ การรับรู้ของสมาชิกในครบครัวเกี่ยวกับการให้ความหมายสถานการณ์ความเครียด 
X คือ ความเครียดและวิกฤติของครอบครัว ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวไม่ทราบเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ความเครียดที่เกิดข้ึนหรือไม่ทราบวิธีการจัดการปัญหา 
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 สมมติฐานที่ 1 สถานการณ์ความเครียดต่างๆ (A) ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ดีหรือร้ายในตัวเอง
แต่ข้ึนอยู่กับสมาชิกในครอบครัวว่ามีมุมมองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไร 

สมมติฐานที่ 2 ทรัพยากรต่างๆ (B) ในที่นี้ คือ สมาชิกของครอบครัวมีความสามารถ มี
ศักยภาพในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งรวมถึงการขวนขวายหาแหล่งทรัพยากร
ช่วยเหลือภายนอกครอบครัว หากทรัพยากรจ าเป็นต้องใช้ในการจัดการเพียงพอก็จะช่วยให้แก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ความเครียดที่เกิดสามารถฟ้ืนฟูได้ 

สมมติฐานที่ 3 การให้ความหมายของสถานการณ์ความเครียด (C) กระบวนการในการ
ประเมินการรับรู้และกระบวนการในการจัดการกับสถานการณ์ความเครียดของสมาชิกในครอบครัวมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวในการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น ความ
คาดหวังในความส าเร็จของบุคคลกับความเครียด เป็นการคาดการณ์ถึงพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลมี
ความโน้มเอียงที่จะด าเนินตามที่คาดเสมือนว่าสิ่งที่คาดเป็นจริง และการคาดหวังนี้มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้เกี่ยวกับความเครียดของบุคคล หากสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อว่าทั้งตนเองและครอบครัวไม่
มีความสามารถในการแก้ปัญหาจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้ย่อมล้มเหลวในการจัดการปัญหา แต่
กลับกันหากสมาชิกในครอบครัวและครอบครัวสร้างกรอบความคิดที่ดีและมีความเชื่อมั่นในความ
สามารถว่าจะจัดการกับสถานการณ์ความเครียดได้นั้น ย่อมจัดการได้ดีกว่า  การมองปัญหาแบบแยก
ส่วน แบ่งความเครียดเป็นส่วนย่อยๆโดยการแจกแจงก็เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการปัญหาส่วนย่อยแต่ละ
ส่วนได้อย่างเหมาะสม 

สมมติฐานที่ 4 ความเครียดและวิกฤติ (X) เมื่อสถานการณ์ต่างๆเกิดข้ึน เกิดภาวะเครียด และ
สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถรักษาความสมดุลปกติไว้ได้ ครอบครัวต้องตระหนักว่าความเครียดนั้น
ไม่ได้พาไปสู่สภาวะวิกฤติเสมอไป และไม่ได้หมายความว่าครอบครัวจะต้องแตกสลาย บ่อยครั้งที่เมื่อ
เผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤติ ครอบครัวสามารถด าเนินการต่างๆได้ดีขึ้น ผูกพันกันมากขึ้น
หลังผ่านพ้นสภาวะวิกฤตินั้น 
 

2.5.3 ค าส าคัญของทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 
ค าส าคัญท่ีถูกน ามาใช้ในทฤษฎีความเครียดของครอบครัว คือ (Boss, 2002 อ้างถึงใน พูนสุข 

เวชวิฐาน, 2557, น. 103) 
  2.5.2.1 สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียด หมายถึง เหตุการณ์ของชีวิตบุคคลในแต่ละ
ช่วงเวลาและการเปลี่ยนผ่านในชีวิต บางอย่างที่เข้ามากระทบบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดนี้อาจมีความหมายเป็นบวก
หรือลบ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สมาชิกในครอบครัวจะให้ความหมาย (Olson, Lavee & McCubbin,1988 
อ้างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557, น. 104) การที่สถานการณ์ความเครียดมีความหมายเป็นบวกหรือ
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ลบแตกต่างกันในแต่ละครอบครัว เช่น การตั้งครรภ์ของสมาชิกในวัยเรียนมักถูกให้ความหมายเป็นลบ 
กับ การตั้งครรภ์ในคู่สามีภรรยามักถูกให้ความหมายเป็นบวก เป็นต้น 
  2.5.2.2 เหตุการณ์ปกติ เนื่องด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดอาจเป็นเหตุการณ์ปกติ
หรือไม่ปกติก็ได้ เหตุการณ์ปกติจัดการได้ง่ายกว่าเพราะครอบครัวสามารถรู้ได้ล่วงหน้ามีเวลาจัดการ
เพียงพอ มีเวลาคิดและเข้าถึงทรัพยากรที่จะจัดการความเครียด โดยเหตุการณ์ปกติมีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 
   1) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกครอบครัว 
   2) เป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึน 
   3) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การให้
ก าเนิดบุตร การดูแลลูกวัยรุ่น การเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 
  2.5.2.3 เหตุการณ์ผิดปกติ เป็นเหตุการณ์ที่ครอบครัวสามารถจัดการได้ยากกว่า เป็น
สิ่งที่ครอบครัวไม่คาดคิด เวลาในการเตรียมตัวจัดการน้อย ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ของ
เหตุการณ์ผิดปกติคือ 
   1) เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดข้ึนในทุกครอบครัว 
   2) เป็นเหตุการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น 
   3) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบในระยะยาวหรือเรื้อรัง เช่น การ
ที่บุตรเสียชีวิตอย่างกะทันหัน การมีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งป่วย พิการ เป็นอัมพาต เป็นต้น 
  2.5.2.4 ทรัพยากร หมายถึง คุณลักษณะต่างๆของสมาชิกในครอบครัว 
  2.5.2.5 วิกฤติ หมายถึง สภาวะหรือช่วงเวลาที่ครอบครัวความระส่ าระส่าย ซึ่ง
กระทบกระเทือนกับความเข้มแข็งภายในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวประสบกับระดับความเครียด
ที่แตกต่างกันดังนั้นอาจจะน าไปสู่สภาวะวิกฤติหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อความเครียดน ามาสู่ความสภาวะ
วิกฤติครอบครัว นั้นหมายถึงสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถจัดการหรือค้นหาทรัพยากรมาใช้ในการ
แก้ไข ส่งผลต่อการด ารงรักษาสถานะของครอบครัวได้ หรือสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ขยายตัวจน
สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถจัดการได้ 
  2.5.2.6 การปรับตัว หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของครอบครัวเมื่อเผชิญ
กับสภาวะวิกฤติ เป็นได้ท้ังการปรับตัวที่ดีหรือไม่ดี โดยการปรับตัวที่ดีนั้นเป็นการปรับตัวที่ให้ผลลัพธ์ที่
ดีหลังเผชิญวิกฤติ เช่น การร่วมมือร่วมใจกันภายในครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ การปรับตัวที่ไม่ดี
นั้นเป็นการปรับตัวที่ให้ผลลัพธ์ที่แย่ลงหลังเผชิญวิกฤติ เช่น การทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว การ
กล่าวโทษซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
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2.5.3 กลไกการเผชิญปัญหาของครอบครัว 
กลไกการเผชิญปัญหาของครอบครัว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ (มาลี จิรวัฒนานนท์, 

2556) 
  2.5.3.1 ชนิดภายใน (Internal type) คือ การที่ครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ปรึกษาหารือ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว เพ่ือร่วมกันหาหนทางในการแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ อาจมีการใช้อารมณ์ขันในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท า
กิจกรรมร่วมกันมากกว่าเดิม แบ่งปันซึ่งกันและกันมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนบทบาทระหว่างสมาชิก
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงมีมุมมองต่อปัญหา ให้ความหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ดี 
  2.5.3.2 ชนิดภายนอก (External type) คือ การที่สมาชิกในครอบครัวพยายามหา
ข้อมูลหรือพยายามติดต่อกับบุคคลต่างๆมากขึ้น เพ่ือหาแนวทางการจัดการปัญหา รวมไปถึงการขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคล องค์กร อาจมีการพบกับครอบครัวที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันและเกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรืออาจเป็นการหาที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจจากความเชื่อทางจิตวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เพ่ือให้จิตใจมีความสงบขึ้น 
 
 

2.5.4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยากหรือง่ายในการแก้วิกฤตการณ์ความเครียดของ
ครอบครัว 

ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ความเครียดไม่ใช่ว่าทุกปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาและ
วิธีการที่เหมือนกันหมด แต่ยังมีปัจจัยบางประการที่ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอัตราความยากง่ายใน
การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนี้ (มาลี จิรวัฒนานนท์, 2556) 
  2.5.4.1 ประเภทขอความหนักหรือเบาของวิกฤตการณ์ที่ครอบครัวก าลังเผชิญ เช่น 
หากเป็นการตั้งครรภ์ของครอบครัวที่พร้อม กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ย่อมมีความหนักเบาต่างกัน 
เป็นต้น 
  2.5.4.2 ลักษณะของอุบัติการณ์ ว่าเป็นการอุบัติขึ้นอย่างฉับพลันกับการอุบัติอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเสียชีวิตของผู้น าครอบครัวจากอุบัติเหตุกับการเสียชีวิตของผู้น าครอบครัว
จากโรคเรื้อรัง เป็นต้น 
  2.5.4.3 การเตรียมพร้อมของครอบครัวเพ่ือรับเหตุการณ์นั้นๆ หากครอบครัวมีการ
เตรียมรับมือไว้ก่อนย่อมส่งผลให้การแก้ไขปัญหา สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น 
  2.5.4.4 ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาของครอบครัว หากครอบครัวมี
ประสบการณ์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าครอบครัวจะสามารถน าประสบการณ์ที่เคย
ผ่านมานั้นเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 



 46 

  2.5.4.5 เจตคติของครอบครัวที่มีต่อเหตุการณ์ หากครอบครัวมีมุมมองต่อ
สถานการณ์นั้นในแง่บวกจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
และย่อมส่งผลต่อการจัดการปัญหาที่ง่ายข้ึน 
  2.5.4.6 จ านวนผู้ช่วยเหลือ ยิ่งครอบครัวมีผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มาก
เท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้เกิดพลังที่มากขึ้น จ านวนผู้ช่วยเหลือนี้หมายถึงสมาชิกในครอบครัวเอง เครือญาติ 
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีให้ค าปรึกษาได้ 
  2.5.4.7 ความเข้มแข็งและทรัพยากรครอบครัว คือ ความสามารถของครอบครัวใน
การช่วยเหลือตนเองทั้งแง่ของพลังใจ ความรู้ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่เก้ือหนุน 
  2.5.4.8 วุฒิภาวะของคู่สมรส การที่ครอบครัวประกอบไปด้วยคู่สมรส บางปัญหาที่
เกิดเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมกับแก้ไข การที่วุฒิภาวะของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับที่สูง มีความเหมาะสม 
ท าให้การแก้ไขปัญหาประกอบไปด้วยการใช้หลักการและเหตุผล มากกว่าการใช้อารมณ์ใส่กัน 
  2.5.4.9 ความคาดหวังของสังคมในวัฒนธรรมต่างๆ การที่ครอบครัวมีความคาดหวัง
บางประการต่อครอบครัวจะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งในการแก้วิกฤตการณ์ของครอบครัว 
 
 

2.5.5 การช่วยเหลือครอบครัวในภาวะวิกฤติ  
เมื่อครอบครัวเผชิญปัญหามีความเป็นไปได้ที่ครอบครัวจะไม่สามารถจัดการต่อปัญหาได้ด้วย

ตนเอง การขอความช่วยเหลือหรือการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในบางครั้งถือเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะใน
ภาวะวิกฤติที่เหตุการณ์ที่มากระทบนั้นเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มีผลต่อจิตใจของสมาชิกในครอบครัว
อย่างรุนแรง จ าเป็นที่ผู้ช่วยเหลือจะต้องพิจารณาอย่างรีบด่วนเพ่ือให้ครอบครัวกลับสู่ภาวะปกติได้
อย่างเร็วที่สุด (นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2540, น. 256)  

การให้ความช่วยเหลือเริ่มจากศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเป็นล าดับ
แรก และพิจารณาว่าครอบครัวมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับไหน รู้จักทรัพยากร
ใดบ้างที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยมากครอบครัวที่เผชิญภาวะเช่นนี้และต้องการความ
ช่วยเหลือมักอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ ต้องการที่พ่ึงพิง และมักให้ความยินยอมและร่วมมือในกระบวนการ
ต่างๆ การใส่ใจและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในระยะนี้ สิ่งที่ต้อง
ตระหนักคือเป้าหมายในการขจัดปัดเป่าความเดือนร้อน ทุกข์ทรมานไปให้เร็วที่สุด ให้กลับสู่ภาวะปกติ
ได้รวดเร็วที่สุด โดยพยายามท าให้เข้าใจต่อปัญหา ให้ครอบครัวเห็นแนวทางในการแก้ไขหรื ออาจ
แนะน าวิธีการแก้ไขให้ปัญหาลุล่วงไปได้ หลักการช่วยเหลือครอบครัวในภาวะวิกฤติจึงมี ดังนี้ 
  2.5.5.1 เริ่มแรก คือ การสร้างความสัมพันธ์ หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้ขอความ
ช่วยเหลือให้ละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถท าได้ เมื่อสิ้นสุดการซักถามควรมีการแนะน า
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เบื้องต้นและชี้แจงขอบเขตในการช่วยเหลือ รวมถึงชี้ให้เห็นของความร่วมมือของครอบครัวเองด้วยที่
จะเป็นปัจจัยท าให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขให้ลุล่วงได้อย่างช้าหรือเร็ว 
  2.5.5.2 ขั้นที่สอง คือ การชี้ให้ครอบครัวเห็นสาเหตุของการเกิดปัญหา ได้ส ารวจ
ปัญหาของครอบครัว หาทางกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัวพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไข พัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้น  
  2.5.5.3 ขั้นที่สาม คือ การที่ช่วยให้ครอบครัวมองเห็นว่ามีทรัพยากรใดบ้างที่สามารถ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ เพ่ือให้รู้จักน าทรัพยากรนั้นมาใช้ลดความตึงเครียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.5.5.4 ขั้นสุดท้าย คือ การที่ความต้องการเฉพาะหน้าในการขอความช่วยเหลือของ
ครอบครัวได้รับการแก้ไขลุล่วง 
 

สรุป ทฤษฎีความเครียดในครอบครัวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครอบครัวที่ต้อง
เผชิญความเครียดได้ดี เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประยุกต์ใช้ เพ่ือการบ าบัดรักษาสมาชิกครอบครัวที่
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเครียดและมีปัญหาในการจัดการความเครียด และช่วยในการศึกษา
ประเด็นต่างๆที่ก่อให้เกิดความเครียดอันเป็นปัจจัยให้เกิดวิกฤติต่อสมาชิกในครอบครัวหรือต่อ
ครอบครัวโดยรวม (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557, น. 110) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ชุลีพร ภูโสภา (2547) ได้ศึกษา การรับมือต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศในเด็กผู้หญิง โดยใช้

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจ านวน 6 ราย เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า การให้เด็กอยู่ตามล าพังกับผู้กระท า และการถูกละเลยจาก
ผู้ปกครองเป็นสถานการณ์ที่เอ้ือให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ ประสบการณ์ความรู้สึกจากการถูก
ทารุณกรรมทางเพศ ได้แก่ ความรู้สึกกลัว ความรู้สึกโกรธและแค้นผู้ที่กระท าการทารุณกรรม 
ความรู้สึกเสียใจไม่ไว้วางใจ กลัวว่าจะถูกทารุณกรรมทางเพศซ้ า โกรธและเกลียดผู้กระท าการทารุณ
กรรม ฝังใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น การรับมือของเด็กคือ พยายามต่อสู้ พยายามหนีออกจากสถานการณ์ 
ปกปิดเรื่องราวที่เกิดขึ้น หาทางระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยการร้องไห้และการเล่น หาเหตุผลมาลบ
ล้างความรู้สึกทีเกิดขึ้น การร้องขอความช่วยเหลือ การเปิดเผยเรื่องราวกับบุคคลที่คิดว่าจะสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ได้ ผู้ศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ครอบครัวควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยเด็กให้
อยู่คนเดียว กรณีที่เด็กไม่เปิดเผยเรื่องราวผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่บ่งชี้ถึงการถูก
ทารุณกรรม การรับมือของเด็กที่ใช้การเปิดเผยเรื่องราวและร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ปกครองควร
ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและให้การสนับสนุนทางอารมณ์และช่วยเหลือเด็ก เพ่ือลด
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ผลกระทบด้านประสบการณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยเด็กให้พ้นจากการถูกทารุณกรรม
อย่างต่อเนื่อง   

พรรณชลิดา นิสยันต์ (2549) ได้ศึกษา การศึกษารายกรณีของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ 
โดยใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม กรณีศึกษาเป็นเด็กที่
ถูกทารุณกรรมทางเพศ จ านวน 4 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพ่ือเด็ก
และสตรี ผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์กระท าทารุณกรรมทางเพศส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคม กรณีศึกษาทั้ง 4 รายนี้ ถูกทารุณกรรมทางเพศจากบุคคลที่คุ้นเคยใน
ครอบครัว คือ บิดาเลี้ยง พ่ีชายร่วมสายเลือดต่างบิดา ผู้รับเลี้ยงอุปการะเด็กแทนบิดา-มารดา และลุง
เขยซึ่งเป็นผู้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กโดยมีมารดาสนับสนุน ผู้กระท ามักใช้การข่มขู่ บังคับ
เด็ก ครั้งแรกที่มีการทารุณกรรมทางเพศเด็กอายุประมาณ 8-9 ปี โดยเฉลี่ยเด็กมักปกปิดเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ 1-2 ปี เมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยพบว่าสภาพจิตใจเด็กมีวุฒิภาวะด้านการแสดงออกที่ไม่
เหมาะสมตามวัย กลไกทางจิตที่พบบ่อย คือ การเก็บกด การถดถอย การปฏิเสธ การกล่าวโทษตนเอง 
และยังรู้สึกมีปมด้อยในชีวิต คิดว่าตนเองมีมลทินและฝังใจกับเหตุการณ์ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ  
มีทัศนคติกับเพศชายในทางลบ ในแง่ของประวัติครอบครัว เด็กเติบโตมาในสภาพครอบครัวที่แตกแยก 
จากการเสียชีวิตของบิดา-มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือแยกทาง เด็กขาดการเอาใจใส่ ได้รับการเลี้ยงดู
อย่างปล่อยปละละเลย ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กต้องตกเป็นผู้
ถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ควรบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ถูกกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ด าเนินชีวิตต่อไปได้รวมถึงป้องกันการกลายเป็นผู้กระท าเองในอนาคต และควรมีการอบรมคู่สมรสใน
การวางแผนครอบครัวเพ่ือเตรียมเป็นพ่อแม่ โดยเฉพาะในคู่สมรสวัยรุ่น 

พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร (2546) ได้ศึกษา การท าหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติด
สารแอมเฟตามีนในจังหวัดแพร่ ศึกษาจากวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีนที่เข้าร่วมโครงการบ าบัดสาร
เสพติด ที่คลินิกบ าบัดยาเสพติดในจังหวัดแพร่ จ านวน 120 คน ผลการศึกษาพบว่า การท าหน้าที่ของ
ครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีนในจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับดีพอควร 
และด้านของการท าหน้าที่ของครอบครัวที่อยู่ในระดับดีพอควร คือ การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาท 
การตอบสนองทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ส่วนการท าหน้าที่ด้าน
ความผูกพันทางอารมณ์อยู่ในระดับดีเล็กน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านแก้ปัญหาหนึ่งในสาม
ของกลุ่มตัวอย่างจะมีปัญหาด้านการปรึกษาถึงวิธีแก้ปัญหา ในขณะที่ด้านสื่อสาร ร้อยละ 21.7 ของ
กลุ่มตัวอย่าง จะประสบปัญหาการแสดงออกถึงสิ่งที่คิดหรือรู้สึก ส่วนด้านความผูกพันทางอารมณ์ 
ร้อยละ 45.8 ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกควบคุมพฤติกรรม ผู้ศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ผู้ท างานควร
ตระหนักให้ความส าคัญของการท าหน้าที่ของครอบครัวซึ่งสะท้อนพลังความเข้มแข็งของครอบครัว 
โดยเฉพาะควรเสริมสร้างศักยภาพการท าหน้าที่ของครอบครัวด้านความผูกพันทางอารมณ์รวมทั้งการ
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เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้ท าหน้าที่ของ
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพทางจิตของสมาชิกในครัวเรือน 

พนมวรรณ ก ายาน (2552) ได้ศึกษา ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
วัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม 
จ านวน 97 ราย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 50.52 ของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรมมีความเข้มแข็งใน
การมองโลกที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม อย่างมีนัยยะทางสถิติ กลวิธี
การเผชิญปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ ากับความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูก
ทารุณกรรม อย่างมีนัยยะทางสถิติ และการับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปาน
กลางกับความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม อย่างมีนัยยะทางสถิติ ผู้ศึกษาได้
ให้ความเห็นว่า พยาบาลและบุคคลากรสุขภาพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความส าคัญของความ
เข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณ
กรรม เพ่ือให้การพยาบาลที่ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตน แก่วัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งในการมองโลกของ
วัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรมให้สูงขึ้น 

ราชันย์ ชินายศ (2546) ได้ศึกษา ปัญหาเด็กและสตรีถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารของ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 45 ราย และเลือกสัมภาษณ์ 7 ราย ผลการศึกษาพบว่า สภาพครอบครัวและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและสตรีจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล
ใกล้ชิด โดยผู้เสียหายแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เด็กหญิงอายุต่ ากว่า 15 ปี และหญิงที่มีอายุมากกว่า 
15 ปีขึ้นไป สาเหตุที่ท าให้เกิดการละเมิดทางเพศของกลุ่มแรก คือ ความอ่อนวัยของผู้เสียหาย 
ประกอบกับความคุ้นเคย ไว้วางใจ ความเคารพนับถือต่อผู้ต้องหา และผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นบุคคล
ใกล้ชิดผู้เสียหายทั้งสิ้น ส่วนกลุ่มที่สอง การล่วงละเมิดทางเพศมี 2 ลักษณะ คือ ยินยอมแต่ขัดกับหลัก
กฎหมาย ผู้ต้องหาเป็นผู้ที่ผู้เสียหายรู้จักสนิทสนมกันดี อีกลักษณะเกิดจากความไม่เต็มใจ ผู้ต้องหา
เป็นบุคคลอ่ืน ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน ข้อบกพร่องของกฎหมายที่บังคับใช้เป็นช่องทางให้ผู้กระท าผิดไม่
หลาบจ าและมีการกระท าผิดซ้ าอีก จึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันการ
ล่วงละเมิดในเด็กและสตรีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ครอบครัวว่า ต้องมีการพัฒนาสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมแลเป็นหน่วยพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาทุกประเภท กล่อมเกลาให้มีความรู้ค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นรากฐานการพัฒนาที่ดี จะ
สามารถลดอัตราการล่วงละเมิดทางเพศได้  
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วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล (2006) ได้ศึกษาวิถีชีวิตของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ศึกษา
เฉพาะกรณีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดย
ศึกษาจากเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จ านวน 12 
ราย ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษามีอายุ 8-18 ปี บิดามารดาเลิกกันหรืออยู่ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์
ระหว่างกันไม่ดี เด็กถูกทารุณกรรมครั้งแรกตั้งแต่อายุ 3-11 ปี ระยะเวลาของการถูกทารุณกรรมมี
ตั้งแต่ 1 ครั้ง 1 เดือน จนถึง 6 ปี ผู้กระท าเป็นบุคคลในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว 
ลักษณะการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กเป็นแบบมีเพศสัมพันธ์และการสัมผัสร่างกาย วิธีการที่ใช้คือ
การบังคับข่มขู่และการท าร้ายร่างกาย การหลอกล่อ ในด้านผลกระทบ เด็กมีความผิดปกติที่แสดง
ออกเป็นปัญหาในด้านต่างๆหลายด้าน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองระดับต่ าและมีภาวะซึมเศร้า ผู้ศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน คือ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กให้มากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวัง การสอดส่องดูแล และเกิดเครือข่ายในการท างานที่ประสานความร่วมมือกัน
ในการป้องกันการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก 

วาสนา เก้านพรัตน์ (2544) ได้ศึกษาการคุ้มครองผู้เสียหายกรณีเด็กถูกกระท าทารุณทางเพศ
ก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยคุณภาพ โดยศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา 5 กรณี และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบวิชาชีพที่
มีประสบการณ์ ผลการศึกษาพบว่า ในกระบวนการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศจ าเป็นต้อง
ด าเนินก่อนที่เรื่องจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เริ่มตั้งแต่กระบวนการแจ้งเหตุ และระบบ
รับแจ้งด าเนินการช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนการสังคมสงเคราะห์เป็นแกนน าในการด าเนินการ
ช่วยเหลือ แต่จ าเป็นต้องมีมาตรการที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากค าและการสืบพยานเด็ก ก าหนดให้นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยาเข้ามามีบทบาทท างานร่วม เด็กอาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
น้อยลง หลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเด็กอาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา โดยส่วนมาเด็กไม่ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟู ไม่มีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในระยะยาว การคืนเด็ก
สู่สังคมอาจไม่มีหลักประกันในเรื่องความปลอดภัย 

วาสนา ขอนยาง (2548) ได้ศึกษา การปฏิบัติพัฒนกิจของครอบครัวระยะมีบุตรวัยรุ่นหญิง
และทัศนคติเรื่องเพศของวัยรุ่นหญิง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากวัยรุ่นหญิงที่ก าลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 340 คน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติพัฒนกิจของครอบครัวอยู่ใน
ระดับปานกลางและวัยรุ่นหญิงมีทัศนคติทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง โดยการปฏิบัติพัฒนกิจของ
ครอบครัวระยะมีบุตรวัยรุ่นหญิงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นหญิง ผู้ศึกษาได้
เสนอว่าควรส่งเสริมให้ครอบครัวระยะมีบุตรวัยรุ่นหญิงปฏิบัติพัฒนกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
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ถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศศึกษาและควรปลูกฝังให้วัยรุ่นหญิงมีทัศนคติเรื่องเพศให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยและการคุมก าเนิด โดยเลือกใช้กลยุทธ์และแนวทางต่างๆให้
เหมาะสมกับพัฒนาการครอบครัวและวัยรุ่นหญิง 

วัชรี อ้นนาค และอัมพร เบญจพลพิทักษ์  (2548) ได้ศึกษา การทารุณทางเพศในเด็ก : 
ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพ มีการรวบรวม
ข้อมูลจากแฟ้มประวัติเด็กที่ถูกทารุณทางเพศจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ประกอบกับการสัมภาษณ์ 
สังเกตเด็กและสมาชิกในครอบครัวระหว่างการท ากิจกรรมกลุ่มค่ายครอบครัวของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
การศึกษานี้มุ่งศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพปัญหาทั่วไป ผลกระทบจากการถูกทารุณทางเพศที่เกิด
กับเด็กและครอบครัว และศึกษากลไกการปรับตัวของเด็กและครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ใข
ให้ครอบครัวกลับสู่การด าเนินชีวิตปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กที่ถูกทารุณทางเพศจ านวน 11 ราย และ
สมาชิกครอบครัวของเด็ก 20 ราย รวมทั้งหมด 31 ราย ผลการศึกษาพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีครอบครัว
ที่แตกแยก มีเศรษฐานะต่ า ที่อยู่อาศัยไม่เป็นสัดส่วน ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ดีเท่าที่ควร กลไก
ที่ใช้ในการปรับตัวเมื่อเกิดปัญหา คือการยอมจ านนต่อเหตุการณ์ ปล่อยสถานการณ์ให้คลี่คลายเอง 
และรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมกลุ่มช่วยให้ครอบครัวได้แสดงออก
ในการเห็นอกเห็นใจ ช่วยให้มุมมองต่อเด็กและครอบครัวดีขึ้น ผู้ปกครองได้รับความรู้ในการดูแลเด็ก
และการป้องกับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ า โดยผู้ศึกษาให้ความเห็นว่า เด็กที่ถูกทารุณทางเพศได้รับ
ผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการบ าบัดฟ้ืนฟู ดังนั้นจึงจ าเป็น
จะต้องให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก การให้ทักษะในการป้องกันตนเองให้พ้นจากภาวะวิกฤติ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานเดิมของครอบครัว ให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในสังคมและพัฒนา
ตนเองได ้

ศศิเมษ มีศิริ (2554) ได้ศึกษา การทารุณกรรมเด็กทางเพศและบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ใน
การคุมครองช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ โดยศึกษาจากการรวบรวมเนื้อหา ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็กทางเพศมาสังเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การทารุณกรรมเด็กทางเพศมี
จ านวนมากขึ้นแม้จะมีหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือจ านวนมาก แต่การช่วยเหลือเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศได้รับผลกระทบทั้งต่อทางร่างกาย จิตใจและสังคม ทั้ง
ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันแนวคิดเรื่องเด็กเป็นสมบัติของบิดามารดาเริ่มเปลี่ยนไป 
คือ แม้เด็กจะอยู่ในครอบครัวใด แต่เมื่อใดที่บิดามารดาบกพร่องไม่สามารถกระท าหน้าที่ได้ รัฐ ชุมชน
หรือองค์กรเอกชนจะต้องเข้าไปเป็นธุระช่วยเหลือดูแลเด็กด้วยวิธีการที่เหมาะสม นักสังคมสงเคราะห์
ถือเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพ ที่จะต้องท างานในลักษณะประสานทั้งภายในและภายนอกองค์การ มีทั้ง
บทบาทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทในโรงพยาบาล บทบาทในสถานรองรับเด็ก บทบาทใน
กระบวนการยุติธรรม และบทบาทที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
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สาริกา ธิติสุทธิ (2542) ได้ศึกษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมของเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารและ สัมภาษณ์เจาะลึก หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 3 หน่วยงาน คือกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก และมูลนิธิคุ้มครองเด็ก การศึกษาพบว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม เป็นการแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เพ่ือให้เด็กได้ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดแล้วและสามารถกลับเข้าสู่
สังคม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ขั้นตอนในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม ประกอบด้วย 
การแยกเด็กจากผู้กระท าหรือสภาพแวดล้อมที่อันตรายชั่วคราว ส่งเด็กเข้ารับการรักษาทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพ่ือก าหนดแนวทางช่วยเหลือ ด าเนินการบ าบัด เตรียมครอบครัวก่อน
การส่งเด็กกลับโดยบ าบัด แนะน าและให้ความช่วยเหลือครอบครัว  ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเห็นความส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมแก่เด็กท่ีถูกทารุณกรรม เห็นได้จากการ
น าไปปฏิบัติงาน มีการท างานเป็นสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่
ถูกทารุณกรรมได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้ศึกษาได้เสนอแนะว่า ควรขยายรูปแบบการท างานให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดที่ปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมมีแนวโน้มจะทวีความ
รุนแรงขึ้น สร้างเครือข่ายลงชุมชน และโรงเรียน และควรมีการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ เกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น 

สมพร จรัสเจริญวิทยา (2550) ได้ศึกษา พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศของเด็กนักเรียนหญิงวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ สุ่มตัวอย่างจาก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 388 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนหญิงวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมป้องกันตนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในระดับสูง โดยภูมิหลังที่
ต่างกันทั้งการศึกษาของตนและครอบครัว กิจกรรมที่ท ายามว่าง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม
เกี่ยวกับการประสบสถานการณ์เสี่ยง ท าให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แตกต่างกัน เด็กนักเรียนหญิงวัยรุ่นมีความรู้เรื่องการตกเป็นเหยื่อและการป้องกันตนเองจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ แต่การมีความรู้ต่างกัน มีพฤติกรรมป้องกันตนจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่แตกต่างกัน ผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เด็กนักเรียนหญิงวัยรุ่นควรมีความ
ตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมที่ด าเนินอยู่ปัจจุบัน ฝึกเป็นคนช่างสังเกต มีความสนใจข่าวสารบ้านเมือง 
เพ่ือให้เกิดการระมัดระวังและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการฝึกศิลปะป้องกันตัวให้เป็นกิจวัตร และเด็ก
นักเรียนหญิงวัยรุ่นควรมีกิจกรรมยามว่างท า เพ่ือเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และเบี่ยงเบนความสนใจ
เรื่องเพศตรงข้าม ผู้ปกครองควรให้ความสนใจไม่ปล่อยเด็กและเยาวชนอยู่ตามล าพังนานๆ อบรมสั่ง
สอน ให้ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเองแก่บุตรหลานเมื่ออยู่ตามล าพัง    

อมราวดี ณ อุบล (2544) ได้ศึกษา สุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นที่มีลักษณะครอบครัว การ
อบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาในเด็กนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวปกติมีสุขภาพจิต
ไม่แตกต่างกับนักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงดูเพียงคนเดียว นักเรียนวัยรุ่นที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมากและแบบใช้เหตุผลมากมีสุขภาพจิตดีกว่านักเรียน
วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน้อยและแบบใช้เหตุผลน้อย นักเรียนวัยรุ่น
ที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมีสุขภาพจิตดีกว่านักเรียนวัยรุ่นที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ผู้
ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่าปัจจัย 2 ประการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น คือ รูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งสามารถป้องกันและแก้ไขได้โดยอาศัยความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย โดยครอบครัวควรใช้การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมากและแบบใช้เหตุผลมากควบคู่กันไป 
เพ่ือช่วยให้วัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างสมวัย ควรส่งเสริมให้ครอบครัวได้
ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

อุบลรัตน์ อยู่เป็นสุข (2544) ได้ศึกษา ประวัติรายกรณีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศและ
ครอบครัว : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุระหว่าง 
13-15 ปีที่ถูกทารุณกรรมทางเพศจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด จ านวน 10 ราย และ
ครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวที่มีการทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ส่วน
ใหญ่เติบโตมาจากครอบครัวหย่าร้าง ถูกเลี้ยงดูมาอย่างปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ถูกทารุณกรรม
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ถูกท าร้ายร่างกาย ซ้ าบางคนยังเคยถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อน พ่อแม่ซ่ึงเคย
ถูกท าร้ายมาก่อนไม่เคยผ่านกระบวนการบ าบัดเยียวยา ฟ้ืนฟูสภาพอารมณ์จิตใจ เมื่อโตมาและมี
ครอบครัวเป็นของตัวเอง ประสบการณ์การเลี้ยงดูที่ตนเองได้รับมาถูกน ามาใช้กับครอบครัวปัจจุบัน 
กลายเป็นวัฎจักรของความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข ผู้ศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรณรงค์ไม่ให้เด็กต้องตกเป็นผู้ถูกกระท าจากการทารุณกรรม
ในครอบครัว โดยเฉพาะการทารุณกรรมทางเพศ รวมถึงควรมีการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ถูกกระท าทารุณทาง
เพศ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาพทางอารมณ์จิตใจ บุคลิกภาพและการด าเนินชีวิต และ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท ากับครอบครัวต่อ นอกจากนี้ยังควรมีการอบรมให้ความรู้
แก่คู่สมรสเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นพ่อแม่  

 
 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง ครอบครัวกับการจัดการปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็ก เป็นการศึกษา
รายกรณี โดยศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลักประกอบกับการสังเกตร่วมด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
ทางเพศ จ านวน 12 ราย บุคคลในครอบครัว จ านวน 12 ราย โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้
ท างานเก่ียวข้องกับเด็ก วิเคราะห์และตีความ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้าจากเด็ก ครอบครัว และผู้ท างานร่วมกับเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ วิเคราะห์และน าเสนอผล
การศึกษาในลักษณะพรรณนาความ โดยรายละเอียดในวิธีวิจัยมีดังนี้ 
 
3.1 แนวคิดน าในการศึกษา 
 

การศึกษาบทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ผู้ศึกษาได้ศึกษาตามล าดับ
เหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กโดยมีแนวคิดน าในการศึกษา คือ 

3.1.1 การดูแลเด็กของครอบครัวและคนใกล้ชิด ครอบครัวถือเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเป็น
หน่วยส าคัญที่ให้การดูแลปกป้องเด็กซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวและสังคม การศึกษาเริ่มตั้งแต่ก่อน
ถูกทารุณกรรมทางเพศของเด็ก ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานเด็ก การดูแลเด็กของครอบครัวว่ามีลักษณะ
อย่างไร ลักษณะพ้ืนฐานครอบครัว ในฐานะที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุการถูกทารุณกรรมทาง
เพศ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

3.1.2 การทารุณกรรมทางเพศเด็ก ในประเด็นของเหตุการณ์ สภาพการณ์ของปัญหาว่าเหตุ
เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งลักษณะเหตุการณ์การทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กและผู้กระท า ประเด็นของเด็กและครอบครัว ในแง่ของการปกปิดและเปิดเผยเหตุการณ์  
รวมถึงผลกระทบ ความรู้สึกและปฏิกิริยาของเด็กและครอบครัว 

3.1.3 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นครอบครัว ครอบครัวจะมีกลไกการตอบสนองต่อปัญหา ซึ่งปัจจัยบาง
ประการจะเป็นตัวเอ้ือให้การจัดการปัญหาผ่านพ้นไปได้ง่ายหรือยาก ครอบครัวจะมีด าเนินการที่
แตกต่างกัน การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมจึงแตกต่างกัน มีการจัดการเกี่ยวกับความเครียด 



 55 

การตัดสินใจในด้านต่างๆ มีการดูแลเด็กหลังทราบเรื่อง การวางแผนเพ่ือให้พ้นวิกฤติ และแนวทางการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

3.1.4 .ผลของการจัดการปัญหาของครอบครัว ซึ่งมาจากลักษณะครอบครัว และการจัดการที่
แตกต่างกัน  

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้สรุปแนวคิดน าในการศึกษาครั้งนี้ ดังรูปที่ 3.1 
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การดูแลเด็ก 
ของครอบครัว 
และคนใกล้ชิด 

การทารุณ
กรรม 

ทางเพศเด็ก 

เหตุการณ์ 

∙ ลกัษณะการทารุณกรรมทางเพศ 

∙ ความสมัพนัธ์ของเด็กกบัผู้กระท า 

 

เด็กและครอบครัว 

∙ การปกปิดและเปิดเผยเหตกุารณ์ 

∙ ความรู้สกึและปฏิกิริยา 

ผลกระทบ 

การจัดการปัญหา
ของครอบครัว 

 

∙ กลไกการเผชิญปัญหา 

∙ ปัจจยัที่เอือ้ตอ่การแก้ไขปัญหา 

∙ การจดัการอารมณ์ความเครียด 

∙ ความต้องการในการช่วยเหลอื 

 

∙ การดแูลเดก็หลงัทราบเร่ือง 

∙ การวางแผนเพื่อให้พ้นวิกฤต 

∙ แนวทางการด าเนินชีวิตตอ่ไป 

ผลจากการจัดการปัญหาของครอบครัว 
 

∙ รูปแบบครอบครัว 

∙ ประวตัิครอบครัว 

∙ สมาชิกใน 

   ครอบครัว 

∙ ลกัษณะการเลีย้งด ู

∙ ความสมัพนัธ์ใน   

   ครอบครัว 

∙ ความสามารถของ 

    ครอบครัว 

∙ สิง่จ าเป็นตอ่การพฒันาของเดก็ 

∙ ปัจจยัแวดล้อม 

เด็ก ครอบครัว 

ภาพที่ 3.1 แนวคิดน ำในกำรศึกษำ 
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3.2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 

3.2.1 เด็ก  ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของเด็กอยู่ที่อายุระหว่าง 11-15  
ปี และเป็นผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

3.2.2 ทารุณกรรมทางเพศ หมายถึง การท าให้บุคคลอ่ืนมีกิจกรรมทางเพศหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางเพศ โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม หรือยินยอมก็ตามในกรณีที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี การ
ทารุณกรรมทางเพศครอบคลุมถึงพฤติกรรมหลายรูปแบบ เช่น การข่มขืน การการถ่ายภาพอนาจาร 
การแอบดู การจับต้องลูบคล าของสงวน มีผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท า  

3.2.3 ครอบครัว หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ในเคหะสถานเดียวกัน 
จ านวนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ผูกพันทางจิตใจ หรือผูกพันกันทาง
กฎหมาย และเป็นผู้ให้การดูแลเด็ก 
 
3.3 วิธีศึกษา  
 

การศึกษาจะประกอบไปด้วยวิธีการศึกษาหลักทั้งหมด 2 วิธีคือการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) เป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการทารุณกรรมทางเพศเด็ก เช่น แฟ้มประวัติ
ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ หนังสือ วารสาร บทความ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัย ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3.2 การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informant) ใช้วิธีศึกษาแบบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ร่วมกับการสังเกตกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านท่าที ค าพูด ความ
สอดคล้องทางอารมณ์และการแสดงออก รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว 
 
3.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพ มีการก าหนดพ้ืนที่อย่างเจาะจง
ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาและสามารถให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 



 58 

3.4.1 เด็กอายุระหว่าง 11-15 ปีที่ถูกทารุณกรรมทางเพศและเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

3.4.2 ครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กอายุระหว่าง 11-15 ปีที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ และ
เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
3.5 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำได้ก ำหนดผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ คือ  
3.5.1 เด็กอำยุระหว่ำง 11-15 ปีที่ถูกทำรุณกรรมทำงเพศ และเข้ำรับบริกำร ณ โรงพยำบำล

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน 12 รำย 
3.5.2 ครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กอำยุระหว่ำง 11-15 ปีที่ถูกทำรุณกรรมทำงเพศและเข้ำ

รับบริกำร ณ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ จ ำนวน 12 รำย 
นอกจำกนี้ในกำรศึกษำบทบำทครอบครัวกับกำรทำรุณกรรมทำงเพศเด็ก ผู้ศึกษำยัง

ก ำหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บข้อมูลในประเด็นด้ำนสภำพร่ำงกำย สภำพจิตใจ พัฒนำกำร 
สติปัญญำ สภำพครอบครัว กำรจัดกำรทำงกฎหมำย ซึ่งเป็นผู้ท ำงำนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กที่ถูก
ทำรุณกรรมทำงเพศ อันได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ เป็นต้น 
 
3.6 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบการ
สัมภาษณ์เด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ ครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ โดยมี
แนวประเด็นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Interview guide) ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ ได้แก่ อายุ การศึกษา  
3.6.2 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครอบครัว การประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาของสมาชิก  
3.6.3 ประวัติครอบครัว 
3.6.4 ลักษณะของบุคคลในครอบครัว  
3.6.5 ที่อยู่อาศัย และลักษณะของที่อยู่อาศัย 
3.6.6 การดูแลเด็กของครอบครัว  
3.6.7 สัมพันธ์ภาพภายในครอบครัว 
3.6.8 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศ  
3.6.9 ความสัมพันธ์ของผู้กระท ากับเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ  
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3.6.10 สถานที่และวันเวลาที่เกิดเหตุ  
3.6.11 เหตุการณ์และวิธีการทารุณกรรมทางเพศ 
3.6.12 ความรู้สึกและปฏิกิริยาของเด็กต่อการทารุณกรรมทางเพศ 
3.6.13 การเก็บรักษาความลับและการเปิดเผยเหตุการณ์ 
3.6.14 ความรู้สึกและปฏิกิริยาของครอบครัวต่อการทารุณกรรมทางเพศ 
3.6.15 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว  
3.6.16 การจัดการต่อปัญหาของครอบครัว  
3.6.17 การดูแลเด็กหลังทราบเรื่องการทารุณกรรมทางเพศ  
3.6.18 การวางแผนเพ่ือให้พ้นวิกฤติและการด าเนินชีวิตต่อไป  
3.6.19 ความคาดหวังและความต้องการในการช่วยเหลือเพ่ือให้พ้นวิกฤต 

 
3.7 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการศึกษา ผู้ศึกษาจึง
เลือกใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้  
 3.7.1 การสัมภาษณ์ (interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยการใช้ค าถามหรือการพูดคุย เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ โดยผู้ศึกษาได้เตรียม แนวการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ในรูปของประเด็นหัวข้อที่จะ
สัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศและครอบครัวหรือผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมทางเพศเป็นรูปแบบเป็นทางการในส่วนที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ผสมผสานกับรูปแบบไม่เป็นทางการ
ในประเด็นอ่ืนๆโดยหลักจะจัดให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แยกการสัมภาษณ์เป็น การสัมภาษณ์
รายบุคคล และการสัมภาษณ์รวมกันของสมาชิกในครอบครัว  

3.7.2 การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมา เช่น 
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ พฤติกรรมการแสดงออกของครอบครัว 
ความสอดคล้องของอารมณ์ ค าพูด และภาษากายที่แสดงออกมา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิก
ในครอบครัว เป็นต้น 
 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินไปโดยไม่แยกออกจากขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สัมภาษณ์และการสังเกต โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
จากความสมเหตุสมผลในเชิงตรรกะ ใช้การตีความ มีการตรวจสอบข้อมูลผ่านกระบวนการตรวจสอบ
แบบสามเส้า โดยการสัมภาษณ์บุคคลเดิมแต่ต่างที่ต่างเวลา รวมถึงสัมภาษณ์บุคคลที่สองและที่สาม
ตามความชัดเจนของข้อมูล มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมในประเด็นเดียวกัน แล้วน ามาเขียน
รายงานในลักษณะพรรณนาความ โดยยึดหลักความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของข้อมูลใน
แต่ละประเด็น 
 
3.9 การพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย 
 
 การศึกษานี้ไม่เกินกว่าความเสี่ยงขั้นต่ าทางการวิจัย (Minimal Risk) เนื่องจากเป็นการศึกษา
ทีม่ิได้มีการแทรกแซง (Intervention) ใดๆต่อกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ทั้งนี้การน าเสนอผลการศึกษาได้
ใช้นามสมมติแทนชื่อที่แท้จริงของบุคคลและมีการปกปิดข้อมูลจ าเป็นที่อาจระบุถึงตัวบุคคลได้ 
ระหว่างการศึกษาหากพบว่ากลุ่มเป้าหมายและสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงทางสุขภาพจิต มี
แนวทางเยียวยาโดยประสานกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาต่อไป 

 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการการศึกษาเรื่อง บทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก โดยการสัมภาษณ์
กรณีศึกษาทั้ง 12 กรณี ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลโดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
4.2 สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับเด็กในแต่ละราย 
4.3 บทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
4.4 การจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 
4.5 บทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวถูก

ทารุณกรรมทางเพศ 
 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ 12 
ราย และสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลเด็ก 12 ราย รวม 24 ราย 
 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 จากการศึกษากรณีศึกษา ทั้ง 12 ราย พบว่าข้อมูลพื้นฐานของเด็กแต่ละรายมีดังต่อไปนี้ 

กรณีศึกษาที่ 1 ชื่อ ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) เกิดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 อายุ 13 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ตัดผมสั้นทรงนักเรียนไว้ผมม้าปละหน้าผาก รูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก 
ผิวคล้ า มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกง น้ าใสเป็นคนที่ตอบค าถามช้า ต้องใช้เวลาในการคิด 
บางครั้งตอบไม่ตรงค าถาม ต้องอธิบายขยายความค าถามให้เข้าใจ บางครั้งใช้ค าศัพท์ที่สละสลวยเกิน
วัย แต่เมื่อถามถึงความหมายของค าศัพท์เหมือนจะไม่เข้าใจว่าค าศัพท์ที่ใช้นั้นคืออะไร คล้ายกับการ
จดจ าค าที่ผู้ใหญ่พูดมาใช้ ติดเล่นกับเพ่ือน ย่ามองว่าเป็นเด็กไม่ทันคน 
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กรณีศึกษาที่ 2 ชื่อ ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) เกิดเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 อายุ 12 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ตัดผมสั้นทรงนักเรียน รูปร่างท้วม ผิวคล้ า มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและ
กางเกงนุ้งนิ้งเป็นเด็กที่ค่อนข้างช้า การจะตอบค าถามต้องใช้เวลาคิดนาน ต้องขยายความค าถามใน
บางครั้ง ไม่กล้าพูดหรือกล้าเล่าอะไรมากนักหากมารดาอยู่ด้วย กลัวมารดาดุ ไม่กล้าบอกความ
ต้องการของตนเอง แต่เมื่ออยู่คนเดียวจะกล้าพูดมากขึ้น 

กรณีศึกษาที่ 3 ชื่อ ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) เกิดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 อายุ 14 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 
 ลักษณะภายนอกเป็นเด็กวัยรุ่น รูปร่างอ้วน ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า ไว้ผมสั้น มักแต่งกายด้วย
เสื้อยืดและกางเกง ลักษณะนิสัยเป็นคนไม่ค่อยความมั่นใจในตัวเอง สีหน้ามีความเป็นกังวล การตอบ
ค าถามค่อนข้างช้า เป็นคนเงียบๆมากกว่าเป็นคนช่างพูดช่างคุย มีเพ่ือนไม่มากนัก ระดับการตัดสินใจ
และการจัดการต่างๆไม่สมวัย โดยเด็กกว่าวัยที่ควรจะเป็น ดื้อเงียบ ส่วนใหญ่ใช้เวลากับการเล่นเกมส์
และวาดภาพการ์ตูน 

กรณีศึกษาที่ 4 ชื่อ ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) เกิดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 อายุ 12 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขต
สายไหม กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่นผิวไม่คล้ ามาก ไว้ผมยาวหน้าม้า มักรวบผมทรงหางม้า นอกจากชุด
นักเรียนแล้วมักใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้น ทาเล็บเท้า เคยมีแฟนทั้งหมด 3 คน แฟนคนแรกคบกัน
ตอนอันดาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกือบมีเพศสัมพันธ์กัน 2 ครั้ง ครั้งแรกแค่ใช้นิ้วสอดใส่ ครั้ง
ที่ 2 สอดใส่แค่ปลายอวัยวะเพศ คนที่ 2 คบกันได้ไม่นานไม่มีเพศสัมพันธ์กัน และคนล่าสุดคือผู้กระท า 
อันดาสูบบุหรี่ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสูบ 2-3 มวนต่อสัปดาห์ ซื้อจากที่แบ่งขายเป็น
มวน เคยใช้คัตเตอร์กรีดแขนข้อมือตอนเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่มีเลือดออกที่กรีดเพราะทะเลาะ
กับบิดา แต่ไม่ท าแล้วเพราะรู้ว่าไม่ดี มองว่าตัวเองเป็นคนร่าเริง ชอบลองชอบความท้าทาย ชอบความ
รุนแรงเพราะเคยตบกับเพ่ือนที่โรงเรียน เวลาว่างหรือช่วงปิดเทอมจะไปนั่งถือป้ายโฆษณาให้
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คอนโดมิเนียมเป็นรายได้เสริมได้เงิน 400 บาทต่อวัน อยากต่อยมวยและอยากเป็นพนักงาน 7 -11 
เพราะไม่ชอบเรียน 

กรณีศึกษาที่ 5 ชื่อ ด.ญ.บีม (นามสมมติ) เกิดเดือนกันยายน พ.ศ.2545 อายุ 14 ปี (ณ วันที่
รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ไว้ผมยาวมัดผมทรงหางม้า รูปร่างสมส่วน ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า 
หน้าตาสวยคม แต่ลักษณะภายนอกไม่ค่อยดูแลตัวเอง เล็บด ายาว ผมไม่หวีให้เรียบร้อย วันแรกที่เจอ
ใส่ชุดนักเรียนมาแต่ไม่ใส่ถุงเท้า ไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าที่ควร บีมเป็นเด็กที่ค่อนข้างช้า การตอบ
ค าถามต้องใช้เวลาคิด ไม่ค่อยมั่นใจเวลาตอบค าถาม เหมือนกลัวว่าจะตอบผิด เวลาที่ไม่ได้อยู่กับ
ครอบครัวจะดูเป็นคนที่เชื่อฟัง แต่เวลาอยู่กับย่าบุญธรรมจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้น มักหนีออกจาก
บ้านอยู่บ่อยๆ บางครั้งแอบไปนอนค้างท่ีอ่ืน มีแฟนมาแล้วหลายคน และเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 

กรณีศึกษาที่ 6 ชื่อ ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) เกิดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 อายุ 11 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ภูมิล าเนาจังหวัดสุรินทร์ ทีอ่ยู่ปัจจุบันอ าเภอล าลูก
กา จังหวัดปทุมธานี เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ไว้ผมยาวตัดหน้าม้าปละหน้าผาก รูปร่างผอม ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า 
มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกงขายาว หนูนาเป็นคนกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง เป็นตัวแทน
ของโรงเรียนในหลายๆกิจกรรม เช่น เป็นนักกีฬาของโรงเรียน เป็นผู้เชิญธงชาติ เป็นต้น ไม่เคยโดด
เรียนเป็นคนติดเพ่ือน เคยมีแฟนมาแล้ว 5 คน ส่วนใหญ่รู้จักทาง Facebook แต่ละคนคบนานไม่เกิน 
1 เดือน ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ยกเว้นกับผู้กระท า เป็นเด็กเก็บกดไม่เปิดเผยความรู้สึกเมื่ออยู่กับ
ครอบครัว 

กรณีศึกษาที่ 7 ชื่อ ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) เกิดเดือนมกราคม พ.ศ.2546 อายุ 14 ปี เพศ
หญิงเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐบาลแห่ง
หนึ่ง ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ไว้ผมยาวตัดหน้าม้าปละหน้าผาก รูปร่างผอมบาง ไม่สูงมากนัก ผิว
คล้ า มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกง มะนาวเป็นเด็กที่กล้าพูดกล้าซักถาม มีความมั่นใจในตัวเอง 
เลือกใช้ค าพูดเป็น ผลการเรียนของมะนาวอยู่ในระดับดี ไม่ดื่มเหล้าหรือใช่สารเสพติด เคยมีแฟน
มาแล้ว 4 คนมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนที ่4 เพียงคนเดียว คือ ผู้กระท า 
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กรณีศึกษาที่ 8 ชื่อ ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) เกิดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 อายุ 14 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ที่อยู่ปัจจุบันเขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น จัดฟัน ไว้ผมยาวมัดผมทรงหางม้า รูปร่างท้วม ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า 
บริเวณท้องสังเกตเห็นได้ว่านูนแบบคนตั้งครรภ์ โดยตั้งครรภ์มาแล้วประมาณ 5 เดือน ทุกครั้งที่พบมัก
แต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกงวอล์มขายาว ทาปากสีแดงอมชมพู เป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง
พอสมควรติดโทรศัพท์ ติดเพ่ือน เป็นหัวโจกที่โรงเรียน ชวนกันกับเพ่ือนโดดเรียนบ้าง แต่งกายตัดผม
ไม่ถูกระเบียบ มารดาต้องไปพบครูที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆ มีพฤติกรรมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เคยมีแฟนหลาย
คน เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 

กรณีศึกษาที่ 9 ชื่อ ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) เกิดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 อายุ 13 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดก าแพงเพชร ที่อยู่
ปัจจุบันอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ.2560 

ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ไว้ผมยาวรวบหางม้า ผิวคล้ า รูปร่างสมส่วน ไม่สูงมากนัก เคยมีแฟน
มาก่อน แต่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย พฤติกรรมช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 เริ่มกลับบ้านไม่ตรงเวลา 
มารดาต้องโทรตามแต่ส่วนใหญ่ไม่รับสาย มีดื่มกินกับเพ่ือน ติดเพ่ือนติดโทรศัพท์มากขึ้นและเริ่มหนี
ออกจากบ้าน 

กรณีศึกษาที่ 10 ชื่อ ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) เกิดเดือนมิถุนายน 2546 อายุ13 ปี (ณ วันที่
รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 5 เมษายน 2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น หน้าตาดี รูปร่างสูงสมส่วน ไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป ผิวคล้ า ผมตรงด า
ยาวมักมัดผมเป็นทรงหางม้าไว้ผมปละหน้าผาก ทาเล็บมือและเล็บเท้าด้วยสีแดง โดยจะทาเฉพาะปิด
เทอม มักแต่งกายด้วยเสื้อยืด กับกางเกงขายาว หรือใส่ชุดเอ๊ียมยีน เป็นคนชอบแต่งตัว ที่ข้อมือมีก าไล
เชือกแฟชั่น สายสิน และเห็นแผลคล้ายรอยกรีดด้วยของแหลมที่ข้อมือ ใบตองติดเพ่ือน ติดโทรศัพท์ 
เป็นคนเงียบๆ ไม่เถียง แต่ดื้อเงียบ 

กรณีศึกษาที่ 11 ชื่อ ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) เกิดเดือนเมษายน พ.ศ.2545 อายุ 14 ปี (ณ 
วันที่รับบริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ที่อยู่ปัจจุบันอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เข้า
รับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่นรูปร่างผอมสูง ผิวคล้ า ผมด าตัดผมสั้นทรงนักเรียนไว้ผมม้าปละ
หน้าผาก มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกงขายาวเป็นคนที่ตั้งใจเรียน เรียบร้อย หน้าตาดูมีความ
กังวล ไม่ค่อยพูดคุยมากนัก ไม่เคยมีแฟนมาก่อน 

กรณีศึกษาที่ 12 ชื่อ ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) เกิดมิถุนายน 2545 อายุ 14 ปี (ณ วันที่รับ
บริการ) เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
รัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่นไว้ผมยาวรวบเป็นทรงหางม้า รูปร่างผอมบาง ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า 
หน้าตาดีกล้าพูดกล้าคุย การตัดสินใจต่างๆยังเด็กกว่าวัยในบางเรื่อง สามารถถูกชักจูงได้ง่าย เป็นเด็ก
ค่อนข้างเชื่อฟังค าของผู้ใหญ่ ไม่กล้าปฏิเสธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มเกเร ใช้ยาโปร แต่ไม่เคยโดด
เรียน มีแฟนเพราะเห็นเพื่อนๆมีกัน 
 

จากการศึกษาสรุปข้อมูลพื้นฐานของเด็กได้ดังนี้ 
 

4.1.1.1 อายุของเด็ก 
  เด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีอายุ 14 ปี มากท่ีสุด โดย
มีจ านวน 6 ราย (ร้อยละ 50) รองลงมาอายุ 13 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) อายุ 12 ปี จ านวน 2 
ราย (ร้อยละ 16.7) และ อายุ 11 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 8.3) 
 
ตารางท่ี 4.1 อายุของเด็ก 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

11 1 8.3 
12 2 16.7 
13 3 25.0 
14 6 50.0 

รวม 12 100.0 
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4.1.1.2 ระดับชั้นการศึกษา  
  เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศในการศึกษาครั้งนี้  ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มากที่สุด โดยมีจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) รองลงมาศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) และ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 16.7) โดยในช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นช่วงที่เด็กมีความเปลี่ยนแปลง 
เช่น เปลี่ยนเพื่อนใหม่ เปลี่ยนสังคมใหม่ มีความสนใจในเพศตรงข้ามมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 4.2 จ ำนวนและร้อยละของเด็กจ ำแนกตำมระดับชั้นกำรศึกษำ 

ระดับชั้นการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ป.5-ป.6 3 25.0 
ม.1-ม.2 7 58.3 
ม.3-ม.4 2 16.7 

รวม 12 100.0 
 

4.1.1.3 ระดับผลการศึกษาในโรงเรียน  
  เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศในการศึกษาครั้งนี้ มักเป็นเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดีจาก
การทดสอบด้านสติปัญญาของนักจิตวิทยาพบว่ามีระดับสติปัญญาที่ต่ ากว่าวัย ส่วนใหญ่ผลการศึกษา
ในโรงเรียนอยู่ในระดับต่ า มากที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 41.7) รองลงมาผลการศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 25) และ ผลการศึกษาอยู่ในระดับดี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) 
 
ตารางท่ี 4.3 จ ำนวนและร้อยละของเด็กจ ำแนกตำมระดับผลกำรศึกษำในโรงเรียน 

ผลการศึกษาในโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

ดี 3 25.0 
ปานกลาง 4 33.3 

ต่ า 5 41.7 

รวม 12 100.0 
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4.1.1.4 ลักษณะของเด็ก 
   ลักษณะของเด็กจากกรณีศึกษาพบว่าเด็กมีลักษณะที่เห็นได้เด่นชัด 2 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) เด็กที่ค่อนข้างช้า ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าพูดคุยตอบโต้นัก ระดับการ
ตัดสินใจต่ ากว่าวัย มีความกังวลถูกชักจูงได้ง่าย 
   (2) เด็กที่คล่องแคล้ว กล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสียฉลาดพูดฉลาดตอบ มี
ความมั่นใจในตัวเอง กล้าตัดสินใจ ไม่กลัวใคร 
 
 4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลเด็ก 
 
 จากการศึกษากรณีศึกษา ทั้ง 12 ราย พบว่าข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแต่ละรายมีดังต่อไปนี้ 
 กรณีศึกษาที่ 1 ย่าติ๊ดหรือป้าติ๊ด (นามสมมติ) อายุ 59 ปี สถานภาพโสด เป็นพ่ีสาวของปู่น้ า
ใส เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เคยเป็นครูสอนหนังสือ ป้าติ๊ดเป็นคนช่างพูดช่างเล่า ติดจะเป็นคน
พูดจาห้วนๆกล้าด่ากล้าว่าโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิด เป็นคนคล่องแคล่ว ป้าติ๊ดเป็นก าลังหลักของบ้าน 
ภาระทุกอย่างตกเป็นของป้าติ๊ด ต้องเป็นคนท างานหาเงินโดยรับจ้างทั่วไป จัดสรรทุกอย่างภายในบ้าน 
คอยดูแลทุกคนในครอบครัว เป็นผู้ดูแลน้ าใสตั้งแต่เล็ก แต่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจมากนักเพราะต้องท างาน
และดูแลทวด 
 กรณีศึกษาที่ 2 มารดาของนุ้งนิ้ง อายุ 38 ปี สถานภาพแยกทาง และมีสามีใหม่ มารดาเป็นผู้
หาเลี้ยงหลักของครอบครัว ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนแถวย่านธุรกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 
ปัจจุบันอยู่กับสามีคนที่ 3 โดยวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี มารดาจะอยู่บ้านสามี ส่วนวันศุกร์-อาทิตย์
กลับบ้านมาอยู่กับลูก ลักษณะเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงผอม มีสีหน้ากังวลและดูเครียด มารดาเคยมีสามี
มาแล้ว 3 คน คือ นายน่วม (นำมสมมติ) บิดาของพ่ีนาง(นำมสมมติ) พ่ีนิค(นำมสมมติ) และบิดาของนุ้
งนิ้ง เป็นผู้ดูแลนุ้งนิ้งตั้งแต่เล็กสลับกับพ่ีสาวต่างบิดาของนุ้งนิ้ง ไม่ค่อยให้นุ้งนิ้งไปไหน แต่เหตุเกิดจาก
บุคคลในครอบครัวซึ่งไม่เคยระแวง 
 กรณีศึกษาที่ 3 น้ำสำวของทอฝัน อำยุ 28 ปี สถานภาพโสด เรียนจบระดับปริญญำตรี เป็นผู้
หำรำยได้หลักให้กับครอบครัว โดยเช่ำบ้ำนเปิดเป็นร้ำนเกมส์ มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เช่ำใช้
งำน ร้ำนเปิด 24 ชั่วโมงน้ำรับผิดชอบเฝ้ำร้ำนกะกลำงคืน น้ำมีแฟนแล้วและวำงแผนจะแต่งงำนเร็วๆนี้ 
เป็นผู้ดูแลทอฝันตั้งแต่อำยุ 4 เดือน พยายามใช้เหตุผลในการเลี้ยงดู พยายามเข้าใจวัยรุ่นเพราะเพ่ิง
ผ่านมาไม่นาน แต่ไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก เนื่องจากดูแลร้านกะดึก ซึ่งทอฝันหลับแล้ว 
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 กรณีศึกษาที่ 4 บิดำของอันดำ อำยุ 40 ปี สถานภาพแยกทาง ประกอบอำชีพขับรถแท็กซี่
โดยเช่ำจำกสหกรณ์แท็กซี่แถวๆบ้ำน ส่วนใหญ่จะขับช่วงเช้ำถึงบ่ำย เป็นคนหำรำยได้หลักของ
ครอบครัวแต่มักมีรำยได้ไม่แน่นอน บิดำเคยใช้ยำเสพติดและดื่มเหล้ำ แต่เลิกตั้งแต่ปี 2544 เพรำะลูก
ชำยคนโตเกิด มีลูก 3 คน คือ พ่ีชำย พ่ีสำว และอันดำ มำรดำหนีไปตั้งแต่อันดำยังเด็ก เป็นผู้ดูแลอัน
ดาตั้งแต่เล็ก ส่วนใหญ่ให้อันดาดูแลตัวเอง ถ้าอันดาท าผิดในสิ่งที่ห้ามไว้จะลงโทษหนัก บิดำเป็นคนดุ 
และใจร้อนในบำงครั้ง ไม่ค่อยฟังใคร ยึดในควำมคิดของตนเป็นหลัก เป็นคนที่รักลูกมำก ตั้งควำมหวัง
อยำกให้ลูกได้ดี ภำคภูมิใจที่ตนสำมำรถเลี้ยงลูกทั้ง 3 คนได้ด้วยตัวเอง  แต่ไม่ชอบให้ลูกมีแฟน ห้าม
เด็ดขาดและคาดโทษไว้  
 กรณีศึกษาที่ 5 ย่ำบุญธรรม อำยุประมำณ 60 ปี สถานภาพหม้าย มีลูกทั้งหมด 2 คน คือ 
พ่อมิค (นำมสมมติ)  และ อำแม็ค (นำมสมมติ) ย่ำประกอบอำชีพขำยดอกไม้และอำหำรที่วัดในช่วง
เช้ำ และมีสวนเล็กๆที่ซื้อไว้ โดยตั้งใจไว้ว่ำจะปลูกบ้ำนและยกให้กับบีม ร่ำงกำยยังแข็งแรง ดูแลตัวเอง
ได้ ย่ำเชื่อเรื่องเวรกรรมดวงชะตำ ตำมค ำบอกของบีม ย่ำเป็นคนอำรมณ์ร้อน ขี้บ่น แต่มีเหตุผล เป็น
ผู้ดูแลบีมตั้งแต่เล็ก พยายามดูแลบีมอย่างดีมาโดยตลอด จนบีมทราบเรื่องว่าไม่ใช่สายเลือดของ
ครอบครัว บีมมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ก้าวร้าวขึ้น ย่าจึงเลี้ยงแบบหมดใจและเป็นไปตามหน้าที่ ย่าไม่
ค่อยทันบีมที่เป็นวัยรุ่น ควบคุมบีมไม่ได้ 
 กรณีศึกษาที่ 6 มำรดำของหนูนำ อำยุ 37 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอำชีพเป็นพนักงำน
ขับรถส่งเอกสำรของบริษัทแห่งหนึ่ง เวลำงำนของมำรดำสำมำรถยืดหยุ่นได้ มำรดำจึงเป็นคนที่มีเวลำ
ดูแลทุกคนในบ้ำน งำนบ้ำนส่วนใหญมำรดำเป็นผู้รับผิดชอบ ลักษณะนิสัยเป็นคนเสียงดัง ใจร้อน เจ้ำ
ระเบียบและเข้มงวด มารดาคาดหวังในตัวของลูกมาก เป็นผู้ดูแลหนูนาตั้งแต่เล็ก โดยดูแลหนูนาอย่าง
เข้มงวด ไม่ค่อยยอมให้ไปไหน 
 กรณีศึกษาที่ 7 มำรดำของมะนาว อำยุ 36 ปี สถานภาพแยกทาง ประกอบอำชีพแม่บ้ำนท ำ
ควำมสะอำด มำรดำเลิกกับบิดำไปและไม่ได้มีแฟนใหม่ มำรดำต้องเป็นผู้ดูแลหลักของครอบครัว 
เนื่องจำกตำของมะนาวก ำลังป่วยหนักเป็นผู้ป่วยระยะท้ำยจึงต้องทุ่มเวลำส่วนใหญ่ดูแล  มารดาต้อง
พ่ึงพิงน้าสาวของมะนาวในบางครั้งให้ช่วยดูมะนาว เมื่อน้าตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับมะนาวมารดาจึงต้อง
ปล่อยเลยตามเลย เพราะกลัวน้าไม่ช่วย เป็นผู้ดูแลมะนาวตั้งแต่เล็กมีสลับให้น้ารับไปดูแลระยะหลัง 
 กรณีศึกษาที่ 8 มำรดำของปันนำ สถานภาพหย่าร้าง อำยุ 46 ปี หำรำยได้ใช้จ่ำยประจ ำวัน
จำกกำรขำยเสื้อผ้ำมือสองตำมตลำดนัด มีหน้ำที่หลักในกำรดูแลลูกทั้งสองคน มำรดำค่อนข้ำงพ่ึงพิง
บุคคลอ่ืนค่อนข้ำงมำก เช่น พึ่งพิงน้ำเปี๊ยกในเรื่องที่อยู่อำศัย จึงมักเกรงใจน้ำเปี๊ยกมำก ยิ่งเกิดเรื่อง
ของปันนำมำรดำยิ่งกังวลใจ เพรำะกลัวน้ำเปี๊ยกจะไล่ออกจำกบ้ำน พ่ึงพิงบิดำของปรียำในเรื่องของ
เงิน เป็นต้น เป็นผู้ดูแลปันนาตั้งแต่เล็ก ตามใจ บางครั้งไม่ค่อยทันปันนา ควบคุมปันนาไม่ค่อยได ้
 กรณีศึกษาที่ 9 มำรดำของกีต้าร์ อำยุ 34 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอำชีพเป็นพนักงำน
ตรวจสอบสินค้ำของบริษัทแห่งหนึ่ง เนื่องจำกบำงครั้งบิดำไปคุมงำนและไม่อยู่บ้ำนในบำงครั้ง มำรดำ



 
 

69 

จึงเป็นคนที่คอยดูแลทุกคนในบ้ำนเป็นหลัก เป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบภำยในบ้ำน เพ่ิงรับกีตาร์มาดูแล
ประมาณ 1 ปี ก่อนหน้านี้ให้กีต้าร์อยู่กับป้าที่จังหวัดก าแพงเพชร 
 กรณีศึกษาที่ 10 มำรดำของใบตอง สถานภาพสมรส อำยุ 37 ปี ประกอบอำชีพเป็นครูพ่ี
เลี้ยง และคอยช่วยงำนขนส่งของบิดำด้วย มำรดำมีหน้ำที่ดูแลบ้ำน และดูแลบุคคลในครอบครัว เป็น
คนที่ขี้ร ำคำญ ใช้อำรมณ์เป็นหลัก ชอบบ่น ไม่ตีแต่ใช้กำรดุด่ำแทน มารดากังวลใจเกี่ยวกับบิดาต้อง
คอยตามและตรวจเช็คเสมอเรื่องมีภรรยาน้อย บางครั้ งชอบบ่นให้ลูกฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของบิดา 
เป็นผู้ดูแลใบตองตั้งแต่เล็ก 
 กรณีศึกษาที่ 11 มำรดำของเชอร์รี่ สถานภาพสมรส อำยุ 43 ปี ประกอบอำชีพเป็นครูพี่เลี้ยง 
เดิมทีมำรดำอำศัยอยู่ต่ำงจังหวัดแล้วเข้ำมำท ำงำนพร้อมน้ำสำวของเชอร์รี่ จนต่ำงคนต่ำงมีครอบครัวที่
ขยำยขึน้น้ำสำวจึงเช่ำบ้ำนอีกหลังที่อยู่ถัดไป มำรดำค่อนข้างเกรงใจบิดา เนื่องจากบิดาเป็นคนดุ แต่ไม่
ค่อยสนใจใคร มักจะนิ่งๆ และปล่อยให้มำรดำจัดกำรเรื่องต่ำงๆ มำรดำมีหน้ำที่ในกำรดูแลบ้ำน และ
บุคคลในครอบครัว แต่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเป็นของบิดา มารดาไม่ค่อยมีปากมีเสียงต่อรองกับบิดา
มากนัก มารดาเป็นผู้ดูแลเชอร์รี่ตั้งแต่เล็ก ดูแลอย่างเข้มงวด และจัดการทุกเรื่องให้ 
 กรณีศึกษาที่ 12 มำรดำของนนนี่ อำยุ 34 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว
เกี่ยวกับกระเป๋ำ Hand Made ร่วมกับบิดำ โดยเป็นเรี่ยวแรงหลักของบิดำที่คอยช่วยงำน เป็นคนขยัน
ท ำงำน และเป็นคนที่จัดกำรงำนบ้ำนทุกเรื่อง มารดาไม่ค่อยตามใจ ค่อนข้างเข้มงวด สอดส่องเกี่ยกับ
การคบเพ่ือนของนนนี่ เป็นคนที่คอยสอนให้นนนี่รับผิดชอบงานบ้าน มารดาคาดหวังให้นนนี่เรียนจบ
ให้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ มารดาเพ่ิงรับนนนี่มาดูแลประมาณ 2 ปี ก่อนหน้านี้ให้นนนี่อยู่กับยายใหญ่ซึ่ง
เป็นพี่สาวของยายแท้ๆเป็นผู้ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.4 สรุปข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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1 1
3 

ต ่า เป็นเด็กค่อนขา้งชา้ 
 คิดชา้ ติดเพื่อน 
ไม่เคยมีแฟน  

ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

ยา่ โสด รับจา้ง
ทัว่ไป 

ไม่ค่อยมีเวลาดูแล  
ตอ้งท างานและ 
ดูแลคนป่วย 
ในครอบครัว 

 
2 1

2 
ต ่า เป็นเด็กค่อนขา้งชา้  

ไม่กลา้พูดหรือ 
กลา้เล่าหากมารดา 
อยูด่ว้ยไม่เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

มารดา แยก
ทาง 

คา้ขาย คอยสอดส่องดูแล 
สลบักบัพี่สาวต่าง 
บิดาของเด็ก แต่เหตุ 

เกิดจากคนในครอบครัว 
ซ่ึงไม่ไดร้ะแวง 

 
3 1

4 
ต ่า ไม่มัน่ใจในตวัเอง 

เป็นคนเงียบๆ 
ไม่เคยมีแฟน  

ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

นา้ โสด ธุรกิจ
ส่วนตวั 

พยายามใชเ้หตุผล  
เขา้ใจวยัรุ่น แต่ไม่ค่อย 

มีเวลาใหม้ากนกั  
เน่ืองจากดูแลร้านกะดึก 

 
4 1

2 
ต ่า คล่องแคล่ว มัน่ใจ  

ชอบความทา้ทาย  
โดดเรียน ติดเพื่อน  
เคยมีเร่ืองตบตี 

เคยมีแฟน เคยเกือบมี
เพศสมัพนัธ ์

 

บิดา แยก
ทาง 

ขบั 
Taxi 

ไม่ค่อยมีเวลาดูแล  
มกัใหเ้ด็กดูแลตวัเอง  
แต่เขม้งวดในบางเร่ือง  
ถา้ท าผิดจะลงโทษหนกั 

 

5 1
4 

ต ่า ไม่ค่อยดูแลตวัเอง  
ค่อนขา้งชา้  

ต่อตา้นกา้วร้าวกบัครอบครัว 
เคยมีแฟน  

เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

ยา่บุญ
ธรรม 

หมา้ย คา้ขาย ไม่สามารถควบคุมเด็กได ้ 
เล้ียงแบบตามหนา้ท่ี 

6 1
1 

ดี มัน่ใจในตวัเอง 
 ติดเพื่อน เกบ็กด 

เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

มารดา สมรส พนกังาน
บริษทั 

ดูแลแบบเขม้งวด  
ไม่ค่อยปล่อยใหไ้ปไหน 

7 1
4 

ดี กลา้พูดกลา้ซกัถาม 
 มัน่ใจในตวัเองเคย 

มีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

มารดา แยก
ทาง 

แม่บา้น
ท าความ
สะอาด  

ไม่ค่อยมีเวลาดูแล  
ตอ้งฝากใหน้า้ดูแลบา้ง  
เน่ืองจากตอ้งดูแล 
ตาท่ีป่วยหนกั 

 
 

 
กรณี 
ศึกษา 
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หลกั 
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8 1
4 

ปาน
กลาง 

มัน่ใจในตวัเอง  
ติดเพื่อน เป็นหวัโจก  
โดดเรียน ด่ืมเหลา้  

สูบบุหร่ี  
เคยมีแฟน  

เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

มารดา หยา่
ร้าง 

คา้ขาย ไม่ค่อยมีเวลาดูแล  
ตามใจ ไม่สามารถ 

ควบคุมและไมค่่อยทนัเด็ก 

9 1
3 

ปาน
กลาง 

ติดเพื่อน  
ติดโทรศพัท ์ 

หนีออกจากบา้น 

เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

มารดา สมรส พนกังาน
บริษทั 

เพิ่งรับเด็กมาดูแล 1 ปี  
เขม้งวดและเจา้ระเบียบ  

ท าใหเ้ด็กอึดอดั  
และมีปัญหาปรับตวั 

 

10 1
3 

ปาน
กลาง 

เป็นคนเงียบๆ  
ด้ือเงียบ ชอบแต่งตวั  
ติดเพื่อน ติดโทรศพัท ์

ไม่เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

มารดา สมรส ครูพี่เล้ียง เล้ียงดูโดยใชก้ารบ่น  
ใชอ้ารมณ์  

ไม่ค่อยมีเวลาให ้

 

11 1
4 

ดี เรียบร้อย  
ไม่ค่อยพดูคุย  
ตั้งใจเรียน 

ไม่เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

 

มารดา สมรส ครูพี่เล้ียง ดูแลแบบเขม้งวด  
คอยจดัการทุกอยา่งให ้

12 1
4 

ปาน
กลาง 

หวัอ่อน  
ไม่กลา้ปฏิเสธ  
ติดเพื่อน 

 มีแฟนใชย้าโปรตามเพื่อน 

ไม่เคยมีแฟน  
ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ ์

มารดา สมรส ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เพิ่งรับเด็กมาดูแล 
ได ้2 ปี เจา้ระเบียบ 

และเขม้งวดท าใหเ้ด็กไม่
คุน้ชิน 

 
 
 
 
 
 
4.2 สภาพปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
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ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็กเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในสังคมไทย ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ การด าเนินชีวิตในสังคมรวมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วย ทั้งนี้โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับให้บริการปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือกรณีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ถึง เดือนเมษายน 
พ.ศ.2560 พบว่ามีเด็กเข้าใช้บริการจ านวน 37 ราย พบว่าเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 11 – 15 ปี ประสบ
ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศมากที่สุดจ านวน 30 ราย ซึ่งทั้ง 30 รายเป็นเพศหญิงโดยแสดงข้อมูล
ตามช่วงอายุดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 ช่วงอำยุของเด็กที่ถูกทำรุณกรรมทำงเพศ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

0-5 ปี 3 8.6 
6-10 ปี 2 5.7 
11-15 ปี 30 85.7 

รวม 35 100.0 

 
ผู้ศึกษาได้ศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นเด็กช่วงอายุ 11-15 ปี ที่เข้าใช้บริการ จ านวน 12 ราย 

เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ 11 – 15 ปี เป็นวัยที่ประสบปัญหาการทารุณกรรมทางเพศมากที่สุด พบว่า
ลักษณะเด็กท่ีเข้าใช้บริการที่เห็นได้เด่นชัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ เด็กท่ีค่อนข้าง กับ เด็กท่ี
คล่องแคล้ว กล้าแสดงออก  

การทารุณกรรมทางเพศล้วนเป็นการสอดใส่ทางช่องคลอดทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เกิดจากเด็ก
ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า ซึ่งมีจ านวนมีจ านวน 9 ราย โดยมีจ านวน 8 รายที่เด็กและผู้กระท า
มีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนส่วนเด็กที่ไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท ามีจ านวน 3 ราย ในกรณีที่
เด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์ มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างเด็กและผู้กระท า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กและผู้กระท าอยู่ในฐานะที่เป็นคนรักกัน แนวโน้มของเด็กที่จะโอนอ่อนตาม
ค าขอของผู้กระท ายิ่งง่ายขึ้น ในบางรายที่เด็กขาดทักษะการปฏิเสธ มีสติปัญญาที่ต่ าถือเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้น ในขณะที่บางรายความอยากรู้อยากลองก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เด็กยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศได้เช่นกัน  

รายที่เด็กไม่ยินยอมพบว่าเกิดจากระดับสติปัญญาและช่วงวัยที่ไม่เท่าทันต่อผู้กระท า เช่น 
กรณีศึกษาหนึ่งที่ถูกกระท าตั้งแต่อายุ 9 ปี ประกอบกับการถูกขู่ของผู้กระท าท าให้เด็กจ าต้องมี
เพศสัมพันธ์กับผู้กระท า รวมถึงบางรายเกิดจากสถานการณ์บางประการที่ท าให้เด็กต้องจ ายอมมี
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เพศสัมพันธ์กับผู้กระท า เช่น กรณีศึกษาหนึ่งที่เด็กประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้าไม่ยินยอมอาจเกิด
อันตรายที่มากข้ึน เป็นต้น 

การใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้เด็กและผู้กระท าสามารถรู้จักและติดต่อกันได้
อย่างง่ายดายมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าการรู้จักกันของเด็กกับผู้กระท า ส่วนใหญ่เป็นเป็นการรู้จัก
กันผ่านทาง Facebook และ Bee-Talk ซึ่งมีเด็กและผู้กระท าที่ใช้ทั้ง 2 ช่องทางในการรู้ จักและ
ติดต่อกัน จ านวน 9 ราย ระยะเวลาในการท าความรู้จัก คบหา จนพบหน้าตากัน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
1 – 3 เดือน 
 

4.2.1 ข้อมูลการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
  จากการศึกษากรณีศึกษา ทั้ง 12 ราย พบว่าข้อมูลการทารุณกรรมทางเพศของเด็กแต่ละราย
มีดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ลักษณะการทารุณกรรมทางเพศ 
  ลักษณะการทารุณกรรมทางเพศของกรณีศึกษาทั้งหมด 12 ราย (ร้อยละ 100) เป็น
การทารุณกรรมทางเพศท่ีมีการสอดใส่ทางช่องคลอดทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 4.6 ลักษณะกำรทำรุณกรรมทำงเพศ 

ลักษณะการทารุณกรรมทางเพศ จ านวน ร้อยละ 

มีการสอดใส่ทางช่องคลอด 12 100.0 

รวม 12 100.0 

 

4.1.2.2 สถานที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
  สถานที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศเด็กในครั้งแรก ส่วนใหญ่เกิดที่บ้านของ
ผู้กระท า โดยมีจ านวน 10 ราย (ร้อยละ 83.3) รองลงมาคือบ้านของเด็กเองและโรงแรม อย่างละ 1 
ราย (ร้อยละ 8.3) เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 4.7 สถำนที่เกิดกำรทำรุณกรรมทำงเพศครั้งแรก 

สถานที่เกิดการทารุณกรรมทางเพศครั้งแรก จ านวน ร้อยละ 

บ้านเด็ก 1 8.3 

บ้านผู้กระท า 10 83.3 
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โรงแรม 1 8.3 

รวม 12 100.0 

   

  สาเหตุที่การทารุณกรรมเกิดที่บ้านของผู้กระท าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้กระท ามัก
ชวนเด็กไปที่บ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ของผู้กระท าอยู่แล้ว ประกอบกับการที่เด็กท าตัวไม่ถูก ไม่กล้าเรียกใคร
ให้ช่วย ความกล้าของผู้กระท าที่จะกระท าต่อเด็กจึงมีมากขึ้น เช่น กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นาม
สมมติ) ที่เล่าว่าเมื่อไปถึงบ้านของผู้กระท าปรากฏว่าไม่มีใครแล้วยายกับอาของผู้กระท าหลับอยู่ จึง
พากีต้าร์ไปที่ห้อง ขณะที่นั่งเล่นโทรศัพท์สักพักแล้วรู้สึกง่วงจึงนอน แต่ผู้กระท าเข้ามากอดและขอมี
เพศสัมพันธ์ด้วย กีต้าร์พยายามปฏิเสธไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แต่ก็ไม่กล้าขัดขืนและไม่กล้าร้องขอความ
ช่วยเหลือ “หนูคิดว่าหนูต้องโดนแน่” “หนูไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้กลัวถูกท าร้าย แต่กลัว
อากับยายได้ยิน แล้วคงไปบอกแม่” ในที่สุดจึงมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท าโดยไม่มีการป้องกัน 
  รายที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศในบ้านของตนเองนั้นเป็นกรณีที่บุคคลใน
ครอบครัวเป็นผู้กระท า คือ กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ผู้กระท าเข้าหาครั้งแรกเพ่ือมี
เพศสัมพันธ์ด้วยตอนนุ้งนิ้งอายุ 9 ปี ขณะนั้นนุ้งนิ้งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหาโอกาสที่ไม่มี
ใครอยู่บ้านขอมีเพศสัมพันธ์มาตลอด 
  ส่วนรายที่เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศเกิดขึ้นที่โรงแรม เนื่องจากโรงแรมเป็น
สถานที่ท างานของผู้กระท าอยู่แล้ว คือ กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) ผู้กระท าชวนหนูนาไป
หาที่โรงแรมซึ่งเป็นที่ท างานของผู้กระท า เมื่อไปถึงหนูนานั่งเล่นอยู่สักพัก ผู้กระท าอ้างว่าเจ้าของ
โรงแรมจะมา และถ้าเห็นว่าพาหนูนามาเที่ยวเล่นที่โรงแรมจะโดนว่า จึงให้หนูนาเข้าไปในห้องหนึ่ง
ของโรงแรมก่อน ด้วยความที่ไว้ใจและกลัวว่าผู้กระท าจะเดือนร้อนหนูนาจึงยอมเข้าไปในห้อง” 
 

4.1.2.3 ความสัมพันธ์และการรู้จักกันของผู้กระท ากับเด็ก 
   บุคคลที่ เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศในการศึกษาครั้ งนี้  ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับเด็กในฐานะบุคคลภายนอกครอบครัวมีจ านวน 11 ราย (ร้อยละ 91.7) และเป็น
บุคคลภายในครอบครัว จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 8.3) 
ตารางท่ี 4.8 บุคคลทีเ่ป็นผู้กระท ำทำรุณกรรมทำงเพศ 

ผู้กระท า จ านวน ร้อยละ 

บุคคลภายในครอบครัว 1 8.3 
บุคคลภายนอกครอบครัว 11 91.7 

รวม 12 100.0 
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  กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่า ในจ านวน 11 ราย ผู้ที่กระท าทารุณ
กรรมทางเพศเด็กมีความสัมพันธ์กับเด็กในฐานะคนรักหรือแฟนจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 66.7) เป็น
เพ่ือน 3 ราย (ร้อยละ 25) และเป็นรุ่นพี่ท่ีโรงเรียน 1 ราย (ร้อยละ 8.3)  
  ทั้งนี้ในกรณีศึกษาท่ี 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมต)ิ เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ 2 
เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ 1 เกิดจากแฟนโดยมีเพศสัมพันธ์กันครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
หลังจากคบกันได้ 1 เดือน มีเพศสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ ใส่ถุงยางบ้างไม่ใส่บ้าง เลิกคบกันปลายเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 และ เหตุการณ์ที่ 2 เกิดจากเพ่ือนวันที่ 5 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 นายธง (นาม
สมมติ) เพ่ือนของปันนาชวนปันนาไปเล่นที่ห้องนายงอ เมื่อไปถึงพบนายกอ นายขอ นายคออยู่ด้วยได้
มีการชวนดื่มเหล้า ปันนามีอาการมึนเมาอย่างมากจึงนอนพักในส่วนของห้องนอน เมื่อนายธงออกมา
อีกทีได้ยินนายกอ นายขอ นายคอ และนายงอคุยกันว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับปันนา นายธงถูกผลักไปอีก
ห้องหนึ่งนายธงจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรปันนาได้ ช่วงเช้าเมื่อปันนาตื่นขึ้นมาเสื้อผ้าถึงแม้จะยังอยู่
ครบแต่ยับและดูแปลกไป ปันนารู้สึกเจ็บอวัยวะเพศ เมื่อมองที่พ้ืนห้องเห็นเพ่ือน 4 คนนอนไม่ใส่เสื้อ
อยู่ที่พ้ืน ปันนาก็พอจะนึกออกว่าน่าจะโดนอะไร รวมถึงนายธงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง  
  กรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัวพบว่าเป็นบิดาเลี้ยงและพ่ีชายต่างบิดา ต่างกระท ากับ
เด็กท้ังคู่ โดยเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศจากผู้กระท าเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 
  การรู้จักกันของเด็กกับผู้กระท า ส่วนใหญ่เป็นเป็นการรู้จักกันผ่านทาง Facebook มี
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 50) รู้จักผ่านทาง Bee-Talk จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) เป็นบุคคลที่เคยพบ
เจอกันอยู่แล้วโดยเป็นบุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อน รุ่นพี่ในโรงเรียน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.9 กำรรู้จักกันของเด็กกับผู้กระท ำ 

การรู้จักกัน จ านวน ร้อยละ 

Facebook 6 50.0 

Bee-Talk 3 25.0 

เป็นคนในครอบครัว / โรงเรียน 3 25.0 

รวม 12 100.0 
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  ถึ งแม้ ว่ า  Facebook หรื อ  Bee-Talk จะเป็นคนละชนิดกัน  แต่ก็ เป็นการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์เหมือนกัน เนื่องจากสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ
จีบและคบกันเป็นแฟนโดยที่ยังไม่จ าเป็นต้องเคยเจอกันมาก่อน ระยะเวลาที่เด็กและผู้กระท ารู้จักกัน
ผ่านเครือข่ายออนไลน์นั้นจะรู้จักกันไม่นาน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารู้จักกันไม่ถึง 1 ปี ที่จะตัดสินใจคบ
กัน หรือเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศขึ้น ในจ านวน 9 ราย ที่รู้จักผ่านทางช่องทางนี้มีจ านวน 8 
รายที่สุดท้ายมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า โดยการยินยอม เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ)
รู้จักกับผ่านทาง Bee-talk ประมาณปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และคบเป็นแฟน วันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ.2560 จนมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 หรือ กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นาม
สมมติ) ที่รู้จักกับผู้กระท าทาง Bee-talk ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คบเป็นแฟนหลังจาก
รู้จักกัน 1 วัน จนเกิดเหตุทารุณกรรมทางเพศประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
  รายที่รู้จักกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แต่เด็กไม่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ คือ กรณีศึกษา
ที่ 11 ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) ซึ่งผู้กระท าเป็นเพ่ือนที่รู้จักผ่าน Facebook รู้จักและติดต่อกันประมาณ 
1 เดือนก่อนเกิดเหตุทารุณกรรมทางเพศ “ในนั้นก็คุยดี ที่ไปด้วยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้” 
 
  4.1.2.2 การยินยอมมีเพศสัมพันธ์ของเด็ก 
  จากการศึกษาพบว่า เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศในการศึกษาครั้งนี้  ส่วนใหญ่
ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท ามีจ านวน 9 ราย (ร้อยละ 75) ส่วนเด็กที่ไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้กระท ามจี านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) 
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ตารางท่ี 4.10 จ ำนวนและร้อยละของเด็กจ ำแนกตำมควำมยินยอมมีเพศสัมพันธ์ 
การยินยอมมีเพศสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 

ยินยอม 9 75.0 
ไม่ยินยอม 3 25.0 

รวม 12 100.0 

 
  การที่เด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์พบว่ามีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่มีความใกล้ชิดกัน
ระหว่างเด็กและผู้กระท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กและผู้กระท าอยู่ในฐานะที่เป็นคนรักกัน แนวโน้ม
ของเด็กที่จะโอนอ่อนตามค าขอของผู้กระท ายิ่งง่ายขึ้น จากกรณีศึกษาที่ผู้กระท าเป็นคนรักหรือแฟน
พบว่าเด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยทั้งหมด เช่น กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) ได้เล่าว่า
เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศของนนนี่เกิดจากการที่ตนมีโอกาสอยู่ตามล าพังกับผู้กระท าที่เป็นแฟน 
“ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเค้าหรอก เค้าไม่ได้ใช้ก าลังบังคับหนู แต่บรรยากาศ
มันพาไป หนูเลยยอม” นอกจากนี้ทักษะการปฏิเสธ สติปัญญา และความอยากรู้อยากลองก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เด็กยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้น เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นาม
สมมติ) ผู้กระท าเป็นแฟน “เค้าเข้ามานอนทับแล้วถอดเสื้อผ้าหนู หนูใช้เท้าเตะที่ตัวให้เค้าออกไป
ห่างๆ แต่ก็ไม่มีแรงสู้ แล้วเค้าก็อุ้มพาไปอาบน้ า กลับมาที่เตียงก็มาทับอีกเลยยอมมีอะไรด้วย ” 
กรณีศึกษาที่  4  ด.ญ. อันดา (นามสมมติ) ที่เล่าว่าตนเป็นคนชอบรู้ชอบลอง เคยเกือบจะมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนเก่าแต่สอดใส่ไม่เข้า “เค้าบอกว่าอยาก เลยตอบกลับไปว่า เออท าก็ท า”  
  รายที่เด็กไม่ยินยอมพบว่าเกิดจากระดับสติปัญญาและช่วงวัยที่ไม่เท่าทันต่อผู้กระท า
เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ผู้กระท าคือบิดาเลี้ยงและพ่ีชายต่างบิดา มักหาโอกาสที่
เด็กอยู่บ้านเพียงล าพัง โดยบิดาเลี้ยงกระท าต่อเด็กประมาณ 3 ปี ตั้งแต่เด็กอายุ 9 ปี ให้เงินให้ขนม
และขู่เด็กว่าหากบอกมารดาจะโกรธและครอบครัวจะเดือดร้อน เด็กจึงอยู่ในสภาวะจ ายอมมาโดย
ตลอด นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์บางประการที่ท าให้เด็กต้องจ ายอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า เช่น 
กรณีศึกษาที่ 11 ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) ผู้กระท าเป็นเพ่ือนของเชอรี่ได้พาเชอรี่ไปที่บ้าน 2 ชั้นหลัง
หนึ่ง ชั้นล่างของบ้านมีกลุ่มเด็กผู้ชาย 3-4 คนก าลังเล่นเกม ผู้กระท าให้เชอรี่ขึ้นไปรอที่ห้องชั้นบน เมื่อ
ตามเข้ามาได้ต่อรองว่าหากไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์จะไม่พากลับบ้าน เชอรี่ไม่กล้าตะโกนเพราะกลัว
เด็กผู้ชายคนอ่ืนจะข้ึนมาและจะโดนท าร้ายหนักจึงจ ายอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท าโดยไม่เต็มใจ 
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4.3 บทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อเด็กเพราะเป็นสถาบันที่คอยอบรม ดูแล และบ่ม
เพาะให้เด็กมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตในสังคมได้ ทั้งนี้พ้ืนฐานของครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวมีความแตกต่างกัน รวมถึงการดูแลเด็กของแต่ละครอบครัวยังมีความแตกต่างกันด้วย ซึ่ง
ส่งผลต่อเด็กให้มีลักษณะ ความคิด และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
 พ้ืนฐานของครอบครัวจากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 12 กรณีพบว่าส่วนใหญ่ครอบครัวของเด็ก
เป็นครอบครัวที่แตกแยก บิดาและมารดาของเด็กแยกทางหรือหย่าร้างกัน บางรายบิดามารดามี
ครอบครัวใหม่ หรือถึงแม้บิดามารดาจะอยู่ด้วยกันแต่มักมีปัญหาภายในครอบครัว 

การดูแลเด็กของครอบครัวทั้งหมด 3 แบบ คือ แบบที่ครอบครัวมีการดูแลที่เข้มงวด แบบที่
ครอบครัวมีการดูแลที่ปล่อยปละละเลย และแบบที่ครอบครัวมีการดูแลที่เน้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แต่จากการศึกษากรณีศึกษาเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศทั้ง 12 ราย พบว่ามี การดูแลเด็กของ
ครอบครัว 2 ประเภท คือ ดูแลแบบปล่อยปละละเลย และดูแลแบบเข้มงวด ในรายที่ดูแลแบบปล่อย
ปละละเลยส่วนมากครอบครัวมักมีปัญหาความแตกแยก หรือมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเรื่อง
อ่ืนๆ เช่น ต้องดูแลคนป่วยในครอบครัว ต้องท างานหารายได้เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่า ท าให้มี
เวลาใส่ใจเด็กน้อยลง ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กได้ส่วนราย
ที่ดูแลเด็กอย่างเข้มงวด ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กมีอิสระ ครอบครัวสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มี
กฎเกณฑ์ให้เด็กต้องปฏิบัติตามมาก มักพบว่าเด็กมักรู้สึกอึดอัด กดดัน อยากอยู่กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
ครอบครัวมากกว่า บางรายยึดเอาเพ่ือนหรือแฟนเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ 

ในขณะที่การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้สอนหรือพูดคุย
แต่เป็นลักษณะของการห้ามปรามไม่ให้มีแฟนมากกว่า บางครอบครัวคาดโทษ ท าให้เด็กไม่กล้าบอก
เรื่องแฟนหรือต้องแอบคบกัน  
 

4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว 
4.2.1.1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

  สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน โดยแยกทางกัน6 ราย 
(ร้อยละ 50) หย่าร้างกัน 1 ราย (ร้อยละ 8.3) ส่วนอีก 5 ราย (ร้อยละ 41.7) ยังอาศัยอยู่ด้วยกัน  
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ตารางท่ี 4.11 สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา จ านวน ร้อยละ 

อยู่ด้วยกัน 5 41.7 

แยกทางกัน 6 50.0 

หย่าร้าง 1 8.3 

รวม 12 100.0 

 
  ในรายที่แยกทางกันหรือหย่าร้างส่วนใหญ่บิดามารดาเมื่อแยกทางกันมักมีครอบครัว
ใหม่ บางครอบครัวเด็กไม่ได้ติดต่อกับฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กเลย เช่น กรณีศึกษาที่ 1 ด.ญ.น้ าใส 
(นามสมมติ) เติบโตมาในครอบครัวที่มารดาและบิดาแยกทางกันตั้งแต่น้ าใสยังจ าความไม่ได้ โดยบิดา
รับเอาน้ าใสมาเลี้ยงโดยเอาน้ าใสไปฝากไว้กับย่า ส่วนมารดารับเอาน้องสาวของน้ าใสไปเลี้ยง ต่างฝ่าย
ต่างมีครอบครัวใหม่ กรณีศึกษาที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมต)ิ มารดาหนีไปมีสามีใหม่เม่ือประมาณ 9 ปี
ที่แล้ว ทิ้งให้บิดาดูแลอันดา พ่ีชาย และพ่ีสาวเพียงล าพังโดยไม่ทราบว่าตอนนี้มารดาอยู่ที่ไหนหรือมี
ชีวิตอย่างไร เพราะตัดขาดจากครอบครัวไป หรือ กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) บิดาและ
มารดาแยกทางกันเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วก่อนจะเกิดเหตุ บิดาย้ายไปอยู่กับปู่ที่ต่างจังหวัดและไม่
ค่อยได้ติดต่อกันกับมะนาว เป็นต้น 
  บางรายที่แยกทางกันเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง 
(นามสมมติ) บิดาของนุ้งนิ้งเสียชีวิตตั้งแต่นุ้งนิ้งยังเด็กมาก มารดากลับไปคืนดีกับสามีเก่าซึ่งเป็น
ผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศนุ้งนิ้ง หรือ กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) ที่มารดาและบิดา
แยกทางกันตั้งแต่ปันนาอายุได้ประมาณ 1 ขวบ โดยบิดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ กลายเป็นบุคคล
ที่สูญเสียความทรงจ าไปในบางช่วงของชีวิต รวมทั้งความทรงจ าเกี่ยวกับปันนาด้วย บิดาไม่สามารถ
จดจ าได้ว่ามีลูกชื่อปันนาและถูกญาติน าตัวไปรักษา ญาติท าเรื่องให้บิดาลาออกจากงาน ทิ้งมารดากับ
ปันนาไว้กับบ้านที่ขาดส่ง 
  ส่วนรายที่บิดามารดายังอยู่ด้วยกันพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว บิดามารดา
ทะเลาะกัน บิดาต้องท างานต่างจังหวัด หรือมีปัญหาทางเศรษฐานะ เช่น กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง 
(นามสมมต)ิ ใบตองรับรู้มาตลอดว่าบิดามีภรรยาอีกคนหนึ่ง มารดาเล่าให้ใบตองฟังตั้งแต่จ าความได้ว่า 
ภรรยาน้อยคนนี้คบอยู่กับบิดาตั้งแต่มารดาท้องใบตองได้ 6 เดือน มารดากับบิดามีเรื่องระหองระแหง
กันอยู่เรื่อยๆ บางครั้งมารดาก็หอบเอาลูกๆย้ายไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดเพราะโกรธบิดาที่ยังติดพัน
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กับภรรยาน้อยไม่ยอมเลิกรา เคยมีบ้างที่ใบตองไปส่งของเป็นเพ่ือนบิดาและเห็นว่าบิดาคุยไลน์กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่มารดา ใบตองจะเก็บมาเล่าให้มารดาฟัง เป็นต้น 
  ในจ านวนกรณีศึกษาทั้ง 12 ราย มี 1 ราย ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวบุญธรรมมาตั้งแต่
อายุได้เพียง 3 วัน คือ กรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) ย่าบุญธรรมซึ่งรู้จักกับยายแท้ๆของบีม
รับรู้ว่าครอบครัวเดิมของบีมมีฐานะยากจน เมื่อมารดาตั้งครรภ์บีม ยายถามกับย่าบุญธรรมว่าอยากได้
เด็กไปเลี้ยงหรือไม่ เพราะมารดาบีมคงเลี้ยงไม่ไหวถ้าเอาก็จะยกให้ไปเลย ย่าบุญธรรมรับปากไปว่าถ้า
เป็นเด็กผู้หญิงก็จะเอามาเลี้ยงเพราะตนมีแต่ลูกชาย เมื่อคลอดปรากฏว่าบีมเป็นผู้หญิงจริงๆประกอบ
กับไปดูบีมที่โรงพยาบาล เห็นมารดาบีมดูสกปรกจึงเวทนา ย่าบุญธรรมจึงต้องรับบีมเข้ามาเป็น
ครอบครัวตามที่รับปากไว้โดยจ่ายเงินให้ครอบครัวเดิมของบีม "ไปดูดวงมา เค้าเป็นเจ้ากรรมนายเวร
ของย่า เวทนาด้วย เลยต้องรับมาเลี้ยง" ย่าบุญธรรมเป็นคนรับบีมออกจากโรงพยาบาล โดยชื่อในสูติ
บัตรเป็นชื่อบิดามารดาที่แท้จริง และไม่ได้มีการจดทะเบียนขอเป็นบุตรบุญธรรมใดๆทั้งสิ้น นามสกุล
บีมจึงเป็นนามสกุลเดิม ไม่เหมือนย่าหรือคนอ่ืนๆในครอบครัวใหม่บีมเข้าใจมาตลอดว่าลูกชายคนโต
ของย่าเป็นบิดาแท้ๆมาโดยตลอด ส่วนมารดาเลิกกันไปไม่รู้อยู่ที่ไหนบีมเรียกย่าบุญธรรมว่าแม่ จนเมื่อ
บีมรับรู้ความจริงทั้งหมดและได้พบครอบครัวเดิมด้วยความบังเอิญ ได้ทราบว่าบิดามารดาที่แท้จริง
แยกทางกัน 
 

4.2.1.2 สภาพความเป็นอยู่ 
   ที่อยู่ที่เด็กและครอบครัวอาศัยในปัจจุบัน เป็นบ้านของตนเอง 7 ราย (ร้อยละ 58.3) 
บ้านเช่า 2 ราย (ร้อยละ 16.7) และอาศัยบ้านของบุคคลอืน่ 3 ราย (ร้อยละ 25)  
 
ตารางท่ี 4.12 ที่อยู่อาศัยของเด็ก 

ที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

บ้านตนเอง 7 58.3 
บ้านเช่า 2 16.7 

อาศัยบ้านของบุคคลอ่ืน 3 25.0 

รวม 12 100.0 

 
   จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 12 ราย พบว่าสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและ
ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีมากนัก ถึงแม้กรณีศึกษาที่อาศัยอยู่บ้านของตนเองนั้นพบว่าจ านวน 3 
ราย จาก 7 รายยังคงมีภาระผ่อนค่าบ้าน 1 รายปลูกบ้านในที่ดินเช่า กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว 
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(นามสมมติ) บ้านมารดาเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน 2 ชั้นคับแคบ ตั้งอยู่บนที่ดินเช่า สภาพบ้านค่อนข้างทรุด
โทรม มีไม้ผุพังเป็นบางจุด ข้าวของเครื่องใช้เก็บไม่เป็นระเบียบ ตู้ใส่เสื้อผ้า ตู้ใส่ของ โต๊ะและตั่งที่เป็น
ไม้อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ด้านล่างเป็นส่วนของห้องอเนกประสงค์ คือ เป็นทั้งที่นั่งเล่น ที่ทานอาหาร 
มีมุมครัวและมุมซักล้าง ด้านบนเป็นห้องนอน พ้ืนบ้านเป็นพ้ืนปู ปูด้วยผ้ายาง อีก 1 รายปลูกบ้านใน
ที่ดินที่ก าลังถูกไล่รื้อ คือ กรณีศึกษาที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) บ้านที่อันดาอาศัยอยู่เป็นบ้านริม
คลองปลูกอยู่บนที่ดินของกรมชลประทานที่ก าลังจะถูกไล่รื้อภายในปี พ.ศ.2560 ลักษณะเป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวยกสูง มีห้องเดียวเป็นห้องอเนกประสงค์ ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนห้องน้ าอยู่
ด้านล่างของบ้าน สภาพของบ้านค่อนข้างเก่าและทรุดโทรม เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในบ้านเป็นไม้อยู่ใน
สภาพที่เก่าและไม่สมบูรณ์ มีตู้เย็น พัดลม เสื้อผ้าบางส่วนอยู่ในตู้ที่บานประตูหลุด บางส่วนแขวนอยู่
บนเชือกที่ขึงไว้ ในบ้านไม่มีเตียงแต่เป็นฟูกส าหรับนอนและมุ้งส าหรับกันยุง ละแวกบ้านเป็นบ้านริม
คลองที่ปลูกเรียงๆกันและก าลังจะถูกรื้อ บิดาเล่าว่าส่วนใหญ่คนแถวนี้ไม่เสพยาก็ขายยา บิดาจึงไม่
ค่อยให้ลูกไม่ยุ่งมากนัก แต่ก็รู้จักกันทั้งหมด บิดายังไม่รู้ว่าถ้ารัฐเข้ารื้อบ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหน เพราะ
ไม่มีเงินจองบ้านที่รัฐจัดหาไว้ให้ "ไม่รู้จะท าไง ถ้าเค้ารื้อเม่ือไหร่คงล าบากกว่านี้" 
  รายที่อาศัยบ้านเช่า คือ กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) บ้านที่ทอฝันอาศัย
อยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านห้องแถว 3 ชั้นเช่าเดือนละหมื่นกว่าบาท ที่ต้องเช่าเพราะน้าได้ปรับชั้นล่างเป็น
ร้านเกมส์ เป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว มีคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ส าหรับให้เช่าใช้อยู่หลายสิบ
เครื่อง มักมีเด็กมาเล่นเกมส์ทั้งวัน เพราะร้านเปิด 24 ชั่วโมง ชั้นบนเป็นที่ส าหรับอยู่อาศัย ทอฝัน น้า 
และยายต่างมีห้องนอนส่วนตัว ส่วนน้องเมษานอนกับยาย ปกติห้องของทอฝันไม่ได้ใส่กลอน น้า
สามารถเดินเข้าออกได้ อีกราย คือ กรณีศึกษาที่ 11 ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) ที่บิดามารดาไม่มีรายได้
มากพอที่จะซื้อบ้านเป็นของตนเอง 
  ในรายที่ครอบครัวอาศัยบ้านของบุคคลอ่ืน คือ กรณีศึกษาที่ 1 ด.ญ.น้ าใส (นาม
สมมติ) บ้านเดิมเป็นบ้านสวัสดิการทหาร แต่ปู่ที่เป็นทหารเกษียรแล้วจึงต้องย้ายออก บ้านที่น้ าใส
อาศัยอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านของเพ่ือนที่รู้จักกันกับย่า ให้อยู่อาศัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องรับผิดชอบ
ค่าน้ าและค่าไฟเอง อยู่มาประมาณปีกว่า ลักษณะเป็นห้องเดี่ยวมีห้องน้ าในตัวมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน 5 
คน ซึ่งค่อนข้างแออัด น้ าใสและครอบครัวจ าเป็นต้องอยู่บ้านหลังนี้ระหว่างรอซื้อบ้านใหม่ ย่าพยายาม
ขวนขวายหาบ้านแต่ติดที่ต้องใช้เงินจ านวนมาก แค่เพียงภาระค่าใช้จ่ายปัจจุบันก็แทบจะไม่เพียงพอ
แล้ว กรณีศึกษาที ่8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) โดยบ้านที่ปันนาอาศัยเป็นบ้านของน้าชาย มีรั้วรอบคอบ
ชิด ลักษณะเป็นบ้านปูน 2 ชั้น พ้ืนปูกระเบื้อง ชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นมีโทรทัศน์ กั้นด้วยปูนก่อนเป็น
ส่วนของที่นอนของมารดา ปันนา และปรียา และกรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) บ้านทีก่ีต้าร์
อาศัยอยู่เป็นบ้านที่ทางบริษัทของบิดาเป็นผู้จัดหาไว้ให้ มีลักษณะเป็นบ้านตึกแถว แบ่งเป็นห้อง
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หลายๆห้อง ปกติแล้วจะมีคนงานอยู่ด้วยหลายห้อง แต่ช่วงหลังรับงานที่จังหวัดอุดรธานี คนงาน
ทั้งหมดจึงย้ายไปอยู่ใกล้งานเหลือเพียงครอบครัวของกีต้าร์เท่านั้น 
 

4.2.1.3 ผู้เป็นหลักในการดูแลเด็ก 
  เมื่อกล่าวถึงบุคคลที่เป็นหลักในการดูแลเด็กส่วนใหญ่มักคิดว่าต้องเป็นบิดามารดา 
แต่จากการศึกษาพบว่านอกจากบิดามารดาแล้วบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็กในหลายครอบครัวบางครั้งตก
เป็นของบุคคลอ่ืน เหตุผลที่ท าให้บิดามารดาไม่สามารถเป็นผู้ดูแลเด็กเองได้ เกิดจากความไม่พร้อม
บางประการ ทั้งจากปัญหาการหย่าร้างแยกทาง ท าให้บิดามารดาไม่สามารถดูแลเด็กได้ ปัญหาทาง
เศรษฐานะท าให้ไม่มีศักยภาพที่ดีพอจะเลี้ยงดูเด็กได้จึงต้องยกให้บุคคลอ่ืนทั้งถาวรและชั่วคราว หรือ
แม้แต่การมีภาระดูแลบุคคลอ่ืนในครอบครัวที่มีลักษณะพ่ึงพิงมากกว่าเด็ก การให้ความส าคัญกับเด็ก
จึงต้องอยู่ในระดับรองลงมาจนต้องยกให้เด็กอยู่ ในความดูแลของบุคคลอ่ืนไปก่อน จากการศึกษา
กรณีศึกษาทั้ง 12 กรณีพบว่ามี 7 ครอบครัวที่บิดามารดาไม่ได้เลี้ยงดูเด็กเอง หรือเลี้ยงดูเพียงบางช่วง
ชีวิตของเด็ก 
   การที่เด็กต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาที่แท้จริงบางครั้งท าให้
เกิดผลกระทบต่อเด็ก เด็กมีความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ แสดงออกผ่าน
ทางพฤติกรรม ใช้อย่างอ่ืนเป็นเครื่องยึด หรือมีพฤติกรรมที่แปลกแยก เมินเฉยต่อครอบครัวที่อยู่ด้วย
ในปัจจุบัน ในขณะที่เด็กที่ต้องเปลี่ยนผู้ดูแลพบว่าเด็กคุ้นชินกับการเลี้ยงดูแบบเก่าที่อาจจะเข้มงวด
น้อยกว่า หรือมีความอบอุ่นสามารถไว้วางใจได้มากกว่า ท าให้เมื่อเด็กอยู่กับผู้ดูแลใหม่เด็กมีพฤติกรรม
ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ ยิ่งเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ไม่ต้องการให้ใครบังคับ อาจท าให้เด็กเกิดการ
ต่อต้าน ขัดแย้ง เก็บกด หรือเก็บตัวได้ ซึ่งส่งผลต่อสัมพันธภาพภายในครอบครัว เด็กไม่กล้าเล่าหรือ
ปรึกษา เมื่อมีปัญหาในชีวิต 
  ครอบครัวที่บิดามารดายกเด็กให้อยู่ในความดูแลของญาติถาวร ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 
1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) มารดาและบิดาแยกทางกัน ย่าซึ่งเป็นพี่สาวของปู่จึงรับน้ าใสไปเลี้ยงดู บิดา
มีภรรยาใหม่และเพ่ิงมีน้องชายต่างมารดาให้น้ าใสอีกคน บิดาจึงไม่ได้ดูแลใกล้ชิดน้ าใสมากนัก ส่วน
มารดาของน้ าใสนั้นเพ่ิงกลับมาเจอกันได้ไม่นาน มารดามีสามีใหม่แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน หรือกรณีศึกษา
ที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) เมื่ออายุได้เพียง 4 เดือนก็ต้องอยู่ในความดูแลของตา ยาย และน้าสาว 
เนื่องจากบิดาและมารดายังไม่ไม่ความพร้อมในการดูแลเด็กเนื่องจากมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อน้า
ของทอฝันเรียนจบระดับชั้นมหาวิทยาลัยและต้องการท าธุรกิจร้านเกมส์ น้าสาวจึงย้ายออกจากบ้านที่ 
ทอฝันต้องอยู่ที่บ้านหลังเดิมกับตาเพียง 2 คนจนทอฝันเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น้ากังวลว่าตา
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จะดูแลทอฝันไม่ไหวเพราะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้ว จึงตกลงว่าจะรับทอฝันมาดูแลเอง ส่วนบิดามารดาได้
แยกทางกัน  
  ส่วนครอบครัวเด็กต้องอยู่ในความดูแลของคนอ่ืนก่อนจนกว่าบิดามารดามีความ
พร้อมพอจึงจะรับเด็กมาอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการปรับตัวกับเด็กเพราะความไม่คุ้นเคย
กันเท่าที่ควร บางครั้งท าให้เด็กอึดอัด ไม่ชอบใจ ได้แก่ กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) 
มารดาต้องเอามะนาวไปฝากกับน้าชั่วคราวเพราะไม่มีเวลาดูแลมะนาวได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับช่วง
หลังๆที่มะนาวเริ่มมีแฟน มารดาจึงไม่ค่อยไว้ใจ ต้องการให้มีผู้ดูแลใกล้ชิด ซึ่งมะนาวไม่ชอบที่ต้องไป
อยู่กับน้า เนื่องจากน้าชอบให้มะนาวช่วยงานขายของและช่วยรับผิดชอบงานบ้าน  กรณีศึกษาที่ 9 
ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) ตั้งแต่กีต้าร์เล็กๆกีต้าร์อยู่ในความดูแลของป้าซึ่งเป็นพ่ีสาวของมารดาทีจ่ังหวัด
ก าแพงเพชร กีต้าร์เข้าเรียนโรงเรียนที่ก าแพงเพชร มีสังคมและเพ่ือนฝูง คนคุ้นเคยที่ก าแพงเพชร ช่วง
ปิดเทอมจึงจะมาเยี่ยมและอยู่กับบิดามารดาปทุมธานี แต่เมื่อกีต้าร์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
บิดาและมารดาตัดสินใจย้ายกีต้าร์จากบ้านป้าให้อยู่กับบิดามารดาถาวร เพราะหวังจะให้อยู่เป็น
ครอบครัวและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ด้วยความที่กีต้าร์ไม่เคยอยู่กับบิดามารดาแบบถาวร
มาก่อน และช่วงที่ย้ายมาเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ท าให้มีปัญหาเรื่องการปรับตัว
เข้ากับครอบครัว และกรณีศึกษาท่ี 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมต)ิ ตั้งแต่เด็กนนนี่อยู่ในความดูแลของยาย
ใหญ่ ซึ่งเป็นพ่ีสาวของยายแท้ๆ เพราะบิดามารดาของนนนี่ต้องท างานหนักและมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี
มากนัก นนนี่มีน้องสาว 1 คน ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาเพราะเกิดในช่วงที่บิดามารดาเริ่มตั้งตัวได้ยาย
ใหญ่เลี้ยงดูนนนี่มาอย่างดี โดยมีลูกสาวของยายอีก 2 คนคอยช่วยเหลือ ต่อมายายได้ซื้อบ้านหลังหนึ่ง
และชวนให้บิดามารดาของนนนี่ซื้อหลังที่ติดๆกัน ยายใหญ่หวังให้ครอบครัวของนนนี่มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น เมื่อนนนี่ก าลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยายให้นนนี่ย้ายไปอยู่กับบิดามารดาเพราะมองว่าถ้าได้
กลับไปอยู่กับบิดามารดาจะได้ผูกพันกัน ประกอบกับบิดามารดามีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว นนนี่จึงอยู่
กับบิดามารดาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว ในความรู้สึกของนนนี่เมื่อย้ายมาอยู่กับบิดามารดาแล้วปรากฏว่า
บิดามารดาไม่ค่อยมีเวลาให้มากนัก มุ่งแต่ท ากระเป๋าส่งลูกค้าทุกวัน รวมถึงเข้มงวดกับนนนี่ทั้งเรื่อง
ท างานบ้าน ช่วยดูน้องเพราะอยากให้นนนี่ท าเป็น จากเดิมที่อยู่กับยายมียายและพ่ีๆที่เป็นลูกสาวของ
ยายดูแลเอาใจใส่ตลอด ไม่ต้องรับผิดชอบงานบ้าน ท าให้นนนี่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว รู้สึกกดดัน 
เวลามีปัญหาไม่รู้จะคุยกับใคร การเรียนเริ่มต่ าลง อยากกลับไปอยู่กับยายมากกว่า เพราะใส่ใจเข้าใจ
และตามใจมากกว่านนนี่สามารถเล่าได้ทุกเรื่อง 
  นอกจากนี้มีอีก 1 ราย ที่ผู้ดูแลหลักเป็นครอบครัวบุญธรรม คือ กรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.
บีม (นามสมมติ) เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริง ย่าบุญธรรมซึ่งรู้จักกับยายแท้ๆของ
บีมรับรู้ว่าครอบครัวเดิมของบีมมีฐานะยากจน เมื่อมารดาตั้งครรภ์บีม ยายถามกับย่าบุญธรรมว่าอยาก
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ได้เด็กไปเลี้ยงหรือไม่ เพราะมารดาบีมคงเลี้ยงไม่ไหวถ้าเอาก็จะยกให้ไปเลย ย่าบุญธรรมรับปากไปว่า
ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเอามาเลี้ยงเพราะตนมีแต่ลูกชาย เมื่อคลอดปรากฏว่าบีมเป็นผู้หญิงจริงๆ
ประกอบกับไปดูบีมที่โรงพยาบาล เห็นมารดาบีมว่าดูสกปรกจึงเวทนา ย่าบุญธรรมจึงต้องรับบีมเข้ามา
เป็นครอบครัวตามที่รับปากไว้โดยจ่ายเงินให้ครอบครัวเดิมของบีม "ไปดูดวงมา เค้าเป็นเจ้ากรรมนาย
เวรของย่า เวทนาด้วย เลยต้องรับมาเลี้ยง" ย่าบุญธรรมเป็นคนรับบีมออกจากโรงพยาบาล โดยชื่อใน
สูจิบัตรเป็นชื่อบิดามารดาที่แท้จริง และไม่ได้มีการจดทะเบียนขอเป็นบุตรบุญธรรมใดๆทั้งสิ้น 
นามสกุลบีมจึงเป็นนามสกุลเดิม ไม่เหมือนย่าหรือคนอ่ืนๆในครอบครัวใหม่ตั้งแต่เด็กบีมเข้าใจมา
ตลอดว่าลูกชายคนโตของย่าเป็นบิดาแท้ๆมาโดยตลอด ส่วนมารดาเลิกกันไปไม่รู้อยู่ที่ไหนบีมเรียกย่า
บุญธรรมว่าแม ่
  

4.2.2 สัมพันธภาพของเด็กและครอบครัว 
สัมพันธภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เด็กอยู่ในครอบครัวได้อย่างสงบสุขหรือไม่สงบสุข หากเด็ก

และครอบครัวมีสันพันธภาพที่ดีต่อกัน การที่เด็กจะรู้สึกดีและไว้วางใจเล่าปัญหาความไม่สบายใจกับ
ครอบครัวย่อมเกิดขึ้นง่าย ในทางกลับกัน หากสัมพันธภาพไม่ดี เด็กย่อมรู้สึกไม่มีความสุข ไม่อยากอยู่
ในครอบครัว ไม่กล้าเล่าหรือปรึกษาเรื่องต่างๆกับครอบครัว 

จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 12 กรณีพบว่า เด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่มักมี
สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่ดีมากนัก ประกอบกับช่วงวัยของเด็กที่เป็นวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่ดี เพราะเป็นวัยที่เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น การควบคุมสร้างความอึด
อัด ต้องการอิสระเป็นวัยที่เพ่ือนและสังคมมีอิทธพลมากกว่าครอบครัว เช่น กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ 
(นามสมมติ) กีต้าร์รู้สึกอึดอัด มารดาจะคอยดูแลควบคุมกีต้าร์มากกว่าเพราะอยู่ด้วยกันทุกวัน แต่บิดา
ต้องไปคุมงานที่ต่างจังหวัดและจะกลับบ้านแค่วันหยุด ส าหรับนั้นบิดากีต้าร์มองว่าเป็นคนดุ เวลาอยู่
ด้วยจะท าตัวไม่ค่อยถูก ส่วนมารดากีต้าร์มองว่าเป็นคนขี้บ่น เวลาท าผิดมารดาจะเป็นผู้ลงโทษมารดา
จ ากัดอะไรหลายอย่างในชีวิตของกีต้าร์ เช่น ไม่ยอมให้ออกไปไหน ไม่ให้เล่นโทรศัพท์มาก เวลากีต้าร์
คุยหรือเล่นโทรศัพท์มากๆ มารดาจะยึด หรือที่แรงที่สุดก็เขวี้ยงโทรศัพท์ของกีต้าร์ ท าให้ทะเลาะกัน
อยู่บ่อยๆ กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) ความสัมพันธ์ของครอบครัวปันนาไม่ได้สนิทกับใคร
มากเป็นพิเศษจะติดเพ่ือนมากกว่า แต่ถ้าคุยด้วยได้มักเป็นน้องสาวยาย และลูกของน้องสาวยายที่อยู่
บ้านข้างๆ เพราะจะใจดีและขี้บ่นน้อยกว่า ยายของปันนาเป็นคนขี้บ่นส าหรับปันนาถ้าเลือกได้ปันนา
จะไม่ยุ่ง ส่วนน้าชายเป็นคนดุ ปันนาจะไม่ค่อยกล้ามีปัญหากับน้าชาย มารดาเล่าว่าเดิมทีบิดาเลี้ยง
และน้าชายจะรักและเอ็นดูปันนา แต่เมื่อปันนามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เกเรมากขึ้น ท าให้บิดาเลี้ยง
และน้าชายไม่ค่อยอยากยุ่งมากนัก แต่น้าชายก็ยังมีว่ากล่าวบ้างเป็นครั้งคราว หรือในกรณีศึกษาที่ 1 
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ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) ระหว่างย่าและน้ าใสเป็นไม่เบื่อไม้เมากันเพราะย่าชอบสั่งให้น้ าใสช่วยท างาน
ต่างๆในบ้าน ซึ่งน้ าใสไม่ชอบให้สั่ง ไม่ชอบให้จู้จี้ จ้ าจี้จ้ าไชนัก ท าให้เวลาย่าสั่งให้น้ าใสท าอะไรน้ าใสมัก
ไม่ยอมท าตามทันที ใช้ค าว่าเดี๋ยว จนบางครั้งท าให้ย่าหงุดหงิดและบ่นน้ าใสอยู่บ่อยๆ เวลาน้ าใสไม่
สบายใจย่าไม่ใช่คนที่น้ าใสเลือกที่จะเล่าให้ฟัง แต่น้ าใสมักจะเก็บเรื่องไว้กับตัวเอง 

การจัดการอารมณ์ของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่าบรรยากาศในครอบครัวเป็น
อย่างไร ถ้าบุคคลที่ดูแลเด็กมีการจัดการอารมณ์ที่ไม่ดี ย่อมกระทบต่อสัมพันธภาพที่มีต่อกัน เช่น 
กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) หนูนาไม่ค่อยชอบที่มารดาเป็นคนเสียงดัง ใจร้อน และขี้บ่น
พ่ีชายเป็นคนใจร้อนเหมือนมารดา ตอนเด็กๆเคยต่อยหนูนา ปัจจุบันถึงไม่ค่อยท าร้ายร่างกายแต่มัก
ตะคอกหนูนาอยู่บ่อยๆ ชอบใส่อารมณ์กับหนูนา เวลาหนูนามีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจ หนูนาจึง
เลือกที่จะบอกเพ่ือนมากกว่าบอกคนในครอบครัว หรือกรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) ที่อยู่
กับน้าและย่า แต่มารดาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันถือว่ามีอิทธิพลต่อเด็กด้วยเช่นกัน เนื่องจากมารดาเป็นคน
อารมณ์ร้อน และไม่เข้าใจเด็ก ท าให้สัมพันธภาพระหว่างมารดากับทอฝันไม่ค่อยดี ทอฝันรับรู้ว่า
มารดาล าเอียง รักทอฝันน้อยกว่าน้องๆ เวลามารดามาเยี่ยมที่บ้านมักขึ้นเสียงใส่ทอฝัน ทอฝันต้อง
ร้องไห้เกือบทุกครั้ง “ทอฝันเหมือนเด็กที่มีปม น้าพยายามสอนเค้าว่าแม่ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไง ไม่ได้สอน
ให้ไม่รักแม”่ 

นอกจากสัมพันธภาพระหว่างเด็กและครอบครัวจะมีผลต่อเด็กโดยตรงแล้ว สัมพันธภาพของ
บุคคลในครอบครัวยังมีผลต่อเด็กด้วย กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) ความสัมพันธ์ที่มี
ปัญหาที่สุดในบ้านไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างใบตองกับใคร แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา 
ใบตองต้องเจอกับปัญหาบิดามารดาทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็ก เพราะบิดาไปมีภรรยาคนอ่ืน บางครั้ง
มารดาก็มาระบายกับใบตอง หลายครั้งที่บิดามารดาทะเลาะกันให้เห็น มารดาจะตะโกนเอาเสียงเข้า
ข่ม และลูกๆต้องหลีกออกไปห่างๆเพราะกลัวจะโดนลูกหลงจากมารดา บิดามักบอกกับใบตองว่าเรื่อง
นี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยว ใบตองไม่ชอบกับเหตุการณ์แบบนี้ เวลาที่บิดามารดาให้ก็เป็นปัญหา
เมื่อก่อนเคยตีแบทมินตันกับมารดา หลังๆมาไม่ค่อยได้ตี ครอบครัวไม่ค่อยยอมให้ใบตองไปไหนมาก
นัก และไม่ค่อยมีเวลาพาใบตองไปไหนด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้บิดาและมารดาเป็นหนี้จ านวนมากท า
ให้ต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน หลายครั้งที่สัญญาว่าจะพาใบตองไปเที่ยวสุดท้ายไม่ได้ไป 
ใบตองต้องผิดหวังซ้ าๆกับการผิดสัญญาของบิดามารดา ถึงแม้ช่วงหลังๆจะปลดหนี้ได้แล้วก็ตามแต่
บิดามารดาก็ยังเป็นเหมือนเดิม ใบตองไม่ค่อยคุยกับใคร และไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเมื่อมีปัญหา ยิ่ง
ใบตองมีโทรศัพท์มือถือจึงอยู่แต่กับโทรศัพท์ ใบตองไม่คุยกับใครหนักข้ึน 

รายที่มีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพมากที่สุดคือ กรณีศึกษาที่  5ด.ญ.บีม (นามสมมติ ) 
ความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยที่บีมยังเด็กมีความรักใคร่กลมเกลียวกันดี บิดาบุญธรรมเป็นคนที่บีม
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สนิทมากที่สุด แต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่บีมรับรู้ว่าตนไม่ได้เป็นลูกหลานของครอบครัว 
พฤติกรรมหลายๆอย่างของบีมที่เปลี่ยนไป เช่น ไม่ช่วยเหลืองานบ้านเคยขโมยเงิน มีการใช้ค าหยาบ
คายกับคนในครอบครัว ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มแย่  ระหว่างบีมกับย่าบุญธรรมนั้น บีม
มองว่าย่าเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งก็จะโมโหหากบีมท าไม่ถูกใจ แต่ส าหรับย่านั้น ย่ามองว่าที่บ่นที่
ด่าเพราะบีมท าตัวไม่ดี ทุกวันนี้บีมเองก็ด่าย่าแรงๆเหมือนกันและเริ่มท าท่าท าทางเหมือนจะท าร้ายย่า 
“มันด่าย่า ว่าอีห่านี่ เดี๋ยวตบซะเลย แล้วมันก็ง้างมือเหมือนจะตบ” “ที่เลี้ยงดูทุกวันนี้ก็เพราะเวทนา 
สงสาร” “เหมือนแก้วที่ร้าวแล้ว” บิดาบุญธรรมที่เคยเป็นคนที่บีมสนิทที่สุดก็ดูเหมือนจะมองบีม
เปลี่ยนไป บีมโกหกบิดาบุญธรรมมากขึ้น อยู่แต่กับเพ่ือน น้อง 2 คน ที่เป็นลูกแท้ๆของบิดาบุญธรรม
ใช้ค าหยาบคายตามบีม ท าให้บิดาบุญธรรมเริ่มรักน้อยลง ไม่พอใจมากขึ้น ไม่เชื่อใจบีม ที่ทุกคนยังคง
ทนกับบีมอยู่เป็นเพราะย่าขอร้องไว้ ในครอบครัวนี้ไม่มีใครที่เข้าถึงและบีมสามารถวางใจที่จะเล่าทุก
อย่างได้จริงๆ 
 

4.2.3 การดูแลเด็กของครอบครัว 
การดูแลเด็กถือเป็นภารกิจหนึ่งของครอบครัวที่ให้เด็กได้รับปัจจัยพ้ืนฐานที่ครบถ้วน ได้รับ

ความรัก ความปลอดภัย และมีทักษะพ้ืนฐานในการเอาชีวิตรอดได้ ซึ่งการดูแลของครอบครัวมีอยู่
หลายแบบและอาจมีประสิทธิภาพในการดูแลเด็กที่ต่างกัน จากการศึกษาพบว่าการดูแลเด็กของ
ครอบครัวที่เด็กประสบปัญหาถูกทารุณกรรมทางเพศมี 2 ประเภท คือ ดูแลแบบปล่อยปละละเลย 
และดูแลแบบเข้มงวด  

ในรายที่ดูแลแบบปล่อยปละละเลยส่วนมากครอบครัวมักมีปัญหาความแตกแยก หรือมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนๆ เช่น ต้องดูแลคนป่วยในครอบครัว ต้องท างานหารายได้เพ่ือใช้จ่าย
ในครัวเรือน หรือหลายปัญหาที่เข้ามารุมเร้า ท าให้มีเวลาใส่ใจเด็กน้อยลง ครอบครัวที่ดูแลเด็กแบบ
ปล่อยปละละเลยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กได้ เช่น 
กรณีศึกษาที่  1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) ที่อยู่ในความดูแลของย่าเนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน ย่า
มีปัญหาการควบคุมเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแบบน้ าใส ประกอบกับภาระต้องดูแลสมาชิกอีกหลายคน มี
ย่าทวดที่ดูแลตนเองไม่ได้และเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์ มีน้องชายย่าซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของน้ าใสเป็นผู้พิการ
ทางสมอง เวลาของย่าส่วนใหญ่จึงใช้ส าหรับดูแลคนป่วยในครอบครัวและหารายได้ น้ าใสจึงถูกเลี้ยง
แบบตามมีตามเกิด ต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักและต้องแบ่งเวลาช่วยเหลือครอบครัวด้วยตามที่ย่า
จะร้องขอ ย่าเล่าว่า “พ่อกับแม่มันแยกทางกันต่างคนต่างมีใหม่ เหมือนเป็นเด็กขาดๆ ย่าก็ไม่ค่อยมี
เวลาดูแล” 
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กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ. มะนาว (นามสมมติ) มารดาให้เหตุผลที่ไม่ค่อยดูแลมะนาวมากนักเพราะ
ต้องดูแลตาที่เป็นผู้ป่วยระยะท้าย ประคับประคองรอวันที่จะเสียชีวิต สภาพจิตใจของมารดายังไม่ดี
มากนักต้องท าใจเกี่ยวกับอาการของตาด้วย มีน้องชายของมะนาวที่ยังเล็กอยู่ที่มารดาต้องใส่ใจเป็น
พิเศษ ประกอบกับมารดาเป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัว บางครั้งรายได้ไม่เพียงพอ เคยติดต่อบิดาที่
เลิกรากันไปให้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ได้ค าตอบกลับมาว่าไม่มีเหมือนกัน มารดาจึ งจ าเป็นต้อง
ท างานหนักเพ่ือดูแลครอบครัวจึงให้มะนาวอาศัยอยู่กับน้าเป็นการชั่วคราว “แม่ต้องดูแลตากับน้อง 
พอจับได้ว่าแอบมีแฟนก็ต้องส่งไปให้น้าช่วยดู น้ามีเวลากว่าแม่” ในช่วงที่อยู่กับมารดามะนาวต้องไป
เรียนเอง ดูแลงานบ้านตามที่มารดาสั่งให้ช่วย 

กรณีศึกษาที ่8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) ปันนาได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระเพราะมารดา
ไม่สามารถบังคับอะไรปันนาได้ มารดาทราบเรื่องปันนาดื่มเหล้าและสูบบุหรี่มาตลอด ทราบเรื่อง
พฤติกรรมการโดดเรียนเพราะครูมักตามเข้าไปพบบ่อยๆ มารดาแก้ปัญหาการโดดเรียนโดยการตกลง
ว่าถ้าวันไหนไม่อยากไปโรงเรียนให้บอกและจะยอมให้อยู่บ้าน มารดามองว่าอย่างน้อยก็ท าให้ปันนาไม่
ต้องแอบโดนเรียนไปเท่ียวที่อ่ืน ส่วนเรื่องการช่วยเหลืองานบ้าน ปันนาไม่ต้องรับผิดชอบงานบ้านอะไร
เลย มารดาร าคาญเวลาใช้ปันนา เพราะมักต่อรองด้วยค าว่าเดี๋ยว ยายก็จะชอบบ่นถ้าปันนาไม่ท า 
มารดาจึงตัดปัญหาด้วยการดูแลงานบ้านให้ทุกเรื่อง 

ส่วนรายที่ดูแลเด็กอย่างเข้มงวด มักไม่ค่อยปล่อยให้เด็กมีอิสระ ครอบครัวสอดส่องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา มีกฎเกณฑ์ให้เด็กต้องปฏิบัติตามมาก พบว่าเด็กรู้สึกอึดอัด กดดัน อยากอยู่กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวมากกว่า บางรายยึดเอาเพ่ือนหรือแฟนเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เช่น 
กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) มีมารดาเป็นผู้ที่คอยควบคุมหนูนามากที่สุด ดูแลหนูนาแบบ
เข้มงวด ในมุมมองของมารดาต่อหนูนา หนูนาเป็นเด็กที่ยังไม่ประสากับเรื่องข้างนอก ไม่ทันคน ไม่
เรียบร้อยกับเรื่องส่วนตัว เป็นคนเก็บอารมณ์ หากไม่พอใจมารดาบางครั้งมีชักสีหน้า ก าหมัดบ้าง 
แสดงให้เห็นว่าไม่พอใจ กับพ่ีชายส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ มีพ้ืนที่ส่วนตัวของตัวเอง มัก
ตะคอกและใส่อารมณ์กับหนูนา เวลาหนูนามีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจ หนูนาจึงเลือกที่จะบอก
เพ่ือนมากกว่าบอกคนในครอบครัวการดูแลของครอบครัว บิดาเป็นคนไปรับไปส่งหนูนาที่โรงเรียน 
โดยปกติจะไม่ค่อยให้หนูนาออกจากบ้าน ถ้าบิดาหรือมารดาไม่อยู่บ้านจะให้เพ่ือนบ้านช่วยดูแล เสาร์
อาทิตย์จะช่วยกันท างานบ้านก่อน หนูนามีหน้าที่ล้างจาน หุงข้าว และรีดผ้าของตัวเอง บางครั้งบิดา
มารดาจะชวนหนูนาไปตลาดเพ่ือซื้อของบ้าง ส่วนใหญ่หนูนาและพ่ีชาย ต่างคนต่างอยู่ในห้องส่วนตัว 
ไม่ได้ลงมามีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าไหร่นัก ที่ผ่านมาหนูนาเคยขอไปเที่ยวกับเพ่ือนบ้างทุกครั้งบิดาหรือ
มารดาจะต้องเป็นคนไปรับไปส่ง และต้องมีผู้ปกครองของเพ่ือนไปด้วย ส่วนใหญ่ที่ให้หนูนาออกจาก
บ้านจะเป็นเรื่องงานที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ บิดามารดาพยายามควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
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ต่างๆที่จะเกิดกับหนูนา ครอบครัวไม่ค่อยให้ความเป็นส่วนตัวกับหนูนามากนัก ห้องนอนของหนูนาไม่
มีลูกบิดประตูเพราะบิดาถอดออก เพ่ือใช้ส่องดูพฤติกรรมของลูกได้ “แม่ไม่ค่อยยอมให้ไปไหน ประตู
ห้องนอนก็เอาลูกบิดออกแล้วก็คอยส่งดูผ่านรู” หนูนาเล่าว่าบางครั้งหนูนาก็เอากระดาษเข้าไปอุดไว้ 
แต่บิดาและพ่ีชายก็จะแอบเอาออกและส่องดู ห้องของพ่ีชายก็มีรูส่องได้เหมือนกันแต่อยู่สูง หนูนาไม่
ชอบแต่ไม่เคยบอกความต้องการของตัวเองกับครอบครัวว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร  
 กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) กีต้าร์ได้รับการดูแลที่เข้มงวดมากข้ึนจนบางครั้งกีต้าร์
รู้สึกอึดอัดมารดาจะคอยดูแลควบคุมกีต้าร์มากเพราะอยู่ด้วยกันทุกวัน แต่บิดาต้องไปคุมงานที่
ต่างจังหวัดและจะกลับบ้านแค่วันหยุด ส าหรับนั้นบิดากีต้าร์มองว่าเป็นคนดุ เวลาอยู่ด้วยจะท าตัวไม่
ค่อยถูก ส่วนมารดากีต้าร์มองว่าเป็นคนข้ีบ่น เวลาท าผิดมารดาจะเป็นผู้ลงโทษมารดาจ ากัดอะไรหลาย
อย่างในชีวิตของกีต้าร์ เช่น ไม่ยอมให้ออกไปไหน ไม่ให้เล่นโทรศัพท์มาก เวลากีต้าร์คุยหรือเล่น
โทรศัพท์มากๆ มารดาจะยึด หรือที่แรงที่สุดก็เขวี้ยงโทรศัพท์ของกีต้าร์ ท าให้ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ 
ขณะที่มารดาเล่าว่าที่ไม่ค่อยยอมให้กีต้าร์ไปไหนเป็นเพราะเมื่อก่อนเวลากีต้าร์ขอออกไปข้างนอก
มารดายอมให้ไป แต่กีต้าร์กลับบ้านไม่ตรงเวลา ครั้งต่อไปมารดาจึงไม่อนุญาต นอกจากนี้พฤติกรรม
ของกีต้าร์เปลี่ยนไปกลับบ้านไม่ตรงเวลา มารดาโทรตามแต่ไม่รับสาย ติดเพ่ือนอยู่แต่กับโทรศัพท์ 
มารดาทราบว่ามีดื่มกินกับเพ่ือน เพราะเคยเห็นขวดเหล้าในกระเป๋าเมื่อกีต้าร์ถูกมารดาจ ากัดเรื่องการ
ออกจากบ้าน วิธีที่กีต้าร์เลือกใช้คือการหนี กีต้าร์หนีออกจากบ้านหลายครั้ง ทุกครั้งมารดาจะถาม
เพ่ือนและไปตามตัวกลับบ้าน หลายครั้งที่สาเหตุมาจากการทะเลาะกัน บางครั้งกีต้าร์โกรธมารดาแต่
ไม่รู้จะจัดการความรู้สึกอย่างไร ยิ่งกีต้าร์หนีมากเท่าไหร่ มารดายิ่งเข้มงวดมากขึ้นเท่านั้น กักตัวไม่ให้
กีต้าร์ไปไหนเพราะกลัวหนีไปอีก กีต้าร์กดดันและอึดอัดจึงอยากออกไปให้พ้นหน้า กีต้าร์ไม่ได้อยากให้
เป็นแบบนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มารดาเชื่อใจเวลาจะไปไหนจะได้กล้าบอกกล้าขอมากกว่าจะแอบหนี
แบบที่ท าอยู่ 
 นอกจากนี้การที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดามาก่อนเพราะยังไม่พร้อมดูแลเด็ก ต้องฝาก
เลี้ยงกับญาติ ท าให้เมื่อเด็กกลับมาอยู่กับบิดามารดาแล้วเจอการเลี้ยงดูที่ต่างกันยังส่งผลต่อ
สัมพันธภาพ สภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวด้วย เช่น กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) ช่วง
ที่อยู่กับย่าย่าเลี้ยงดูนนนี่แบบตามใจและค่อนข้างให้ความสนิทสนมกับนนนี่ แต่เมื่อย้ายกลับมาอยู่กับ
บิดามารดากลับเจอการเลี้ยงดูที่เข้มงวดขึ้น ถูกบังคับให้ท างานบ้านทุกอย่าง ท าให้เด็กไม่คุ้นชิน บิดา
มารดาให้ความอบอุ่นใกล้ชิดและผูกพันทางใจกับเด็กน้อยกว่าย่า ซึ่งมารดาเองก็รู้ตัว “กลายเป็นว่าติด
ทางนู้น กลายเป็นว่าเราไปดึงเค้ามา” เวลามีปัญหาเกิดขึ้นนนนี่จึงเลือกที่จะไม่บอกมารดา 
 การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้สอนหรือพูดคุยแต่เป็น
ลักษณะของการห้ามปรามไม่ให้มีแฟนมากกว่า เช่น กรณีศึกษาที่ 1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ)กรณีศึกษา
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ที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) เป็นต้น โดยครอบครัวมองว่า
ยั ง ไม่ถึ งวั ยที่ จะคุย เรื่ องนี้  กรณีศึกษาที่  2  ด .ญ .นุ้ งนิ้ ง  (นามสมมติ )  ครอบครั วมองว่ า 
นุ้งนิ้งยังเด็กเกินกว่าจะมีแฟนหรือมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ได้สอนหรือพูดเรื่องนี้กันเท่าไหร่นัก ในขณะที่
บางครอบครัวคาดโทษหากมีแฟน ท าให้เด็กไม่กล้าบอกเรื่องแฟนหรือต้องแอบคบกัน เช่น กรณีศึกษา
ที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) “หนูก็อยากบอกพ่อว่ามีแฟน แต่กลัวพ่อด่าแล้วให้เลิกกัน” 

มีครอบครัวของเด็กเพียงไม่กี่รายที่พยายามพูดคุยบ้าง เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นาม
สมมติ) ที่มารดามีบทบาทในการสอนประเด็นนี้ มารดาสอนหนูนาตลอดว่าอย่าให้ใครจับมือ ถูกตัว ให้
ป้องกันตัวเอง แม้แต่กับครอบครัวบางครั้งก็ไว้ใจไม่ได้ในบางเวลา มารดาไม่ให้หนูนามีแฟน ให้เป็นแค่
เพ่ือนกัน ส่วนบิดาไม่สอนเรื่องเพศโดยให้เป็นหน้าที่ของมารดาเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน “ไม่พูด
หรอก ให้แม่เค้าพูด ถ้าให้พูดมันยังๆก็ไม่รู้”  
 

4.4 การจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 

เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้นเด็กแต่ละรายย่อมมีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ
ของเด็กนั้นเริ่มตั้งแต่อยู่ในสถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศว่าเด็กมีการปฏิเสธและมีความพยายาม
ที่จะขัดขืนไม่ให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศนั้นอย่างไร รวมถึงการต่อรองเรื่องการคุมก าเนิดหรือ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงความคิดและความรู้สึกต่อเหตุการณ์ของเด็กแต่ละคนที่ที่
แตกต่างกัน 

กรณีศึกษาส่วนใหญ่มักไม่สามารถปฏิเสธผู้กระท าได้ ด้วยพละก าลังของร่างกายที่น้อยกว่า 
ประกอบกับสติปัญญาและประสบการณ์ของเด็กท าให้เด็กท าตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าตนจะใช้การปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงอย่างไร เช่น กรณีที่ 1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) ที่เล่าว่าก่อนที่ตนจะไปบ้านของผู้กระท า ได้
ไปนั่งเล่นที่สนามเด็กเล่น ผู้กระท าได้เล่นจับหน้าอก น้ าใสไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงแม้ไม่ค่อยชอบก็ตาม 
ต่อมาผู้กระท าพาไปที่บ้านและจับน้ าใสกด ด้วยความที่น้ าใสคิดว่าคนในบ้านหลับหมดแล้ว น้ าใสจึงไม่
กล้าตะโกน น้ าใสท าตัวไม่ถูก จนในที่สุดจึงยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือในรายที่เด็กและผู้กระท าคบกัน
เป็นแฟนการอยู่ด้วยกันสองต่อสองและมีการเล้าโลมจากผู้กระท าก็ท าให้ความพยายามในการปฏิเสธ
ของเด็กหายไป เช่น กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) ได้เล่าว่าตนมีโอกาสอยู่ตามล าพังกับ
ผู้กระท าที่เป็นแฟน “ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเค้าหรอก เค้าไม่ได้ใช้ก าลัง
บังคับหนู แต่บรรยากาศมันพาไป หนูเลยยอม” 

เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศแล้ว เด็กอาจมีความกังวลใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเด็ก
สามารถเลือกปกปิดหรือเปิดเผยเหตุการณ์ ทั้งนี้จากกรณีศึกษาเด็กมักเลือกปกปิดเหตุการณ์มากกว่า 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัว ในกรณีที่เด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์มักกลัวว่าหากครอบครัวรับรู้เรื่อง
ที่เกิดขึ้น จะถูกดุและถูกลงโทษ ส่วนเด็กที่ไม่ยินยอมพบว่าวัยเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจเล่า
เหตุการณ์หรือไม่ เนื่องจากเด็กที่ถูกกระท าตั้งแต่อายุน้อยอย่างต่อเนื่อง และยิ่งถ้าผู้กระท าขู่เด็กหรือ
สอนว่าต้องปกปิดเป็นความลับ โอกาสที่เด็กจะไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศอาจเป็นไปได้
สูง ขณะที่เด็กซึ่งโตกว่ารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางเพศได้มากกว่าว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
เกิดข้ึนกับตน มีแนวโน้มที่จะเล่าเหตุการณ์นั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ 

การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อโดยถุงยางอนามัย เด็กไม่ค่อยตัดสินใจหรือบังคับให้
ผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัย ส่วนใหญ่ให้เป็นสิทธิของผู้กระท าที่จะเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แม้จะเป็นการ
ทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดจากการยินยอมที่เด็กสามารถเจรจาต่อรองได้ก็ตาม 

ในส่วนความคิดและความรู้สึกต่อเหตุการณ์ของเด็กแต่ละคน พบว่าการยินยอมหรือไม่
ยินยอมมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มีมุมมองต่อเหตุการณ์และการมีเพศสัมพันธ์ในบางประการ
ที่แตกต่างกันด้วยสิ่งที่เด็กคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มี 2 แนว คือ เป็นสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย และ 
สามารถท าได้แต่ต้องป้องกันรายที่ยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็น
เพราะอารมณ์ที่พาไป นอกจากนี้ในบางรายยังเกิดจากความอยากรู้อยากลอง หลังจากเกิดเหตุการณ์
แล้วเด็กส่วนใหญ่มักจะเสียใจต่อการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความรู้สึก
ผิดต่อครอบครัว 
 

4.3.1 การปกปิดการทารุณกรรมทางเพศของเด็ก 
เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศ หากการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับเด็กถูกเปิดเผยได้เร็ว

เท่าไหร่ โอกาสที่จะช่วยเหลือเด็กยิ่งสามารถท าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น วิธีที่จะ
ท าให้บุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด หรือ หน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้ คือ
การที่เด็กยอมเปิดเผยเหตุการณ์เองโดยรวดเร็วที่สุดหลังจากเกิดการทารุณกรรมทางเพศไปแล้ว  

แต่จากการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศ เด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะปกปิด
เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเด็กที่เลือกการปกปิด มีจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 66.7) ส่วนเด็กที่บอก
บุคคลที่ไว้ใจมีจ านวน 4 ราย (ร้อยละ 33.3) 
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ตารางท่ี 4.13 กำรปกปิดกำรทำรุณกรรมทำงเพศของเด็ก 

การปกปิด จ านวน ร้อยละ 

ปกปิด 8 66.7 

บอกบุคคลที่ไว้ใจ 4 33.3 

รวม 12 100.0 

 
ในรายที่เลือกการปกปิด เหตุผลเบื้องลึกส่วนใหญ่พบว่าการที่เด็กกลัวถูกดุและถูกท าโทษคือ

สาเหตุส าคัญ มีเด็กจ านวน 7 ราย จากกรณีศึกษา 8 รายที่เลือกการปกปิด เป็นเด็กที่ยินยอมให้เกิด
การมีเพศสัมพันธ์เอง เช่น กรณีศึกษาที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) ที่ไม่ยอมเล่าเรื่องราวให้บิดาฟัง 
“ถ้าบอกพ่อหนูโดนแน่เลยพ่ี” “เค้าคาดโทษหนูไว้ ไม่ให้มีแฟน”รวมถึงยังคงปิดบังเหตุการณ์ทารุณ
กรรมทางเพศครั้งอ่ืนไม่ให้บิดารับรู้ โดยให้รู้เพียงครั้งเดียวที่บิดาจับได้ “พ่อรู้แค่ครั้งนี้แต่ครั้งอ่ืนๆพ่อ
ยังไม่รู้ ห้ามรู้เลย” ส่วนอีก 1 รายที่ปกปิดคือ กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ที่ผู้กระท าเป็น
บิดาเลี้ยงและพ่ีชายต่างบิดา เนื่องจากถูกกระท าตั้งแต่เด็กถูกขู่มาโดยตลอดว่ามารดาจะโกรธและ
ครอบครัวจะเดือดร้อน "หนูไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่ด่า กลัวแม่ตี และหนูไม่อยากให้เค้าติดคุก" 
เด็กที่บอกบุคคลที่ไว้ใจจ านวน 4 ราย โดยแบ่งเป็นรายที่ยินยอมให้มีการทารุณกรรมทางเพศ 2 ราย 
โดยกรณีศึกษาที่ 1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) ซึ่งยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศได้ตัดสินใจเล่าให้
น้องสาวฟังทางข้อความ Facebook ว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท าแล้วเพราะไม่รู้จะท าอย่างไร ท าตัว
ไม่ถูกเลยยินยอมไปกับผู้กระท า และ กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างนนนี่และยายค่อนข้างสนิทสนม ยายเคยบอกกับนนนี่ว่าสามารถเล่าได้ทุกเรื่องโดยที่ยายจะไม่
ต าหนิ ที่ผ่านมายายรู้ทุกเรื่องของนนนี่อยู่แล้ว เวลานนนี่มีแฟนจะเปิดรูปให้ยายดูทุกคน ครั้งนี้ก็
เช่นกัน เพราะความสนิทสนมและไว้ใจกับกับยายท าให้นนนี่กล้าเล่าเหตุการณ์การทารุณกรรมทางเพศ
ให้ยายฟัง “ยายเคยถามและบอกตลอดว่าเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ยายบอกว่ายายไม่โกรธหรอก หนูเลย
กล้าเล่าให้ยายฟัง ยายก็ไม่ว่าอะไรแต่ยายสอนว่าท าอะไรให้คิดเยอะๆ” 

ส่วนรายที่ไม่ยินยอมให้มีการทารุณกรรมทางเพศ 2 รายที่ยอมเปิดเผยแก่บุคคลที่รู้จัก คือ 
กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) หลังจากเกิดเหตุการณ์กีตาร์เลือกที่จะเล่าให้เพ่ือนสนิทฟัง
ก่อนและเล่าให้พ่ีสาวฟังเพ่ือปรึกษาว่าควรท าอย่างไรเมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้น เพ่ือนของ
กีตาร์แนะน าว่ากีต้าร์ต้องบอกมารดา “เพ่ือนบอกว่ายังไงก็ต้องบอกมารดา แล้วเพ่ือนกลับไปบ้านเป็น
เพ่ือนด้วย” และ กรณีศึกษาที่ 11 ด.ญ.เชอร์รี่ (นามสมมติ)เลือกบอกมารดาหลังเกิดเหตุการณ์
เนื่องจากตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยไปท่ีบ้านของเพ่ือนเพ่ือท าใจก่อน ประกอบกับ
มารดาตามหาเชอร์รี่ทีห่ายตัวไป กีต้าร์จึงเล่าเรื่องให้มารดาฟังทันทีท่ีกลับถึงบ้าน 
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4.3.2 การต่อรองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ 
การทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เด็กมีความเสี่ยงเรื่องการตั้งครรภ์แลติด

โรคทางเพศสัมพันธ์ได้ หากผู้กระท าไม่ได้สวมถุงยางอนามัย ทั้งนี้หากสามารถต่อรองได้อาจเป็น
โอกาสหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยเฉพาะหากการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นการ
ยินยอมของเด็กเองโอกาสที่จะต่อรองย่อมมีมากขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษาเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์
และโรคติดต่อพบว่า มีกรณีศึกษาเพียง 1 รายเท่านั้น (ร้อยละ 8.3) ที่ป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ
มีการทารุณกรรมทางเพศ ป้องกันเป็นบางครั้งจ านวน 4 ราย (ร้อยละ 33.3) และไม่ได้ป้องกันโดยใช้
ถุงยางอนามัยเลยจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) 
 
ตารางท่ี 4.14 กำรต่อรองเรื่องกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์และโรคติดต่อ 

ถุงยางอนามัย จ านวน ร้อยละ 

ป้องกันทุกครั้ง 1 8.3 

ป้องกันบางครั้ง 4 33.3 

ไม่เคยป้องกัน 7 58.3 

รวม 12 100.0 

 

รายที่ป้องกันทุกครั้ง คือ กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) พบว่าผู้กระท าเคยมี
ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนมาก่อน และมีความตั้งใจวางแผนจะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอยู่
แล้ว จึงเตรียมถุงยางอนามัยไว้ ทั้งนี้การมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดเพียงครั้งเดียว จึงไม่สามารถบอกได้
ว่าหากมีครั้งต่อไปจะมีการป้องกันหรือไม่ 

รายที่ป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยเป็นบางครั้ง เกิดจากความสะดวกและการเตรียมพร้อมของ
ผู้กระท าเป็นหลัก เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) บิดาเลี้ยงเริ่มใส่ถุงยางอนามัยบ้างเมื่อ
นุ้งนิ้งเริ่มอายุใกล้จะมีประจ าเดือน แต่เป็นการใส่บ้างไม่ใส่บ้าง ถ้าเข้ามาโดยเมาจะไม่ค่อยใส่ ซึ่งนุ้งนิ้ง
ไม่เข้าใจกับการป้องกันมากนักแต่พออธิบายได้จากการสังเกตสิ่งที่ผู้กระท าท าก่อนการสอดใส่  หรือ 
กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านของผู้กระท าโดยไม่ได้ใส่ถุงยาง
อนามัยเพราะไม่ได้เตรียมไว้หลังจากนั้นยังคงมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆตลอดระยะเวลาปีกว่า ถ้ามี
ถุงยางอนามัยผู้กระท าจะใส่  
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ทั้งนี้สังเกตได้ว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่มีการทักท้วงแม้จะเป็นการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดจากการ
ยินยอม และการตัดสินใจป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องของผู้กระท าที่จะใส่หรือไม่ใส่ บางราย
เล่าว่าแรกๆผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัยแต่ก็ถอดออกเพราะไม่ถนัด เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ. ทอฝัน 
(นามสมมติ) ทอฝันที่ยอมมีเพศสัมพันธ์เพราะเชื่อที่ผู้กระท าบอกว่าจะรับผิดชอบหากเกิดอะไรขึ้น 
ผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัยแค่ในช่วงแรกของการมีเพศสัมพันธ์ แต่ผู้กระท าบอกว่าไม่ชอบจึงถอดออก 
และหลั่งข้างใน โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทอฝันที่มีเพศสัมพันธ์ “ก็ป้องกันค่ะ แต่ตอนหลังเค้าบอกไม่
ชอบเลยถอดออก”  หรือกรณีศึกษาท่ี 4 ด.ญ. อันดา (นามสมมติ) อันดาตั้งใจว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้กระท าเพราะว่ามีประจ าเดือน ผู้กระท าบอกกับอันดาว่า “กูไม่ไหวแล้ว” อันดาพยายามชวน
ผู้กระท าคุยเล่นอย่างอ่ืน  สุดท้ายอันดาทนการรบเร้าจากผู้กระท าไม่ไหวจึงยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย 
ในช่วงแรกผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัย แต่รู้สึกไม่ถนัด อันดาจึงยอมให้ผู้กระท าถอดถุงยางอนามัยออก 
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนี้จึงไม่มีการป้องกันใดๆ “เค้าไม่ถนัด เลยบอกว่าสดก็สด”  

นอกจากนี้ กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) มีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท าเรื่อยๆ ตลอด
ระยะเวลา 5 เดือนโดยที่ใส่ถุงยางบ้างไม่ใส่บ้าง การไม่ป้องกันอย่างสม่ าเสมอได้ส่งผลต่อปันนา คือ 
ปันนาได้ตั้งครรภ์ในที่สุด โดยผู้กระท าไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อชีวิตของปันนา 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันอ่ืนๆนอกจากถุงยางอนามัย เด็กมักตอบไม่ค่อยได้ว่าการ
ป้องกันมีชนิดใดบ้าง และหากไม่ป้องกันจะเกิดความเสี่ยงอะไรได้บ้างมีเพียงไม่กี่รายที่ป้องกันโดยวิธี
อ่ืนหลังจากเกิดการทารุณกรรมทางเพศไปแล้ว เช่น กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) เคย
คุมก าเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย และยาคุมฉุกเฉินในช่วงแรก หลังๆใช้ยาคุมชนิดแผง ผู้กระท าเป็น
ผู้จัดการเรื่องคุมก าเนิดทั้งหมดโดยเป็นคนซื้อให้ และ กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ. ทอฝัน (นามสมมติ) ที่ซื้อ
ยาคุมจากร้านขายยา โดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและทานโดยอ่านวิธีจากฉลากยา 
 

4.3.3 ความคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และความรู้สึกของเด็กต่อการทารุณกรรมทาง
เพศ 

ในส่วนความคิดและความรู้สึกต่อเหตุการณ์ของเด็กแต่ละราย พบว่าความคิดเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 แนว คือ การมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย  กับสามารถมี
เพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องป้องกัน 

รายที่ยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่ยอมรับว่าในขณะนั้นเป็นเพราะ
อารมณ์ที่พาไป การเล้าโลมของผู้กระท า ท าให้เด็กท าตัวไม่ถูก นอกจากนี้ในบางรายยังเกิดจากความ
อยากรู้อยากลอง หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กส่วนใหญ่มักจะเสียใจต่อการทารุณกรรมทางเพศที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความรู้สึกผิดต่อครอบครัวเช่น กรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) 
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บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์สามารถมีได้ และรู้สึกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเอง ลึกๆไม่อยากให้ครอบครัว
เสียใจ กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) มองว่าคนรักกันไม่จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กัน หรือถ้า
มีเพศสัมพันธ์ก็สามารถเลิกกันได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดกับบิดามารดา อยากขอโทษ และ 
กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ)ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ เป็น
บทเรียนในชีวิต เสียใจและไม่อยากให้ครอบครัวเสียใจ 

เด็กบางรายกล่าวว่าพลาดที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า เช่น กรณีศึกษาที่ 1 ด.ญ.น้ าใส (นาม
สมมติ) และกรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ยังไม่สมควรให้
เกิด การที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท าคือพลาด และกรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) เมื่อ
มองย้อนไปเหมือนถูกหลอก รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่น่ายอมให้ผู้กระท าท าแบบนั้น 

เด็กรับรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์สามารถตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นความกังวลหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก เด็กส่วน
ใหญ่บอกได้ว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ควรป้องกัน เช่น กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) กรณีศึกษา
ที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) มองว่าเพศสัมพันธ์สามารถมีได้ แต่ต้องป้องกัน และ กรณีศึกษาที่ 10
ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) มองว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นสิ่งน่ากลัวถ้าพลาดตั้งครรภ์ แต่ในทางปฏิบัติ
จริงเมื่อเกิดเหตุขึ้น ส่วนใหญ่จะไม่มีการป้องกันโดยใส่ถุงยาง ซึ่งกรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นาม
สมมติ) ที่เผชิญเหตุการณ์จากผู้กระท า 2 กลุ่มการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนส่วนใหญ่ไม่ได้ป้องกัน ไม่เคย
คาดคิดว่าตนจะต้องตั้งครรภ์มาก่อน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดที่ตั้งครรภ์กับแฟน รู้สึกเครียด ปัน
นาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์สามารถมีได้แต่ต้องไม่ใช่การบังคับ ส่วนเหตุการณ์ที่ 2 ปันนารู้สึกแย่ที่ถูก
ทารุณกรรมทางเพศขณะที่เมาไม่มีสติ 

ในรายที่ไม่ยินยอมเด็กจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจที่มากกว่า มีความรู้สึกกลัว 
ไม่ชอบ เสียขวัญ และรู้สึกแย่กับผู้กระท า เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ซึ่งถูกกระท า
ตั้งแต่ 9 ปี ไม่เคยชอบที่ต้องถูกทารุณกรรมทางเพศ แต่ก็ต้องให้เพราะไม่รู้จะท าอย่างไร รู้สึกเกลียด
ผู้กระท า "ตอนนี้รู้สึกไม่ชอบพ่อเลี้ยง ถึงขั้นเกลียด" กรณีศึกษาที่ 11ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) มองว่าไม่
ควรมีเพศสัมพันธ์ รู้สึกหวาดกลัว เสียขวัญ เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลัวบิดามารดาต าหนิ และ 
กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) ที่รู้สึกเสียใจ รู้สึกผิด คิดว่าตนไม่น่าไปกับผู้กระท า อยากให้
ผู้กระท ารับผิดชอบ รวมไปถึงโทษที่บิดามารดาไม่ค่อยค่อยเชื่อใจ จนครั้งนี้ที่หนีไปและต้องเจอ
เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ "อยากให้แม่เชื่อใจจะได้กล้าบอกทุกเรื่องมากกว่าจะแอบหนี แล้วก็ไม่
เจอแบบนี้" 
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4.5 บทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกทารุณ
กรรมทางเพศ 
 

4.4.1 การทราบเรื่องของครอบครัว 
การทราบเรื่องของครอบครัวสามารถทราบได้จากหลากหลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการที่เด็ก

ยอมเป็นผู้เปิดเผยเหตุการณ์เอง หรือเผชิญเหตุการณ์โดยซึ่งหน้า เช่น กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง 
(นามสมมติ) ที่พาผู้กระท าเข้ามาในบ้านและครอบครัวมาพบพอดีเป็นต้น แต่ถ้าเด็กไม่ยอมเล่า
ครอบครัวจ าเป็นต้องอาศัยการสังเกต หรือสถานการณ์บางอย่างที่ท าให้รับรู้ได้ 

จากการศึกษาในรายที่เด็กไม่เป็นผู้เริ่มบอกกล่าวเอง พบว่าหากครอบครัวรู้จักที่จะสังเกตทั้ง
เรื่องพฤติกรรม หรือร่องรอยตามตัวเด็กจะท าให้มีโอกาสทราบเรื่องได้ เช่น กรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.บีม 
(นามสมมติ) บีมหายไปไม่กลับมานอนบ้าน ครอบครัวตัดสินใจว่าอย่างไรก็ต้องรู้ความจริงจากบีม 
เพราะพฤติกรรมของบีมทั้งครั้งนี้และก่อนหน้านี้น่าสงสัยบีมมีพฤติกรรมออกจากบ้านไปบ่อยๆไม่ยอม
กลับมานอนบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่ขึ้น ม.1 ทุกครั้งครอบครัวจะพยายามโทรตามตลอด แต่บีมมักบอกว่า
ไปบ้านเพ่ือน ไม่รับสายโทรศัพท์ และปิดเครื่องหนี ครอบครัวจึงพยายามตะล่อมถามไปเรื่อยๆ จนใน
ที่สุดบีมยอมเล่า กรณีศึกษาที่ 6ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) หนูนาซึ่งแอบออกจากบ้านไปพบผู้กระท า
กลับมาบ้าน มารดาเห็นหนูนาอยู่ที่หน้ารั้วจึงทราบว่าหนูนาออกไปข้างนอก มารดาซักถามหนูว่าไป
ไหน เมื่อไหร่ หนูนาเงียบไม่ยอมตอบมารดา จนมารดาสังเกตเห็นรอยที่คอจึงซักถาม หนูนาหน้าซีด
และบ่ายเบี่ยงว่าถูกตัวอะไรสักอย่างกัด แต่มารดาไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าหนูนามีพฤติกรรมที่แปลก และ
รอยที่คอมารดาพอจะเดาได้ว่าเกิดจากอะไร มารดาจึงขู่ว่าถ้าหนูนาไม่บอกความจริงจะตามต ารวจมา
จับ หนูนาจึงยอมรับกับมารดา หรือกรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) ที่มารดาพยายามถาม
และสังเกตเกี่ยวกับประจ าเดือนของปันนาอยู่เรื่อยๆ และช่วงหลังเห็นประจ าเดือนขาดไป ประกอบกับ
ท้องของปันนาแข็งผิดปกติ จึงซื้อที่ตรวจครรภ์ให้ปันนา พบขึ้น 2 ขีด คือ ตั้งครรภ์ 

อีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้ครอบครัวทราบเรื่อง คือ การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆของเด็ก เช่น 
กรณีศึกษาที่ 7ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) น้าเริ่มสังเกตพฤติกรรมของมะนาวที่ ไม่ไปโรงเรียน แอบเห็น
มะนาวและเปิดเว็บเกี่ยวกับเรื่องท่วงท่าการมีเพศสัมพันธ์ ท าให้น้าสงสัยน้าจึงถามกับมะนาวและรู้ว่ามี
เพศสัมพันธ์กับผู้กระท า นอกจากนี้การสอบถามจากโรงเรียนเกี่ยวกับการขาดเรียนของเด็กยังเป็นส่วน
หนึ่งที่เป็นสัญญาณเตือนให้กับครอบครัวได้ เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) ตามปกติ
ของวันศุกร์ ครูประจ าชั้นจะรายงานการขาดเรียนของนักเรียนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครไม่มาเรียน
วันไหนบ้างผ่านทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น้าจึงทราบเรื่องว่าทอฝันไม่ได้เข้าโรงเรียนที่ผ่านมาน้ารับรู้ว่า
ทอฝันมีแฟน เพราะทอฝันเขียนข้อความลงในหน้า Facebook แทนสรรพนาม เค้า ตัวเอง ที่รักกับ
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ผู้กระท าด้วยความสงสัยน้าจึงแอบเข้า Facebook ของทอฝันและเห็นข้อความของผู้กระท าที่ส่งหากัน
ประกอบกับน้าไปเห็นแผงยาคุมฉุกเฉินที่ห้องนอนของทอฝันพอดี จึงตัดสินใจถามทอฝัน ทอฝันจึง
ยอมรับกับน้า 
 

4.4.2 ปฏิกิริยาของครอบครัว 
เมื่อครอบครัวรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศครอบครัวมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไป ที่ดี

ที่สุดคือรายที่ครอบครัวพยายามตั้งสติและหาวิธีช่วยเหลือเด็กในทันที ซึ่งท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายขึ้น 
เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) พอมารดาทราบเรื่องจึงตัดสินใจกลับบ้านหานุ้งนิ้งในทันที 
และแสดงออกถึงความพร้อมที่จะปกป้อง แต่มารดาเองต้องเผชิญกับความกังวล มารดาเล่าว่าวันแรก
มารดาเครียดมาก ไม่รู้ว่าตัวเองควรท าอย่างไร ต้องแจ้งเรื่องอย่างไร รู้สึกสับสน พยายามนอนคิดอยู่ 1 
วัน พยายามโทรสอบถามจนมารดาได้รับค าแนะน าและท าตาม โดยเข้า แจ้งความและพา 
นุ้งนิ้งตรวจร่างกาย และ กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) เมื่อน้าทราบเรื่องน้ายอมรับว่าโกรธ
ทอฝันมาก น้าเคยคุยกับยายไว้ว่าวันนึงอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และท าใจมาบ้าง น้าพยายาม
พูดคุยกับทอฝันและหาทางออกกับทอฝันเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก น้ากับยายรู้สึกว่าตนเองเลี้ยง  
ทอฝันได้ไม่ด ี

บางรายแสดงออกโดยการดุด่า เช่น กรณีศึกษาที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมติ)  เป็นกรณีศึกษา
หนึ่งที่บิดาแสดงให้เห็นว่าบิดาโมโหมากและดุด่าอันดา ถึงแม้บิดาไม่ได้ท าร้ายร่างกายในทันทีแต่ก็คาด
โทษกับอันดาไว้ว่า ถ้าจัดการเรื่องทั้งหมดจะลงโทษอันดา กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) 
ที่เผชิญเหตุการณ์ต่อหน้า นอกจะทุบตีผู้กระท าแล้ว มารดายังต่อว่า โดยต่อว่าติดกันอยู่หลายวัน 
พยายามซักถาม และมองว่าทุกครั้งที่ใบตองแอบไปหาผู้กระท า คือ ทุกครั้งที่ใบตองมีเพศสัมพันธ์ สิ่งที่
ได้จากใบตองคือใบตองพูดน้อยลง นิ่งเงียบ ไม่เล่าเรื่องราวใดๆให้ใครฟัง 

บางรายเลือกใช้การนิ่งเงียบ เช่น กรณีศึกษาที่ 11 ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) บิดาดูผิดหวังอย่าง
รุนแรงมาก โทษว่าเป็นความผิดของตนและมารดาในฐานะที่เป็นคนอนุญาตให้เชอรี่ออกไปเล่นน้ า
สงกรานต์ข้างนอกบ้านได้ รวมถึงโทษเชอรี่ที่ไปกับผู้ชายจนท าให้เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศขึ้น 
บิดาไม่ยอมพูดกับเชอรี่แม้แต่ค าเดียว ไม่ยุ่งเกี่ยวและดูเย็นชากับเชอรี่ ส่วนบางรายร้องไห้ เช่น 
กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) เมื่อมารดาทราบว่าปันนาตั้งครรภ์มารดาไม่ได้ตีปันนาเลย แต่
ร้องไห้อย่างเดียวหรือในบางรายที่บิดาแสดงออกแบบหนึ่ง มารดาแสดงออกแบบหนึ่ง เช่น กรณีศึกษา
ที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) เมื่อมารดาทราบเรื่องได้ต่อว่าหนูนาว่าท าให้มารดาเสียใจ ร้องไห้ ไม่ตี
หรือท าร้ายร่างกายหนูนา เมื่อบิดาทราบเรื่องบิดาเดินเข้ามาถามหนูนานิ่งๆว่าไปไหนมา บิดาดูเย็นชา
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แตกต่างจากปกติอย่างเห็นได้ชัด มารดาเล่าว่า “บางครั้งแม่รู้สึกไม่อยากเห็นหน้าหนูนาเพราะกระตุ้น
ให้คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องขับรถออกไปข้างนอกเพ่ือนั่งเล่นให้ผ่อนคลาย สบายใจขึ้น”  

ไม่ว่าครอบครัวจะมีปฏิกิริยาที่แสดงออกแตกต่างกัน แต่สิ่งที่สังเกตได้ คือ ส่วนใหญ่ครอบครัว
มักมีปัญหาการปรับอารมณ์ของตนเองในช่วงที่เรื่องราวเปิดเผย ระยะเริ่มต้นของการรับรู้ปัญหาเป็น
ระยะที่ครอบครัวและเด็กมีความเครียดและกดดันมากจ าเป็นต้องใช้สติและการควบคุมตนค่อนข้างสูง 
และพยายามคิดทบทวนสิ่งที่ตนต้องด าเนินการต่อไปให้ได้ เมื่อผ่านช่วงนี้ไปได้ระยะหนึ่ง แนวโน้มของ
ความเครียดและความกังวลจะเบาลงด้วยเงื่อนไขของเวลาที่ผ่านไป รวมถึงครอบครัวมีแนวโน้มโทษ
ตนเองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กว่าเลี้ยงได้ไม่ดีพอท าให้เด็กเผชิญเหตุการณ์หรือมีพฤติกรรมดังกล่าว 
 

4.4.3 การจัดการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 
กำรจัดกำรของครอบครัวเรื่องกำรปรับอำรมณ์และพฤติกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ 

เพรำะเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ทำรุณกรรมทำงเพศย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทั้งตัวเด็กและครอบครัว จะเกิด
ควำมรู้สึกเชิงลบต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงต้องทบทวนพฤติกรรมของเด็กและครอบครัวว่ำมี
พฤติกรรมใดบ้ำงที่เป็นปัจจัยให้เกิดกำรทำรุณกรรมทำงเพศได้ง่ำย กำรปรับอำรมณ์และพฤติกรรม
ภำยในครอบครัวนี้จะท ำให้เด็กและครอบครัวมีควำมรู้สึกทั้งต่อตนเองและระหว่ำงกันดีขึ้น มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงปกติสุขมำกข้ึน โดยเด็กมีครอบครัวเป็นส่วนสนับสนุน  

 
ตารางท่ี 4.15 สรุปกำรดูแลก่อนเกิดเหตุและกำรดูแลหลังเกิดเหตุ 
กรณีศึกษา การดูแลก่อนเกิดเหตุ การดูแลหลังเกิดเหตุ 

1 ไม่ค่อยมีเวลำดูแล  
ต้องท ำงำนและดูแลคนป่วยในครอบครัว 

ควบคุมไม่ได้เหมือนเดิม  
เพรำะไม่เข้ำใจวัยรุ่น และต้องท ำงำน 

 
2 คอยสอดส่องดูแลสลับกับพ่ีสำวต่ำงบิดำ 

ของเด็ก แต่เหตุเกิดจำกคนในครอบครัว 
ซึ่งไม่ได้ระแวง 

 

ดูแลและระแวดระวังเด็กมำกขึ้น  
สอนให้เด็กรู้จักป้องกันตัวเอง  

3 พยำยำมใช้เหตุผล เข้ำใจวัยรุ่น  
แต่ไม่ค่อยมีเวลำให้มำกนัก  
เนื่องจำกดูแลร้ำนกะดึก 

 

พยำยำมใช้เหตุผล  
สอนให้เด็กคิดโดยเป็นผู้แนะแนวทำง  

พยำยำมหำเวลำได้คุยกันมำกขึ้น 

กรณีศึกษา การดูแลก่อนเกิดเหตุ การดูแลหลังเกิดเหตุ 

4 ไม่ค่อยมีเวลำดูแล  
มักให้เด็กดูแลตัวเอง  

คำดโทษเรื่องคบผู้ชำยมำกข้ึน  
และยังควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ 
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แต่เข้มงวดในบำงเรื่อง  
ถ้ำท ำผิดจะลงโทษหนัก 

 
5 ไม่สำมำรถควบคุมเด็กได้  

เลี้ยงดูแบบตำมหน้ำที่ 
 

ปล่อยปละละเลย ดูแลตำมหน้ำที่  
ยังควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ 

6 ดูแลแบบเข้มงวด  
ไม่ค่อยปล่อยให้ไปไหน 

ยิ่งเข้มงวดกว่ำเดิม  
ไม่ยอมให้ไปไหน  

ต้องอยู่ในสำยตำตลอด 
 

7 ไม่ค่อยมีเวลำดูแล  
ต้องฝำกให้น้ำดูแลบ้ำง  

เนื่องจำกต้องดูแลตำที่ป่วยหนัก 
 

พยำยำมโทรหำ ใส่ใจมำกขึ้น  

8 ไม่ค่อยมีเวลำดูแล ตำมใจ  
ไม่สำมำรถควบคุมและไม่ค่อยทันเด็ก 

 

พยำยำมดูแลเด็กมำกข้ึน  
คุยกันมำกข้ึนเพ่ือให้ผ่ำนวิกฤติให้ได้ 

 
9 เพ่ิงรับเด็กมำดูแล 1 ปี  

เข้มงวดและเจ้ำระเบียบ  
ท ำให้เด็กอึดอัด และมีปัญหำปรับตัว  

 

เข้มงวดกว่ำเดิม  
ตั้งใจว่ำจะให้เด็กอยู่ในสำยตำตลอด 

 

10 เลี้ยงดูโดยใช้กำรบ่น  
ใช้อำรมณ์ ไม่ค่อยมีเวลำให้  

ปรับตัว ให้เวลำ ใส่ใจ  
และฟังควำมต้องกำรของเด็กมำกขึ้น 

 
11 ดูแลแบบเข้มงวด  

คอยจัดกำรทุกอย่ำงให้ 
 

เข้มงวดกว่ำเดิม มีลักษณะปกป้องเด็ก  
 

กรณีศึกษา การดูแลก่อนเกิดเหตุ การดูแลหลังเกิดเหตุ 

12 เพ่ิงรับเด็กมำดูแลได้ 2 ปี  
เจ้ำระเบียบและเข้มงวด 

ท ำให้เด็กไม่คุ้นชิน 

ยอมยกให้ยำยซึ่งดูแล 
มำแต่ต้นเป็นคนดูแลหลัก  

 
ในบำงครอบครัววิกฤติที่เกิดขึ้นกลำยเป็นสิ่งที่ท ำให้ครอบครัวหันหน้ำเข้ำหำกันมำกขึ้น และ

เป็นโอกำสปรับสัมพันธภำพในครอบครัวกำรเรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจกันและพยำยำมปรับพฤติกรรม
ภำยในครอบครัวท ำให้เด็กมีแนวโน้มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นด้วย เช่น กรณีศึกษำที่  3  ด.ญ.ทอฝัน (นำม
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สมมติ) น้ำเลือกใช้วิธีไม่ดุด่ำ ไม่กีดกัน และพยำยำมรับฟังควำมคิดเห็นของทอฝัน ท ำให้ทอฝันยอม
เปิดเผย กล้ำคุยกล้ำปรึกษำมำกขึ้น ซึ่งนับเป็นข้อดีในกำรดูแลวัยรุ่นที่ประสบปัญหำต่ำงๆ ได้อยู่ใน
สำยตำของผู้ใหญ่ ไม่เกิดกำรมีเพศสัมพันธ์ซ้ ำ แต่มีกฎต่ำงๆ เช่น กำรจ ำกัดเวลำเล่นโทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์จะท ำให้ทอฝันไม่พอใจบ้ำง แต่ถือเป็นสิ่งที่ท ำให้ทอฝันเรียนรู้ ว่ำสิ่งที่ท ำไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง 
รวมถึงหลังจำกทอฝันเลิกกับผู้กระท ำ โดยยำยสังเกตเห็นร้องไห้ ประกอบกับน้ำสังเกตว่ำทอฝันลง
ข้อควำมเศร้ำเสียใจใน Facebook น้ำจึงสอบถำมทอฝันและใช้เป็นโอกำสทั้งสอนและให้ก ำลังใจ ท ำ
ให้ทอฝันจัดกำรกับควำมรู้สึกและรู้จักดูแลพัฒนำตัวเองได้ดีขึ้น “เค้ำโพสแนวดรำม่ำ น้ำเลยรู้ ก็ไปถำม
เค้ำ เลยสอนไปว่ำถ้ำเลิกกับใครก็ท ำตัวให้ดีให้เค้ำเสียดำยดีกว่ำ เค้ำก็ลบโพสนะ” 

กรณีศึกษำที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นำมสมมติ) หลังจำกเหตุกำรณ์ผ่ำนไปสักระยะครอบครัวเริ่มมี
กำรเปลี่ยนแปลง มำรดำกับบิดำพูดคุยกันมำกข้ึน โดยเฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับใบตอง มำรดำกับบิดำเปิด
ใจว่ำที่มีเหตุทำรุณกรรมทำงเพศของใบตอง มีสำเหตุจำกกำรเลี้ยงดูบุตรของตนเอง ต่ำงคนต่ำงมีเวลำ
ให้กับใบตองน้อยลง จึงตกลงกันว่ำจำกนี้จะให้เวลำกับใบตองมำกข้ึน เมื่อก่อนเคยคิดว่ำเรื่องของลูกไว้
ท ำทีหลังได้ แต่ตอนนี้ถ้ำท ำได้จะท ำเลยไม่พลัดอีก พยำยำมหำกิจกรรมที่ท ำร่วมกัน เปลี่ยนค ำพูดจำก
เดิมที่ใช้ค ำพูดรุนแรงเป็นค ำพูดที่แสดงควำมเป็นห่วงมำกขึ้น รับฟังและรักษำสัญญำกันมำกขึ้น เช่น 
เมื่อก่อนบอกจะพำใบตองไปเที่ยวแต่สุดท้ำยไม่พำไป แต่จำกนี้สัญญำที่ให้ไว้กับใบตองจะต้องท ำให้ได้ 
นอกจำกนี้จะฝึกใบตองให้ดูแลตัวเอง ยอมปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อย “แม่บ่นน้อยลงแล้วนะ มีเวลำให้
ใบตองมำกขึ้นด้วย” “หนูรู้สึกดีที่แม่เปลี่ยนไป”หรือ กรณีศึกษำที่ 8 ด.ญ.ปันนำ (นำมสมมติ)ที่
ตั้งครรภ์ มำรดำรู้สึกตกใจ เสียใจ ตอนแรกมำรดำต้องกำรให้ปันนำเอำเด็กในท้องออก เพรำะเอำไว้
มำรดำก็ไม่รู้จะเอำเงินที่ไหนมำเลี้ยง บ้ำนของตัวเองก็ไม่มี เด็กในท้องก็ไม่รู้ว่ำเป็นลูกใครกันแน่ เก็บไว้
ก็เป็นภำระ แต่มำรดำเองก็มีควำมลังเลใจเพรำะตนเคยมีประสบกำรณ์แท้งมำแล้ว ถึงแม้ครั้งนั้นจะ
ไม่ได้ตั้งใจก็ตำม แต่มำรดำรู้สึกผิดบำป คิดว่ำที่ชีวิตไม่ดีและล ำบำกอยู่ทุกวันนี้เป็นผลกรรมจำกกำร
แท้ง มำรดำจึงไม่ต้องกำรให้ปันนำต้องเป็นเหมือนตนอีก ในขณะที่ปันนำต้องกำรเอำเด็กไว้ มำรดำ
และปันนำจึงพูดคุยกันเพื่อหำทำงออกปันนำรู้สึกดีขึ้น สบำยใจขึ้น จำกเดิมท่ีเครียดและกังวล บำงครั้ง
นอนน้ ำตำไหล แต่หลังจำกที่มำรดำเข้ำมำช่วยเหลือก็ไม่เป็นแล้ว รู้สึกดีกับมำรดำมำกขึ้น สนิทกับ
มำรดำมำกขึ้น มองว่ำมำรดำคือตัวช่วยที่ท ำให้ทุกอย่ำงดีขึ้น ส่วนยำยที่คิดว่ำจะต้องดุด่ำและยอมรับ
กับกำรตั้งครรภ์ของปันนำไม่ได้ กลับไม่มีปฏิกิริยำอะไร ไม่เหมือนที่จินตนำกำรไว้ แต่พร้อมจะ
ช่วยเหลือปันนำ มำรดำเองก็มองว่ำปันนำดูนิ่งขึ้น ดูคิดได้มำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน ครอบครัวมีควำม
พยำยำมท ำควำมเข้ำใจควำมคิดของแต่ละฝ่ำย และเยียวยำสภำพจิตใจซึ่งกันและกัน ท ำให้วิกฤตที่
เกิดข้ึนมีแนวโน้มได้รับกำรแก้ไขท่ีดีขึ้น  
 ในขณะที่บำงครอบครัวที่ไม่พยำยำมท ำควำมเข้ำใจกันกลับเป็นปัญหำสร้ำงระยะห่ำงมำกข้ึน  
เช่น กรณีศึกษำที่  5 ด.ญ.บีม (นำมสมมติ) หลังเกิดเหตุครอบครัวบุญธรรมไม่ได้มีกำรต่อว่ำหรือพูดจำ
ท ำร้ำยจิตใจบีมเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ทำรุณกรรมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้พูดหรือให้ก ำลังใจบีมให้
รู้สึกดี หรือพยำยำมท ำควำมเข้ำใจบีมให้มำกกว่ำนี้ ครอบครัวกลับมีมุมมองต่อบีมในเชิงลบมำกขึ้น 
โดยมองว่ำบีมเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆเพรำะสงสัยสุขภำพจิตของบีม อยำกให้บีมพบกับนักจิตวิทยำเพ่ือ
ตรวจว่ำเป็นโรคขำดผู้ชำยไม่ได้หรือไม่ “ย่ำถำมมันตรงๆเลยนะ ว่ำอยำกหรอ” หรือมองว่ำบีมเป็นคน
ที่ท ำให้ครอบครัวเดือนร้อน เป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดีของน้องๆที่เป็นลูกหลำนที่แท้จริงของครอบครัว "ก็
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เหมือนเนื้อร้ำยแหละครับ นิ้วมือ 5 นิ้วถ้ำมีนิ้วไหนเน่ำก็ต้องตัดทิ้งไม่ให้ลำมไปนิ้วอ่ืน" ครอบครัวยังคง
ไม่สำมำรถควบคุมพฤติกรรมของบีมได้ บีมยังคงออกจำกบ้ำนและไม่ยอมกลับมำนอนที่บ้ำนอยู่ย่ำบุญ
ธรรมบอกว่ำ“ทุกวันนี้เหมือนแก้วที่มันร้ำวไปแล้ว” ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดูเหมือนจะไม่ดีขึ้น แม้
ทุกครั้งที่ย่ำบุญธรรมหรือบิดำบุญธรรมจะพยำยำมพูดดีๆกับบีม แต่บีมเหมือนตอบรับแค่ผิวเผิน ไม่ใส่
ใจหรือให้ควำมร่วมมือ ย่ำบุญธรรมและบิดำบุญธรรมไม่ไว้ใจบีมใช้วิธีกำรจับตำมองและคอย
ระแวดระวังบีมยิ่งกว่ำเดิม บีมเหมือนเป็นภำระที่ครอบครัวต้องดูแลรับผิดชอบ พฤติกรรมก้ำวร้ำวของ
บีมยังคงมีอยู่เสมอ 

พฤติกรรมบำงประกำรของเด็กและครอบครัวอำจเป็นปัจจัยที่ท ำให้เสี่ยงต่อกำรถูกทำรุณ
กรรมทำงเพศ ดังนั้น ครอบครัวจึงมีมำตรกำรบำงอย่ำงที่จะจัดกำรกับพฤติกรรมที่เป็นควำมเสี่ยง
เหล่ำนี้ซึ่งสภำพทำงอำรมณ์ของครอบครัวมีผลต่อควำมเข้มข้นของควบคุมพฤติกรรมเด็ก 
 กรณีที่เด็กเป็นผู้ยินยอมเองเนื่องจำกครอบครัวมักรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง และไม่เชื่อใจเด็ก 
น ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรกำรบำงอย่ำงเพ่ือหวังควบคุมพฤติกรรม ตำมแต่ละครอบครัวจะก ำหนด 
ครอบครัวที่รู้สึกเสียใจหรือผิดหวังมำก จะมีกำรควบคุมเข้มงวดขึ้นเช่น กรณีศึกษำที่ 6 ด.ญ.หนูนำ 
(นำมสมมติ) หลังจำกเกิดเรื่องมำรดำผิดหวังและมีภำวะควำมเครียดค่อนข้ำงสูง มำรดำดูแลหนูนำ
เข้มงวดกว่ำเดิมมำก ยึดโทรศัพท์หนูนำโดยอ้ำงว่ำต ำรวจเป็นคนยึดไว้ รวมถึงเปลี่ยนรหัส Facebook 
ของหนูนำเพ่ือให้ไม่สำมำรถติดต่อกับผู้กระท ำได้ “ที่แม่ท ำเพ่ือหนูนำ เค้ำจะได้คุยกันไม่ได้ แม่ไม่
ต้องกำรให้ติดต่อกันอีก” “ที่แม่อ้ำงว่ำต ำรวจยึดเพรำะไม่อยำกให้เค้ำอำละวำด ไม่รู้ว่ำจะยึดถึง
เมื่อไหร่ อำจจะจนกว่ำแม่คิดว่ำเรื่องจบ” ในขณะที่หนูนำเครียดกับสิ่งที่มำรดำควบคุม พฤติกรรม
หลำยอย่ำงของมำรดำเปลี่ยนไปจำกเดิมจนหนูนำสังเกตได้ เช่น มำรดำเสนอให้หนูนำนอนข้ำงล่ำงกับ
บิดำมำรดำได้ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้หนูนำเคยขอแต่ไม่ได้รับอนุญำต อยู่ด้วยกันเฉยๆก็ชวนหนูนำไปร้ำนท ำ
ผม มำรดำพูดจำดีขึ้น “คิดว่ำแม่พยำยำมท ำให้รู้สึกดี แต่หนูอึดอัด” หนูนำอำละวำดกับมำรดำ ร้องไห้
เสียงดัง ต้องกำรให้มำรดำเอำโทรศัพท์คืน กรีดข้อมือด้วยคัตเตอร์ประท้วง หลังผ่ำนไป 1 สัปดำห์ 
หลังจำกปรึกษำทีมให้ค ำปรึกษำของโรงพยำบำลมำรดำจึงตกลงกับหนูนำโดยก ำหนดวันที่จะคืน
โทรศัพท์ให้ โดยอ้ำงว่ำจะเจรจำกับต ำรวจให้ยอมคืนมำรดำยอมคืนโทรศัพท์ให้หนูนำแต่ช้ำไป 1 วัน 
หนูนำจึงอำละวำดกรีดข้อมือตัวเอง มำรดำไม่ยอมให้หนูนำไปไหน หนูนำพยำยำมเสนอกิจกรรมต่ำงๆ
ที่อยำกท ำช่วงปิดเทอมแต่มำรดำไม่ค่อยตอบรับ เช่น อยำกไปขำยของกับพ่ีที่รู้จัก แต่มำรดำกลัวจะ
หนีหำยไปและเกิดเหตุกำรณ์ทำรุณกรรมทำงเพศอีก จึงให้หนูนำไปอยู่กับบิดำที่ท ำงำนแทน ส่วนเรื่อง
ขำยของจะให้ไปขำยกับพ่ีชำย โดยจะดูอีกทีว่ำจะขำยอะไร กำรควบคุมหรือเงื่อนไขต่ำงๆของมำรดำ 
มำรดำมกัจะบอกกับหนูนำว่ำให้คดีจบก่อน“หนูรู้สึกเหมือนถูกจับตำมองอยู่ตลอดเวลำ” 
 ทั้งนี้จำกกำรศึกษำ พบว่ำรูปแบบกำรเลี้ยงดูที่มีมำตั้งแต่ต้น มีผลต่อกำรจัดกำรของครอบครัว
ด้ำนพฤติกรรมและอำรมณ์ เพรำะเมื่อพิจำรณำกำรดูแลในภำพรวม พบว่ำกำรดูแลเด็กของครอบครัว
หลังเกิดเหตุทำรุณกรรมทำงเพศมีแนวโน้มใช้วิธีแบบเดิมๆ สัมพันธ์ภำพที่ห่ำงเหินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
อำจท ำให้สถำนกำรณ์ภำยในครอบครัวย่ ำแย่ลง หรือไม่สำมำรถลดควำมอึดอัด กดดันแก่เด็กได้ มี
เพียงบำงครอบครัวสำมำรถปรับตัวและเห็นปัญหำ และขณะที่บำงครอบครัวไม่เป็นเช่นนั้น กำรมี
หน่วยงำนที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดู และกำรปรับพฤติกรรมของครอบครัวจึงมีควำม
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จ ำเป็น  โดยต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมท ำงำนร่วมกับครอบครัว ให้ครอบครัวมีพัฒนำกำรในกำรจัดกำร
ปัญหำทั้งระยะสั้นและระยะยำวได้ดีข้ึน 
 

4.4.4 การจัดการด้านการเจรจากับผู้กระท า 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศและครอบครัวรับทราบเรื่องราว การจัดการหนึ่งที่พบ

ได้ชัดเจนจากการศึกษา คือการเจรจา โดยครอบครัวอาจจะเจรจากับผู้กระท า หรือครอบครัวของ
ผู้กระท า ให้รับผิดชอบกับการกระท านั้น 

สาเหตุที่ท าให้ครอบครัวต้องคุยกับครอบครัวของผู้กระท าเป็นเพราะบางรายเป็นเพียงเด็ก
หรือเยาวชนเท่านั้น ผู้กระท าไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ เช่น กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นาม
สมมติ) เมื่อมารดาทราบเรื่องไม่ได้ตีกีต้าร์ แต่มารดาแสดงออกให้เห็นว่าเสียใจ มารดาโทรหาบิดา บิดา
จึงตีรถกลับจากที่ต้องเดินทางไปท างานที่ต่างจังหวัดเพ่ือมาจัดการเรื่องของกีต้าร์ มารดาให้กีต้าร์โทร
พยายามตามผู้กระท ามาที่บ้านเพ่ือตกลง โดยให้บิดาเป็นผู้เจรจาหลัก ผู้กระท าพยายามขอร้องบิดา
และมารดาของกีต้าร์ไม่ให้บอกบิดามารดาของผู้กระท า แต่บิดาให้ทางเลือกกับผู้กระท าแค่ 2 ทาง คือ 
บอกบิดามารดาให้เข้ามาเจรจาหรือแจ้งต ารวจ ผู้กระท าเลือกบอกบิดามารดาเพ่ือมาตกลงเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีเกิดข้ึน “จะให้เด็กตกลงได้ยังไง เด็กมันยังตกลงเรื่องแบบนี้ไม่ได้ ต้องตกลงกับผู้ใหญ่” 

ในกรณีศึกษาที่ครอบครัวของผู้กระท าได้มีโอกาสพูดคุยกับครับครัวของเด็ก มักมีข้อเสนอให้
ผู้กระท ากับเด็กผูกข้อมือเป็นสามีภรรยากันเพ่ือไม่ให้ครอบครัวเด็กเอาเรื่อง ซึ่งน้อยรายที่จะยินยอมให้
เป็นอย่างนั้น เพราะครอบครัวส่วนใหญ่มองว่าไม่ต้องการให้เด็กมีครอบครัวในช่วงวัยนี้ แต่ควรเอา
เวลาไปศึกษามากกว่า บางรายเจรจาเพ่ือไม่ให้ผู้กระท ายุ่งเกี่ยวกับเด็กอีก เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด .ญ.
ทอฝัน (นามสมมติ) น้าให้ทอฝันโทรตามผู้กระท าเข้ามาคุยที่บ้าน ผู้กระท ายอมมาคุยกับน้าโดยน้าถาม
ว่าจะเอาอย่างไรต่อ น้าตกลงกับผู้กระท าว่าเรื่องคบกันไม่ได้ว่าอะไรแต่ไปไหนควรอยู่ในสายตาของ
ผู้ใหญ่ น้ารับไม่ได้ถ้ายังมีเพศสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นให้ผู้กระท าโทรหาบิดามารดาเพ่ือนัดมาพูดคุยกัน 
น้าตัดสินใจยังไม่แจ้งความทันที น้าเล่าว่าบิดาของผู้กระท าไม่ยินยอมมาพูดคุยนักและพูดท านองว่าน้า
เรื่องมาก พ่ีสาวของผู้กระท าเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันบิดาของผู้กระท ายังยอมยกให้ฝ่ายชาย น้า
บอกว่ารับไม่ได้ถ้าจะถึงขั้นยกให้ไปอยู่ด้วยกัน กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) เมื่อมารดา
ทราบเรื่องมารดาไปที่บ้านของผู้กระท าเพ่ือตกลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้เจอมารดาของผู้กระท า
และได้ตกลงว่า อีก 2 วันจะไปเจอกันที่สถานีต ารวจโดยจะตามบิดาของผู้กระท าไปด้วย เมื่อถึงวันนัด
หมายปรากฏว่ามารดาของผู้กระท าเสนอให้ผูกข้อมือกัน มารดาเล่าว่าโมโหมากและไม่ต้องการให้ผูก
ข้อมือเป็นสามีภรรยากัน “แม่โมโหนะ นี่ให้ลูกมาเรียนไม่ได้ให้มาแต่งงาน แม่รับไม่ได้ นนนี่ยังมี
อนาคตอีกไกล” หรือกรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) ครั้งแรกที่มารดาจับได้ว่าผู้กระท า
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แอบมาหาใบตองที่บ้านย่า มารดาโกรธมาก นอกจากมารดาจะต่อว่าใบตอง มารดาเลือกจัดการโดยใช้
การตักเตือนและคาดโทษไว้ โดยตัดสินใจไปที่บ้านผู้กระท าตั้งใจจะต่อว่า แต่ไม่เจอตัวผู้กระท า มี
เพียงแต่มารดาของผู้กระท าเท่านั้นที่อยู่ในบ้าน มารดาไดต้กลงและพูดคุยกับมารดาผู้กระท าห้ามไม่ให้
ผู้กระท ามายุ่งเกี่ยวกับใบตองอีกไม่เช่นนั้นจะแจ้งความจับผู้กระท า ที่ผ่านมาคนรู้จักมาเล่าให้ฟังว่าเจอ
ใบตองกับผู้กระท าจึงรับรู้ว่าใบตองกับผู้กระท าแอบเจอกัน แต่ครั้งนี้มารดาไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวกันอีก 
แม้สุดท้ายใบตองและผู้กระท าจะยังแอบพบกันและมารดาของผู้กระท าไม่ได้ใส่ใจห้ามปรามก็ตาม 

ทั้งนี้ครอบครัวที่ยินยอมให้เด็กและผู้กระท ามีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยา และจะให้ผูก
ข้อมือยังมีอยู่ เช่น กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) เมื่อน้ารู้เรื่องมะนาวมีแฟนและมี
เพศสัมพันธ์กัน น้าจึงให้ผู้กระท ามาอยู่ที่บ้านด้วยโดยไม่ได้ถามความเห็นของมารดา เพราะมะนาวติด
ผู้กระท ามาก มีพฤติกรรมโดดเรียน น้ากลัวว่ามะนาวจะไม่ยอมไปโรงเรียนหรืออาจเตลิดไปที่อ่ืน น้าจึง
ตกลงให้ผู้กระท าจ่ายค่าเลี้ยงดูมะนาวเดือนละ 3,000 บาท โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้นอนแยกห้อง
กัน มะนาวจะนอนห้องส่วนตัว ให้ผู้กระท านอนที่ห้องนั่ งเล่นชั้นล่าง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้
นอนที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างด้วยกันได้ น้าเข้าใจว่ามะนาวกับผู้กระท าไม่น่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอีก จน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันเกิดของมะนาว ผู้กระท าซื้อที่ตรวจครรภ์และยาคุมให้เป็น
ของขวัญวันเกิด มะนาวลืมวางไว้น้าจึงเห็น น้าถามคนในครอบครัวว่าเป็นของใคร มะนาวจึงสารภาพ
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท ามาตลอด ป้องกันบ้างไม่ป้องกันบ้าง เคยใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมแบบแผง 
น้าว่ากล่าวมะนาว ว่าท าแบบนี้ท าไม ท าไมมะนาวไม่นึกถึงอนาคตของตัวเอง ครั้งนี้มารดาทราบเรื่อง
ว่าน้าอนุญาตให้ผู้กระท ามาอยู่บ้านและมีเพศสัมพันธ์กับมะนาวแล้ว ทราบเรื่องค่าเลี้ยงดูที่ให้ผู้กระท า
จ่ายเดือนละ 3,000 บาท มารดาไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่น้าให้เหตุผลว่าถ้าไม่ยอมให้ผู้กระท า
มาอยู่ด้วย มะนาวจะโดดเรียน และอาจเตลิดไปไหนไกลกว่านี้ ดังนั้นผู้กระท าต้องรับผิดชอบ และจะ
ให้หมั้นกับมะนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์มะนาวกับโอ๊ค
ทะเลาะกันเพราะต่างเข้าใจผิดว่าต่างฝ่ายต่างมีคนคุยใหม่ ประกอบกับผู้กระท าไม่เคยรับผิดชอบงาน
บ้านมะนาวต้องเป็นคนท าแทนผู้กระท า จากที่ผู้กระท าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ 3,000 บาท
ผู้กระท าก็ไม่ได้จ่าย ผู้กระท าไปมีคนอ่ืนและเลิกรากัน ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบมะนาว ครอบครัวของ
มะนาวไม่พอใจจึงตัดสินใจแจ้งความ ส่วนมะนาวไม่ได้รู้สึกดีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ “เรียกเงินเค้า 
เหมือนหนูถูกขายเลย” 

 
 4.4.5 การจัดการด้านกฎหมาย 

ครอบครัวส่วนใหญ่ เมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศมักต้องการให้ผู้กระท ารับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงเสียหาย การแจ้งความกับต ารวจเพ่ือด าเนินคดีตาม
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กฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวเลือกกระท า ซึ่งกรณีศึกษาทุกรายมีการแจ้งความโดยมี
ระยะเวลาในการแจ้งความหลังจากทราบเรื่องที่แตกต่างกัน ความคาดหวังส่วนหนึ่งของครอบครัว คือ 
ให้ผู้กระท าได้รับโทษ อีกส่วนหนึ่ง คือ การได้รับค่าชดเชย 

บางรายเข้าแจ้งความทันทีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบครัวรับไม่ได้ หรือเป็นเหตุการณ์ที่เห็นซึ่ง
หน้า เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ที่ถูกกระท าโดยพ่อเลี้ยงและไม่ยินยอมกับการ
ทารุณกรรมทางเพศเมื่อมารดาทราบเรื่อง มารดาใช้เวลาตั้งตัวหาข้อมูล เข้าแจ้งความและพานุ้งนิ้ง
ตรวจร่างกาย ตั้งใจจะมัดตัวผู้กระท าให้ได้ จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด หรือ กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง 
(นามสมมติ) ที่ผู้กระท าแอบเข้ามาในบ้านและก าลังจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า แต่ครอบครัวมาพบ
เสียก่อน บิดามารดาจึงโทรแจ้งต ารวจทันที 

บางรายเลือกให้มีการเจรจากันก่อน หากฝั่งของผู้กระท าไม่ให้ความร่วมมือหรือผลของการ
เจรจาไม่เป็นดั่งครอบครัวของเด็กต้องการจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความในภายหลังเช่น กรณีศึกษาที่ 4
ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) บิดานัดพบกับครอบครัวของผู้กระท าเพ่ือตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดย
ไปแถวบ้านของอ่ าเมื่อไปถึงครอบครัวของผู้กระท าไม่รับผิดชอบและว่ากล่าวอันดาอย่างรุนแรง บิดา
ผู้กระท าและญาติตะโกนด่าอันดาอย่างรุนแรงท าให้อันดาร้องไห้เพราะอับอาย บิดาจึงตั้งใจว่าจะต้อง
เอาเรื่องให้ถึงที่สุด หลังจากกลับจากบ้านของอ่ าบิดาเบาลงไม่ว่าอันดามากนักและพยายามท าให้อัน
ดารู้สึกดีขึ้น หลังจากนั้นได้พาอันดาเข้าแจ้งความที่สถานีต ารวจและเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) เมื่อครอบครัวทราบเรื่องที่มะนาวคบกับผู้กระท าและโดด
เรียนบ่อยๆ ครอบครัวตกลงให้ผู้กระท าอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้าน โดยให้จ่ายค่าเลี้ยงดูแก่มะนาวเดือนละ 
3,000 บาท ต่อมามะนาวกับผู้กระท าแยกทางกันผู้กระท าจึงไม่ได้จ่ายเงินให้มะนาวอีก มารดาตั้งใจว่า
จะเจรจาให้ผู้กระท ารับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่มะนาว จึงแจ้งความกับทางต ารวจ ถ้าผู้กระท าไม่
สามารถจ่ายได้ก็จะเอาเรื่องทางกฎหมายให้ถึงที่สุด หรือกรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ (นามสมมติ) บิดา
มารดาเจรจากับผู้กระท าก่อนโดยเรียกให้พบที่บ้าน ผู้กระท ายินยอมรับผิดว่ากระท าทารุณกรรมทาง
เพศกับกีต้าร์จริง และพาไปพบกับยายและมารดาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ ยายและมารดามีท่าทียอมรับดี
จะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แต่วันถัดมาบิดาของผู้กระท าเข้ามารับรู้ด้วย มีท่าทีไม่ยินยอมและ
ให้ผู้กระท าปฏิเสธ บิดามารดาของกีต้าร์โกรธจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีต ารวจ โดยตั้งใจว่าจะ
เอาเรื่องให้ถึงท่ีสุด 

ทั้งนี้การแจ้งความและด าเนินคดีต่างๆเป็นการตัดสินใจของครอบครัว โดยเด็กมักไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมน้อยมากในการตัดสินใจ ในกรณีที่ เด็กยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ
มักเกิดความกังวลใจกับการจัดการของครอบครัวเรื่องการแจ้งความ เพราะไม่ต้องการให้แฟนต้องรับ
โทษ เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) พยายามต่อรองกับน้าไม่ให้แจ้งความเพราะกลัว
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ผู้กระท าซึ่งเป็นแฟนเดือดร้อนจนเมื่อทอฝันกับแฟนเลิกกัน ประกอบกับบิดาของผู้กระท าไม่ค่อยสนใจ
เข้าพูดคุย และว่ากล่าวท านองว่าบิดาผู้กระท ามีลูกสาว 2 คน ยังยกให้ผู้ชายที่กระท าต่อลูกสาวเลย 
น้าจึงพาทอฝันเข้าแจ้งความโดยพูดให้ทอฝันยอมรับและเข้าใจว่าให้เป็นบทเรียนกับครอบครัวผู้กระท า
ด้วย แม้ทอฝันจะไม่เต็มใจให้แจ้งความเท่าไหร่นักเพราะยังรู้สึกดีกับผู้กระท าอยู่แต่ก็ต้องยอมน้า "ไม่
อยากให้น้าแจ้ง แต่ก็แล้วแต่น้า" หรือ กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) “ไม่อยากให้แม่แจ้ง
ความแบบนั้น แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเค้าเป็นผู้ใหญ่”  

ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ที่ถูกกระท าโดยพ่อเลี้ยงและไม่ยินยอมกับ
การทารุณกรรมทางเพศแม้ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจแต่กลับรู้สึกว่าการที่มารดาแจ้งความ คือ การที่ตน
ได้รับการปกป้องจากครอบครัวรู้สึกปลอดภัยขึ้น "ดีใจที่เค้าจะถูกจับไป มีความสุขมากขึ้น ถ้าเกิดอีก
จะบอกแม่เพราะแม่บอกว่ามีอะไรให้บอก ไม่ต้องกลัว" แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนุ้งนิ้งยังมีความ
กังวลใจเพราะมารดาแจ้งความด าเนินคดีพ่อเลี้ยงเพียงคนเดียว ไม่ได้แจ้งความพ่ีชายต่างบิดาของนุ้
งนิ้ง มารดาเล่าว่าท าใจยากที่จะแจ้งความเพราะเป็นลูกชาย คิดว่าจะจัดการเองได้ท าให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอาจมีผลต่อการตัดสินใจเอาผิดผู้กระท าทางกฎหมาย 

เมื่อครอบครัวเข้าแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าแล้ว ความเข้มข้นของความตั้งใจเอาผิด
ผู้กระท าในแต่ละรายมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่สังเกตได้จากบางครอบครัว คือ หากผู้กระท ามีอายุไม่
มากนัก ยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ ประกอบกับเด็กเป็นผู้โอนอ่อนผ่อนตามผู้กระท าเอง ครอบครัวของ
เด็กบางรายจึงมีแนวโน้มไม่ต้องการให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักมากนัก เพราะไม่ต้องการให้ผู้กระท า
ต้องเสียอนาคตเช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) น้าเห็นว่าเด็กทั้งสองคนคบกันเป็นแฟน 
แม้จะรับไม่ได้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กแต่ก็ไม่ต้องการให้ผู้กระท าต้องรับโทษหนักหนามากนัก
เพราะเป็นห่วงอนาคต แต่ต้องการให้เป็นบทเรียนแก่ผู้กระท าและครอบครัวของผู้กระท าเท่านั้น หรือ 
กรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) ตอนแรกต้องการด าเนินคดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปย่าบุญธรรมรู้สึก
สงสารผู้กระท า เพราะอยู่กับพ่อเพียง 2 คน ไม่ได้มีเงินมากมายนักถ้าจะเรียกเอาเงินก็คงไม่ได้มาก
เท่าไหร่ และเป็นห่วงอนาคตของผู้กระท าเพราะถือว่าเป็นเยาวชนคนหนึ่ง 

ประเด็นการจัดการด้านกฎหมายสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกครอบครัว คือ ความกังวลเรื่อง
กระบวนการทางกฎหมายเนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอไม่ทราบว่ากระบวนการทางกฎหมายเป็น
อย่างไร ไม่ทราบว่าตนควรจะด าเนินการอย่างไรต่อ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับหลักฐานที่มีว่าจะ
สามารถเอาผิดกับผู้กระท าได้หรือไม่ และหากเอาผิดไม่ได้จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง เช่น โดนโทษแจ้ง
ความเท็จ โดนฟ้องหมิ่นประมาทกลับ  กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) เป็นกรณีหนึ่งที่เผชิญ
ปัญหากังวลใจเกี่ยวกับกฎหมาย เมื่อบิดาเลี้ยงเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย ปรากฏว่าบิดาเลี้ยงไม่
ยอมรับว่าตนเป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศต่อนุ้งนิ้ง ครอบครัวฝั่งบิดาเลี้ยงได้ข่มขู่และบอกว่ า
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จะแจ้งความมารดาของนุ้งนิ้งว่าแจ้งความเท็จ ส่วนนายจ้างของนายน่วมก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามา
ปกป้องนายน่วม โดยตกลงกับมารดาว่าจะจัดหาทนายมาร่างบันทึกให้นุ้งนิ้งลงนามว่าสิ่งที่กล่าวหา
นายน่วมเป็นสิ่งที่นุ้งนิ้งกล่าวเท็จ แลกกับการที่นายจ้างจะคืนโฉนดบ้านหลังปัจจุบันที่นายจ้างเป็น
เจ้าหนี้ให้และยกหนี้ที่เหลือให้ทั้งหมด รวมทั้งจะคอยควบคุมไม่ให้นายน่วมยุ่งกับครอบครัวอีก มารดา
รู้สึกกังวลอย่างมากเพราะใจหนึ่งก็กังวลว่าสิ่งที่นุ้งนิ้งพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหลักฐานจากการ
ตรวจร่างกายจะเพียงพอต่อการเอาผิดนายน่วมหรือเปล่า แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเชื่อลูก ไม่ถอดแจ้ง
ความหรือเซ็นเอกสารยินยอมใดๆกับนายจ้างของนายน่วม นอกจากนี้ครอบครัวยังกังวลว่าการแจ้ง
ความจะส่งผลต่อเด็กในอนาคตหรือไม่ เช่น เป็นประวัติติดตัวเด็กไปจนโต หรือ ในกรณีศึกษาที่ 12 
ด.ญ.นนนี่ (นามสมมติ) ที่มารดาสะท้อนความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายในประเด็นว่า “ก็
แล้วแต่บุญแต่กรรม และก็ตามกฎหมายแล้วกัน ได้แค่ติดพินิจ ออกมาก็คงไม่ส านึกอยู่ดี” 
 

4.4.6 การจัดการด้านสุขภาพร่างกายของเด็ก 
ในประเด็นด้านสุขภาพร่างกายของเด็ก หลังจากท่ีรับรู้เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศแล้วและ

ทราบถึงความเสี่ยงจากการไม่ป้องกันระหว่างมีเพศสัมพันธ์ของเด็กกับผู้กระท า ส่วนใหญ่ครอบครัวจะ
กังวลเรื่องการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์จึงพาเด็กเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรวมถึง
เป็นหลักฐานส าหรับใช้เอาผิดผู้กระท า ในกรณีศึกษาทั้งหมดมี 1 รายที่รับรู้ ว่าเด็กเพ่ิงถูกทารุณกรรม
ทางเพศแล้วมารดาซื้อยาคุมก าเนิดชนิดฉุกเฉินให้เด็กทานทันที  

ผลจากการตรวจสุขภาพของกรณีศึกษาทั้ง 12 กรณีพบว่ามีกรณีศึกษา 1 รายที่ตั้งครรภ์โดยมี
อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ แต่ไม่มีรายใดเลยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีที่ครอบครัวรู้ผลจาก
แพทย์ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับร่างกายเด็กครอบครัวมักจะสบายใจขึ้น แต่ยังมีความกังวลถึงโอกาสที่เด็ก
จะเสี่ยงเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ าจนท าให้ติดโรคและการตั้งครรภ์ได้ เริ่มให้ความส าคัญกับการให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากขึ้น  

ทั้งนี้หากเด็กมีพฤติกรรมที่ครอบครัวประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทาง
เพศซ้ าอีก ครอบครัวจะสนใจเรื่องการคุมก าเนิดของเด็กเป็นพิเศษ โดยทีมดูแลผู้ป่วยเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมของโรงพยาบาลจะช่วยแนะน าวิธีการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิผลเหมาะกับช่วงวัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมการคุมก าเนิดอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเองได้ คือ การใช้ยาฝังคุมก าเนิดซึ่งฝั่งบริเวณใต้ท้องแขน
ของเด็ก และสามารถคุมก าเนิดได้เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้เด็กและครอบครัวตัดสินใจเป็นทางเลือก 
และอธิบายให้เด็กและครอบครัวเข้าใจว่าการใช้ยาฝังคุมก าเนิดนี้ช่วยคุมก าเนิดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่
ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ตารางท่ี 4.16 การฝั่งเข็มคุมก าเนิดของเด็กหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 

การใช้ยาฝังคุมก าเนิด จ านวน ร้อยละ 
ฝั่งเข็ม 7 58.3 

ไม่ฝั่งเข็ม 5 41.7 
รวม 12 100.0 

 
 มีกรณีศึกษาจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) ที่ครอบครัวตัดสินใจให้ เด็กใช้ยาฝังคุมก าเนิด แต่
ละครอบครัวครอบครัวให้เหตุผลต่างๆที่ให้ฝังเข็ม ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เชื่อใจในตัวเด็ก คิดว่าเด็ก
อาจจะไปมีเพศสัมพันธ์ซ้ าอีกไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ และไม่มั่นใจในสติปัญญาของ
ผู้ป่วยเพราะอย่างน้อยก็ไม่ตั้งครรภ์ เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ.ทอฝัน (นามสมมติ) ถึงแม้ทอฝันจะเลิก
กับแฟนและเข็ดกับปัญหาที่ตามมาหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น แต่น้ามองว่าทอฝันไม่ทันคนและมี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุอีกจึงตั้งใจป้องกันโดยให้คุมก าเนิด กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นาม
สมมติ) บิดามารดาผิดหวังกับการที่หนูนาแอบมีแฟน รวมถึงไปมีเพศสัมพันธ์กัน ทั้งที่ปกติหนูนาเป็น
คนที่อยู่ในโอวาทมาตลอดจึงรู้สึกไม่เชื่อใจ กลัวว่าหนูนาจะมีเพศสัมพันธ์อีกและเกิดการตั้งครรภ์จึงให้
หนูนาใช้ยาฝังคุมก าเนิด กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ.มะนาว (นามสมมติ) มารดาพยายามสอนมะนาวมากขึ้น
เกี่ยวกับการมีแฟนและเรื่องเพศสัมพันธ์ ยอมให้มะนาวใช้ยาฝังคุมก าเนิดเพ่ือป้องกันมะนาวไปมี
เพศสัมพันธ์อีกและตั้งครรภ์ หรือกรณีศึกษาที่ 5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) ครอบครัวยังคงไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของบีมได้ บีมยังคงออกจากบ้านและไม่ยอมกลับมานอนที่บ้านอยู่ บิดาบุญธรรมเล่า
ว่าบีมเลิกกับผู้กระท าแล้วหลังจากเกิดเรื่องแค่ไม่กี่วัน และบีมก็มีแฟนใหม่โดยคนใหม่นี้คบกันมา
ประมาณ 1 เดือนแล้ว เคยกลับมาบ้านพร้อมใส่เสื้อบอลและกางกางผู้ชาย ท าให้ครอบครัวกังวลมาก 
กลัวว่าบีมจะตั้งครรภ์ ครอบครัวได้ปรึกษากันว่าจะต้องให้บีมใช้ยาฝังคุมก าเนิดให้ได้ อย่างน้อยก็ลด
ความเสี่ยงที่บีมจะตั้งครรภ์ 

ในขณะที่บางครอบครัวลังเลหรือยังไม่ให้ใช้ยาฝัง เช่น กรณีศึกษาที่เด็กไม่ได้ยินยอมให้มี
เพศสัมพันธ์ครอบครัวไม่เลือกใช้ยาฝังคุมก าเนิดเลย ส่วนครอบครัวที่เด็กยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์แล้ว
ครอบครัวยังมีความลังเลและยังไม่ยินยอมนั้นครอบครัวได้สะท้อนว่าการใช้ยาฝังคุมก าเนิดจะเป็นการ
ชี้โพรงให้เด็กมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้เพราะเด็กรับรู้ว่าจะไม่ตั้งครรภ์ เช่น กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.
ใบตอง (นามสมมติ) ในเรื่องการใช้ยาฝังคุมก าเนิดนั้นครอบครัวมีการพูดคุยกันบ้าง บิดามารดาเห็น
ด้วยว่าควรมีการคุมก าเนิดกับใบตองเพ่ือป้องกันไว้ก่อน แต่ญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าถ้า
ใบตองรู้ว่าการใช้ยาฝังคุมก าเนิดท าให้เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วจะไม่ตั้งครรภ์ และใบตองจะมีเพศสัมพันธ์
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อีก จึงต้องมีการพูดคุยกันและอธิบายให้ใบตองเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ หากใช้
ยาฝังคุมก าเนิดแล้วไม่ใช่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะยังมีความเสี่ยงเก่ียวกับโรคทางเพศสัมพันธ์อยู่ 

นอกจากการตัดสินใจเรื่องการคุมก าเนิดแล้วในการจัดการเรื่องสุขภาพของเด็ก เด็กจะได้รับ
ยาจ านวนหนึ่งจากโรงพยาบาลเป็นยาต้านการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ โดยเด็กจะต้องทานยาเป็นเวลา
สม่ าเสมอติดต่อกัน ครอบครัวจะมีส่วนช่วยในการควบคุมดูแลให้เด็กทานยาครบและตรงเวลา รวมถึง
พาเด็กเข้ารับการตรวจตามแพทย์นัด โดยเป็นการตรวจติดตามอาการและตรวจซ้ าเพ่ือยืนยันผลเป็น
ระยะ จนมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้อหรือตั้งครรภ์จริง การที่ครอบครัวใส่ใจเด็กถือเป็นการช่วย เด็กอย่าง
หนึ่งที่นอกจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้ว บางครั้งยังมีส่วนท าให้เด็กรู้สึกดีด้วยเช่น กรณีศึกษาที่ ด.ญ.
อันดา (นามสมมติ) อันดาได้รับยาจากโรงพยาบาล เมื่อพ่ีสาวเห็นว่ายาจะต้องทานให้ตรงเวลาที่แพทย์
ก าหนด จึงเขียนข้อความเพ่ือเตือนไม่ให้อันดาลืมทานยา ว่า “กินยา 7 โมงครึ่ง ทุ่มครึ่ง” โดยกระดาษ
แปะไว้ที่โทรทัศน์ อันดาจะได้เห็นได้ "นี่ไงพ่ีเขียนให้ กลัวหนูลืมกินยา" "รู้ว่าพ่ีเป็นห่วง"  

กรณีศึกษาที่ตั้งครรภ์ คือ กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) โดยมารดาทราบจากการ
สังเกตท้องของเด็กว่ามีความผิดปกติและซื้อที่ตรวจครรภ์ให้ มารดาเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการพา
เด็กเข้าตรวจร่างกาย ให้ค าแนะน าและดูแลเด็กระยะตั้งครรภ์ มารดาบอกว่าตนมีประสบการณ์มา
ก่อนพอจะช่วยลูกได้ ซึ่งการแสดงออกของมารดาส่งผลอย่างมาต่อสภาพร่างกายและจิตใจของปันนา
ปันนาไม่รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนช่วงที่มารดายังไม่ทราบเรื่อง "ก่อนหน้านี้เครียดกังวล บางทีนอนน้ าตา
ไหล แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว" สัมพันธภาพระหว่างกันที่ดีขึ้น เข้าใจกันและกันมากขึ้น  มารดาบอกว่า
“เริ่มท าใจได้และก็อยากดูแลเค้า” ส่วนปันนาเล่าว่า “ทุกวันนี้แม่ชอบให้เดินที่สวนจะได้ออกก าลังกาย 
สนิทกับแม่มากขึ้น แม่คือตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น” หลังจากปันนาตั้งครรภ์มารดาตระหนักได้มากขึ้น
เกี่ยวกับการป้องกันลูกจากปัญหาเพศสัมพันธ์ มารดาคิดว่าการสอนหรือจัดให้มีการคุมก าเนิดเป็นสิ่ง
ส าคัญมารดายอมรับว่าวัยรุ่นสมัยนี้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น ตั้งใจว่าหลังปันนาคลอดจะให้ปันนาและ
น้องสาวของปันนาที่เริ่มโตเป็นสาวใช้ยาฝังคุมก าเนิด 
 
 



 

บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
 
 

จากการศึกษา เรื่อง “บทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมเพศเด็ก” เป็นการศึกษา
สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่ เกิดกับเด็กในแต่ละรายทั้งในแง่ของเหตุการณ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้กระท า บทบาททั่วไปของครอบครัวในการเลี้ยงดู ให้ความรู้และการ
อบรมบ่มเพาะที่ผ่านมาก่อนที่เด็กจะประสบปัญหาถูกทารุณกรรมทางเพศ ในระหว่างการทารุณกรรม
ทางเพศ การปกปิดหรือเผยความลับของเด็ก และศึกษาบทบาทในการจัดการปัญหาของครอบครัว
เมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ รูปแบบการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารายกรณีตามระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลักประกอบกับการสังเกตมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ทางเพศ จ านวน 12 ราย บุคคลในครอบครัว จ านวน 12 ราย รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ท างานร่วมกับเด็กถูก
ทารุณกรรมทางเพศเป็นข้อมูลเพิ่มเติม 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  

5.1.1 สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศ 
 จากการศึกษากรณีศึกษาจ านวน 12 รายพบว่า  9 ราย การทารุณกรรมทางเพศเกิดจากการ
ที่เด็กยินยอมโอนอ่อนมีเพศสัมพันธ์ตามผู้กระท าเอง โดยคิดเป็น ร้อยละ 75 ของกรณีศึกษาท้ังหมด 
 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัว มีจ านวน 
11 ราย (ร้อยละ 91.7) ส่วนผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศเด็กที่เป็นบุคคลภายในครอบครัว จ านวน 1 
ราย (ร้อยละ 8.3) 

กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่า ในจ านวน 11 ราย ผู้ที่กระท าทารุณกรรมทาง
เพศเด็กมีความสัมพันธ์กับเด็กในฐานะคนรักหรือแฟนจ านวน 8 ราย (ร้อยละ 72.7) เป็นเพื่อน 2 ราย 
(ร้อยละ 18.2) และเป็นรุ่นพี่ท่ีโรงเรียน 1 ราย (ร้อยละ 9.1) 
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 การที่เด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์พบว่ามีสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่าง
เด็กและผู้กระท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กและผู้กระท าอยู่ในฐานะที่เป็นคนรักกัน แนวโน้มของเด็ก
ที่จะโอนอ่อนตามค าขอของผู้กระท ายิ่งง่ายขึ้น เช่น กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่  (นามสมมติ) ได้เล่าว่า
เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศของนนนี่เกิดจากการที่ตนมีโอกาสอยู่ตามล าพังกับผู้กระท าที่เป็นแฟน 
“ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเค้าหรอก เค้าไม่ได้ใช้ก าลังบังคับหนู แต่บรรยากาศ
มันพาไป หนูเลยยอม” นอกจากนี้ทักษะการปฏิเสธ สติปัญญา และความอยากรู้อยากลองก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้เด็กยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้น เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นาม
สมมติ) ผู้กระท าเป็นแฟน “เค้าเข้ามานอนทับแล้วถอดเสื้อผ้าหนู หนูใช้เท้าเตะที่ตัวให้เค้าออกไป
ห่างๆ แต่ก็ไม่มีแรงสู้ แล้วเค้าก็อุ้มพาไปอาบน้ า กลับมาที่เตียงก็มาทับอีกเลยยอมมีอะไรด้วย”
กรณีศึกษาที่  4 ด.ญ. อันดา (นามสมมติ) ที่เล่าว่าตนเป็นคนชอบรู้ชอบลอง เคยเกือบจะมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนเก่าแต่สอดใส่ไม่เข้า “เค้าบอกว่าอยาก เลยตอบกลับไปว่า เออท าก็ท า” นอกจากนี้ในกรณีที่
ยินยอมนีพ้บว่ามีกรณีศึกษา 1 รายที่ตั้งครรภ์ 
 รายที่เด็กไม่ยินยอมพบว่าเกิดจากระดับสติปัญญา หรือสถานการณ์บางประการที่ท าให้เด็ก
ต้องจ ายอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้กระท า เช่น กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ผู้กระท าคือบิดา
เลี้ยงและพ่ีชายต่างบิดา มักหาโอกาสที่เด็กอยู่บ้านเพียงล าพัง โดยบิดาเลี้ยงกระท าต่อเด็กประมาณ 3 
ปีตั้งแต่เด็กอายุ 9 ปี ให้เงินให้ขนมและขู่เด็กว่าหากบอกมารดาจะโกรธและครอบครัวจะเดือดร้อน 
เด็กจึงอยู่ในสภาวะจ ายอมมาโดยตลอด กรณีศึกษาที่ 11 ด.ญ.เชอรี่ (นามสมมติ) ผู้กระท าเป็นเพ่ือน
ของเด็กได้พาเด็กไปที่บ้าน 2 ชั้นหลังหนึ่ง ชั้นล่างของบ้านมีกลุ่มเด็กผู้ชาย 3-4 คนก าลังเล่นเกม 
ผู้กระท าให้เด็กข้ึนไปรอที่ห้องชั้นบน เมื่อตามเข้ามาได้ต่อรองกับเด็กหากไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์จะไม่
พากลับบ้าน เด็กไม่กล้าตะโกนเพราะกลัวเด็กผู้ชายคนอ่ืนจะขึ้นมาและจะโดนท าร้ายหนักจึงยินยอมมี
เพศสัมพันธ์กับผู้กระท าโดยไม่เต็มใจ 
   
 5.1.2. บทบาทของครอบครัวในดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน โดยแยกทางกัน 6 ราย (ร้อยละ 50) 
หย่าร้างกัน 1 ราย (ร้อยละ 8.3) ส่วนอีก 5 ราย (ร้อยละ 41.7) ยังอาศัยอยู่ด้วยกัน ในรายที่แยกทาง
กันหรือหย่าร้างส่วนใหญ่มีสามีหรือภรรยาใหม่ ส่วนรายที่บิดามารดายังอยู่ด้วยกันพบว่าส่วนใหญ่มี
ปัญหาครอบครัว บิดามารดาทะเลาะกัน บิดาต้องท างานต่างจังหวัด หรือมีปัญหาทางเศรษฐานะ 

การดูแลเด็กของครอบครัวมี 2 ประเภท คือ ดูแลแบบปล่อยปละละเลย และดูแลแบบ
เข้มงวด ในรายที่ดูแลแบบปล่อยปละละเลยส่วนมากครอบครัวมักมีปัญหาความแตกแยก หรือมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนๆ เช่น ต้องดูแลคนป่วยในครอบครัว ต้องท างานหารายได้เพ่ือใช้จ่าย
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ในครัวเรือนมากกว่า ท าให้มีเวลาใส่ใจเด็กน้อยลง ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กได้ เช่น กรณีศึกษาที่  1 ด.ญ.น้ าใส (นามสมมติ) ย่าเล่าว่า“พ่อกับแม่มันแยกทางกัน
ต่างคนต่างมีใหม่ เหมือนเป็นเด็กขาดๆ ย่าก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแล” กรณีศึกษาที่ 7 ด.ญ. มะนาว (นาม
สมมติ) มารดาต้องดูแลตาที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายจึงให้เด็กอาศัยอยู่กับน้าเป็นการชั่วคราว “แม่ต้อง
ดูแลตากับน้อง พอจับได้ว่าแอบมีแฟนก็ต้องส่งไปให้น้าช่วยดู น้ามีเวลากว่าแม่” ส่วนรายที่ดูแลเด็ก
อย่างเข้มงวด ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กมีอิสระ ครอบครัวสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีกฎเกณฑ์
ให้เด็กต้องปฏิบัติตามมาก มักพบว่าเด็กมักรู้สึกอึดอัด กดดัน อยากอยู่กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัว
มากกว่า บางรายยึดเอาเพ่ือนหรือแฟนเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนู
นา (นามสมมติ) “แม่ไม่ค่อยยอมให้ไปไหน ประตูห้องนอนก็เอาลูกบิดออกแล้วก็คอยส่งดูผ่านรู” 

การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้สอนหรือพูดคุยแต่เป็น
ลักษณะของการห้ามปรามไม่ให้มีแฟนมากกว่า บางครอบครัวคาดโทษ ท าให้เด็กไม่กล้าบอกเรื่องแฟน
หรือต้องแอบคบกัน เช่น กรณีศึกษาที่ 4 ด.ญ.อันดา (นามสมมติ) “หนูก็อยากบอกพ่อว่ามีแฟน แต่
กลัวพ่อด่าแล้วให้เลิกกัน” 
 

5.2.3. การจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 
ในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อ มีเพียง 1 รายเท่านั้น (ร้อยละ 8.3) ที่ป้องกัน

โดยใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันเป็นบางครั้ง 4 ราย (ร้อยละ 33.3) และไม่ได้ป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย
เลย 7 ราย (ร้อยละ 58.3) บางรายเล่าว่าแรกๆผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัยแต่ก็ถอดออกเพราะไม่ถนัด 
เช่น กรณีศึกษาที่ 3 ด.ญ. ทอฝัน (นามสมมติ) “ก็ป้องกันค่ะ แต่ตอนหลังเค้าบอกไม่ชอบเลยถอด
ออก”  หรือกรณีศึกษาที่  4 ด.ญ. อันดา (นามสมมติ) “เค้าไม่ถนัด เลยบอกว่าสดก็สด” การป้องกัน
โดยถุงยางอนามัยเป็นเรื่องของผู้กระท าที่จะใส่หรือไม่ใส่ เด็กส่วนใหญ่ไม่มีการทักท้วงแม้จะเป็นการ
ทารุณกรรมทางเพศที่เกิดจากการยินยอม เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันต่างๆ เด็กมักตอบไม่ค่อย
ได้ว่าการป้องกันมีชนิดใดบ้าง และหากไม่ป้องกันจะเกิดความเสี่ยงอะไรได้บ้าง  
  เมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศ เด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะปกปิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยมี 8 รายที่เลือกการปกปิด (ร้อยละ 66.7) สาเหตุส าคัญที่เลือกปกปิดเพราะกลัวถูกดุและถูกท า
โทษครอบครัวมักรู้ภายหลังจากการสังเกต ซึ่งรวมถึงกรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) ที่
ผู้กระท าเป็นบิดาเลี้ยงและพ่ีชายต่างบิดาด้วย เนื่องจากถูกกระท าตั้งแต่เด็กถูกขู่มาโดยตลอดว่ามารดา
จะโกรธและครอบครัวจะเดือดร้อน ส่วนเด็กที่บอกบุคคลที่ไว้ใจมีจ านวน 4 ราย (ร้อยละ 33.3) รายที่
ไม่ยินยอมมีรายหนึ่งบอกมารดา อีกรายหนึ่งบอกเพ่ือนและพ่ีสาวก่อน กรณีศึกษาที่ 9 ด.ญ.กีต้าร์ 
(นามสมมติ) “เพ่ือนบอกว่ายังไงก็ต้องบอกมารดา” ในรายที่ยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศมี 
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2 ราย ที่บอกบุคคลที่ไว้ใจ โดยรายหนึ่งบอกน้องสาว ส่วนอีกรายบอกยาย กรณีศึกษาที่ 12 ด.ญ.นนนี่ 
(นามสมมติ) “ย่าเคยถามและบอกตลอดว่าเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ย่าไม่โกรธเลยกล้าเล่า” 
   

5.2.4. บทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเม่ือรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เมื่อทราบเรื่องครอบครัวจะยังไม่สามารถปรับอารมณ์ของ
ตนเองได้ มีทั้งดุด่า นิ่งเงียบ และร้องไห้ กรณีที่เด็กเป็นผู้ยินยอมเองครอบครัวจะรู้สึกเสียใจ ผิดหวัง 
และไม่เชื่อใจเด็ก น าไปสู่การสร้างมาตรการบางอย่างเพ่ือหวังควบคุมพฤติกรรม เช่น ยึดโทรศัพท์ 
เพราะเป็นช่องทางท าให้เด็กติดต่อกับผู้กระท าได้ ไปรับไปส่งที่โรงเรียนพร้อมก าชับครูให้ช่วยดูแลเป็น
พิเศษเพ่ือเป็นหลักประกันว่าเด็กจะไม่แอบหนี ระยะนี้เป็นระยะที่ครอบครัวและเด็กมีความเครียด
และกดดันมาก เช่น กรณีศึกษาที่ 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) มารดาเล่าว่า “บางครั้งแม่รู้สึกไม่อยาก
เห็นหน้าหนูนาเพราะกระตุ้นให้คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องขับรถออกไปข้างนอกเพ่ือนั่งเล่นให้ผ่อน
คลาย สบายใจขึ้น” ในขณะที่หนูนากรีดข้อมืออาละวาดที่มารดาไม่ยอมคืนโทรศัพท์ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไประยะหนึ่งที่เริ่มท าใจได้ ครอบครัวจะมีการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลมากขึ้น วางกฎระเบียบที่ยอมรับ
ได้ทั้ง 2 ฝ่าย  
 บางครอบครัวเรียนรู้ที่จะท าความเข้าใจกันและพยายามปรับพฤติกรรมของตนเอง มีแนวโน้ม
ที่เด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) ที่มารดารับฟังมากกว่าดุ
ด่า ให้เวลากับบุตรมากขึ้น “แม่บ่นน้อยลงแล้วนะ มีเวลาให้ใบตองมากขึ้นด้วย” “หนูรู้สึกดีที่แม่
เปลี่ยนไป” ตัวอย่างเสียงสะท้อนในรายที่ครอบครัวมีการปรับตัวพบว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่
ท าให้ครอบครัวหันหน้าเข้าหากันมากขึ้น และเป็นโอกาสปรับสัมพันธภาพในครอบครัว ในขณะที่บาง
ครอบครัวที่ไม่พยายามท าความเข้าใจกันกลับเป็นปัญหาสร้างระยะห่างมากขึ้นไปอีก เช่น กรณีศึกษา
ที่  5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) ย่าบุญธรรมบอกว่า“ทุกวันนี้เหมือนแก้วที่มันร้าวไปแล้ว” พฤติกรรมของ
บีมยังคงแอบหนีออกจากบ้านเหมือนเดิม 
 บทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาที่เด่นชัดอีกประการ คือ บทบาทด้านกฎหมายใน
การเข้าแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท า ซึ่งมักเป็นสิ่งแรกที่ท าโดยกรณีศึกษาทุกรายมีการแจ้ง
ความ ส่วนใหญ่มองว่าผู้กระท าและครอบครัวของผู้กระท าต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิง
เสียหาย ความคาดหวังส่วนหนึ่ง คือ ให้รับโทษ อีกส่วนหนึ่ง คือ การได้รับค่าชดเชย เด็กที่ยินยอมให้
เกิดการทารุณกรรมทางเพศมักเกิดความกังวลใจกับการจัดการของครอบครัวเรื่องการแจ้งความ 
เพราะไม่ต้องการให้แฟนต้องรับโทษ เช่น กรณีศึกษาที่ 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) “ไม่อยากให้แม่
แจ้งความแบบนั้น แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเค้าเป็นผู้ใหญ่” ในขณะที่กรณีศึกษาที่ 2 ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นาม
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สมมติ) ที่ถูกกระท าโดยพ่อเลี้ยงและไม่ยินยอมกับการทารุณกรรมทางเพศรู้สึกว่าตนได้รับการปกป้อง
จากครอบครัว แต่สิ่งที่เหมือนกันทุกครอบครัว คือ ความกังวลเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย
เนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอ 
 ในประเด็นด้านสุขภาพร่างกายของเด็ก ครอบครัวกังวลเรื่องการติดโรคและการตั้งครรภ์ ใน
กรณีท่ีเด็กมีพฤติกรรมที่ครอบครัวประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก ครอบครัวจะสนใจเรื่อง
การคุมก าเนิดของเด็กเป็นพิเศษ มีกรณีศึกษาจ านวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) ที่ครอบครัวตัดสินใจให้ใช้
ยาฝังคุมก าเนิด หลายครอบครัวให้เหตุผลว่าที่ให้ฝังยาเกิดจากความไม่เชื่อใจ เพราะอย่างน้อยก็ไม่
ตั้งครรภ์ ในขณะที่บางครอบครัวที่ลังเลหรือยังไม่ให้ฝังยาคุมก าเนิดสะท้อนว่าจะเป็นการชี้โพรงให้มี
เพศสัมพันธ์กับใครก็ได้เพราะเด็กรับรู้ว่าจะไม่ตั้งครรภ์ ทั้งนี้ทุกครอบครัวเข้าใจว่าการใช้ยาฝังไม่ช่วย
ป้องกันโรคติดต่อ 
 นอกจากนี้มี 1 ราย คือ กรณีศึกษาที่ 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ) ที่เด็กตั้งครรภ์ โดยมารดาที่
มีส่วนส าคัญในการให้ค าแนะน าและดูแลเด็กระยะตั้งครรภ์ ประคับประคองทั้งสภาพร่างกายและ
จิตใจของเด็ก “เริ่มท าใจได้และก็อยากดูแลเค้า”“ ทุกวันนี้แม่ชอบให้เดินที่สวนจะได้ออกก าลังกาย 
สนิทกับแม่มากข้ึน แม่คือตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น” 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

5.2.1 สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศ 
สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความ

รุนแรง เนื่องจากเป็นการทารุณกรรมทางเพศที่มีการสัมผัสร่างกายและล่วงล้ าไปในอวัยะเพศของเด็ก
ส่งผลต่อสภาพร่างกายของเด็กอย่างชัดเจน และอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ จ าเป็นต้องมีการดูแลเด็ก 
เยียวยาที่เข้มข้น รวมถึงปัจจุบันปัญหานี้สามารถเกิดเหตุขึ้นได้ง่ายเนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ
เอ้ืออ านวยให้เกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานี้สะท้อนข้อมูลที่ท าให้เห็นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไป
ของปัญหา คือ การทารุณกรรมทางเพศในช่วงวัย 11-15 ปี บางครั้งเกิดจากการที่เด็กรู้ไม่เท่าทันเรื่อง
เพศสัมพันธ์ เด็กยินยอมด้วยความรักและไว้ใจผู้กระท าจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

จากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศจากเด็กที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ พบว่า การทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดขึ้นในเด็กช่วงวัย 11-15 
ปี และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สามารถแบ่งได้เป็น 2 
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กรณีใหญ่ คือ กรณีท่ีเด็กยินยอมมีเพศสัมพันธ์ และ กรณีที่เด็กไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนีพ้บว่าส่วน
ใหญ่เป็นการยินยอมโอนอ่อนของเด็กเอง ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็ก โดยอาศัย
ช่วงเวลาที่อยู่เพียงล าพังกับเด็ก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับสถิติของศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ถูกกระท ารุนแรง (One Stop Crisis Center, OSCC) หรือ ศูนย์พ่ึงได้ ว่าผู้กระท ามักจะเป็นคน
รู้จัก คนใกล้ชิดและเหตุการณ์ส่วนใหญ่มักเกิดที่บ้านผู้กระท าหรือบ้านของเด็กเองและ ข้อมูลจาก
ไทยรัฐออนไลน์ (2557) ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
เช่น แฟน รองลงมาคือเพ่ือน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด 
และโอกาสเอื้ออ านวย เป็นต้น 

กรณีท่ีเด็กยินยอมโอนอ่อนตามผู้กระท าได้ง่ายนั้นปัจจัยส าคัญ คือ โอกาสที่เอ้ืออ านวยให้เด็ก
ผู้กระท าได้ใกล้ชิดกันสองต่อสองในที่รโหฐาน และสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้กระท า ที่ มัก
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กในฐานะแฟนหรือคนรัก เด็กไม่สามารถปฏิเสธผู้กระท าได้หรือไม่รู้ว่า
ควรปฏิเสธอย่างไร ประกอบกับเด็กช่วงวัยนี้อยู่ในช่วงอยำกรู้อยำกลอง มีฮอร์โมนเพศที่พร้อมเจริญ
พันธุ์ ประกอบกับประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพันธ์ต่ ำหรือไม่เคยมีประสบกำรณ์ทำงเพศสัมพันธ์เลยทั้งนี้
ด้วยอายุของเด็กยังอยู่ในช่วงวัยที่กฎหมายให้การคุ้มครอง ซึ่งในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 277 
ว่ำด้วยกำรกระท ำช ำเรำ และ มำตรำ 279 ว่ำด้วยกำรกระท ำอนำจำร ทั้งสองมำตรำระบุว่ำในกรณีที่
เด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี ต่อให้เด็กยินยอมผู้กระท ำก็ถือมีควำมผิด ดังนั้นจึงถือเป็นการทารุณกรรมทาง
เพศตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่เด็กไม่ยินยอมเกิดจากความไว้วางใจของเด็กต่อผู้กระท าเป็นพ้ืนฐาน 
ระดับสติปัญญาของเด็กที่ต่ า วัยวุฒิต่ าท าให้เด็กทีต่กอยู่ในสถานการณ์ทารุณกรรมทางเพศไม่ทราบว่า
ควรจัดการกับเหตุการณ์นั้นอย่างไร บางรายเกิดจากการข่มขู่ของผู้กระท า จึงพบว่าเด็กต้องอยู่ใน
สภาพจ ายอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ 

เมื่อพิจารณาเด็กเผชิญเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศทั้งสองกรณีจะเห็นว่าเด็กไม่มีความรู้
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ไม่รู้จักการป้องกันระมัดระวังตนเอง มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
สถานการณ์และการปฏิเสธต่ า ทั้งนี้อาจเกิดจากการอบรมเสริมสร้างทักษะที่ไม่เพียงพอทั้งจาก
ครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะการดูแลควบคุมของครอบครัว สังเกตได้จากสถานที่เกิดเหตุ ที่ส่วน
ใหญ่เป็นบ้านของผู้กระท า การที่เด็กมีโอกาสไปอยู่บ้านของผู้กระท าได้ง่ายเป็นสิ่งสะท้อนถึงการดูแล
ระมัดระวังตัวทั้งของเด็กและของครอบครัวเอง เนื่องจากการที่เด็กไปอยู่ที่บ้านผู้กระท าได้ง่ายเป็นการ
เปิดโอกาสให้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะเรื่องการทารุณกรรมทางเพศ 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังสะท้อนถึงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไป เด็กส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพราะกลายเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิต ครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ส าหรับติดต่อกับเด็ก บางครั้งใช้เป็นเครื่องมือเลี้ยง
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เด็กในยามไม่มีเวลาให้ ช่องทางการติดต่อสื่อสารนี้เสมือนเป็นภัยเงียบ เป็นดาบสองคมที่กลายเป็น
ปัจจัยให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศได้ง่ายดายขึ้น เด็กและผู้กระท าติดต่อกันได้อย่างง่ายดายขึ้น โดย
ผลการศึกษาพบว่าช่องทางที่ท าให้เด็กและผู้กระท ารู้จักกันมากที่สุด คือ การรู้จักผ่านสื่อออนไลน์
ได้แก่ Facebook และ Bee-Talk เนื่องจากสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถจีบและคบ
กันเป็นแฟนโดยที่ยังไม่จ าเป็นต้องเคยเจอกันมาก่อน ผู้กระท าอาจใช้เป็นช่องทางหลอกล่อให้เด็ก
ไว้วางใจและยอมพบปะกับผู้กระท า รวมถึงระยะเวลาที่เด็กและผู้กระท ารู้จักกันผ่านเครือข่าย
ออนไลน์นั้นจะรู้จักกันไม่นาน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลารู้จักกันไม่ถึง 1 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรม
ทางเพศขึ้น จึงควรทบทวนการใช้งานสื่อออนไลน์ของเด็กถึงความเหมาะสมควรได้รับการสอดส่อง
ดูแลและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่พ้นต้องเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่คอยดูแลเป็นหลักเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 
 

5.2.2 บทบาทของครอบครัวในดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 
 ครอบครัว คือ สถาบันที่ส าคัญที่สุดส าหรับเด็กเพราะเป็นสถาบันที่มีภารกิจตั้งแต่ให้ก าเนิด 
เลี้ยงดู และคอยแก้ไขปัญหายามมีวิกฤติเกิดขึ้น การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะส่งผลให้เด็กเติบโตมาอย่างมี
คุณภาพ ทั้งนี้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันค่อนข้างอ่อนแออันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่
ผลักดันให้ครอบครัวต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดมากขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่องปาก
ท้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องเวลาคุณภาพของครอบครัวค่อยตามมาทีหลัง โครงสร้างของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นครอบครัวใหญ่ สู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว และเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวจาก
ปัญหาความแตกแยกของครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวขาดทักษะการดูแลเด็กที่เหมาะสม รวมถึงไม่
เข้าใจหรือใส่ใจพัฒนาการความต้องการของเด็กแต่ละวัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะการเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวมี 3 ลักษณะ คือ 
แบบอัตตาธิปไตยหรือแบบเข้มงวด แบบตามใจท่านหรือแบบปล่อยปละละเลย และแบบเสรี
ประชาธิปไตย โดยทั่วไปหากกล่าวถึงปัญหาเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศนั้น มักถูกมองว่าครอบครัว
เลี้ยงดูเด็กแบบปล่อยปละละเลย ไม่ระมัดระวังความปลอดภัยของเด็กน่าจะเป็นการเลี้ยงดูที่มีความ
เสี่ยงที่เด็กจะถูกทารุณกรรมทางเพศ แต่จากการศึกษากรณีศึกษาพบว่าการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลยไม่ใช่ลักษณะของการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียว แตก่ารเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศได้เช่นกัน 

ครอบครัวที่ดูแลแบบปล่อยปละละเลยส่วนมากมักมีปัญหาความแตกแยก หรือมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเรื่องอ่ืนๆ เช่น ต้องดูแลคนป่วยในครอบครัว ต้องท างานหารายได้เพ่ือใช้จ่าย
ในครัวเรือน ท าให้มีเวลาใส่ใจเด็กน้อยลง ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
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ของเด็กได้ในขณะครอบครัวที่ดูแลเด็กอย่างเข้มงวด ไม่ค่อยปล่อยให้เด็กมีอิสระ ครอบครัวสอดส่อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีกฎเกณฑ์ให้เด็กต้องปฏิบัติตามมาก มักพบว่าเด็กรู้สึกอึดอัด กดดัน 
อยากอยู่กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ครอบครัวมากกว่า บางรายยึดเอาเพ่ือนหรือแฟนเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยแล้ว
สบายใจ ซึ่งการเลี้ยงดูดังกล่าวมีผลต่อบรรยากาศความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กและครอบครัวที่จะ
อยากอยู่ใกล้ชิดกันหรือไม่ ดังนั้นครอบครัวที่ไม่สามารถดึงดูดให้เด็กอยากอยู่ใกล้ได้ ท าให้เด็กมี
พฤติกรรมที่ออกมาในทางไม่เชื่อฟัง ต้องการหลีกหนีออกห่างนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็ก
หันไปไว้ใจบุคคลอ่ืนๆ เป็นการเปิดช่องให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศขึ้นดังนั้นการทบทวนเรื่องการ
เลี้ยงดูเด็กที่พอเหมาะพอดีจึงเป็นสิ่งส าคัญ  

นอกจากนี้ค่านิยมของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าเขินอาย หากพูดคุย
ประเด็นเรื่องเพศกับลูกหลานในครอบครัวโดยเฉพาะที่เป็นหญิงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นการชี้โพรง
ให้กับเด็ก ท าให้ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่สอนความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกัน
โรคติดต่อและการคุมก าเนิดประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งจ าเป็นเปรียบเสมือนกับการติดอาวุธให้กับเด็ก 
ให้เท่าทันและดูแลตนเองได้หากอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความรู้เรื่องเพศการป้องกันโรคติดต่อและการคุมก าเนิดประเภทต่างๆ ส่งเสริมให้น าความรู้นั้นสอนแก่
บุตร 
 

5.2.3 การจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ 
ในระหว่างที่เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศนั้น ส่วนใหญ่เด็กไม่ได้ต่อรองเรื่องการสวมถุงยาง

อนามัย แม้จะเป็นกรณีที่เด็กและผู้กระท าเป็นแฟนกันและเด็กสามารถต่อรองกับผู้กระท าได้ง่ายกว่า
กรณีท่ีเด็กไม่ยินยอมโอนอ่อนผ่อนตามแต่ถูกบังคับด้วยสถานการณ์บางอย่าง การตัดสินใจป้องกันโดย
ใส่ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องของผู้กระท าที่จะใส่หรือไม่ใส่ บางรายเล่าว่าแรกๆผู้กระท าใส่ถุงยางอนามัย
แต่ก็ถอดออกเพราะไม่ถนัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็ก เพราะไม่มีการป้องกันโรคติดต่อและไม่
ป้องกันการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ความรู้ของเด็กเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยการทานยาคุมฉุกเฉิน การ
ทานยาคุมชนิดแผง หรือการป้องกันชนิดอื่นๆ ยังจัดอยู่ในระดับต่ าอีกด้วย 

เมื่อเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศแล้วเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ
แสวงหาแหล่งช่วยเหลืออ่ืนๆ จากการศึกษาเด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะปกปิดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ผู้ศึกษาพบว่าลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้กระท าค่อนข้างมีส่วนต่อการตัดสินใจ
เล่าเหตุการณ์ หากเด็กและผู้กระท าคบกันเป็นแฟนและเกิดมีเพศสัมพันธ์กันขึ้น ประกอบกับ
ครอบครัวห้ามเด็กไม่ให้มีแฟนอยู่แล้ว ท าให้เด็กกลัวว่าจะถูกลงโทษ ตี หรือดุด่า เด็กจึงเลือกเก็บ
เหตุการณ์นั้นอยู่ในใจเด็กเองส่วนในรายที่ถูกกระท าโดยไม่ยินยอมนั้นวัยและสติปัญญาเป็นสิ่งส าคัญ 
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เพราะหากเด็กถูกกระท าในวัยที่ยังเล็กมากโอกาสที่ผู้กระท าจะถูกขู่หรือหลอกล่อ เด็กอาจไม่กล้าบอก
ใคร ดังนั้นครอบครัวจึงต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติของเด็ก 

ทั้งนี้เด็กที่ยอมเล่าเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศยังคงมี โดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรณีศึกษาที่
ครอบครัวมีลักษณะที่เปิดเผยต่อกันเด็กมีแนวโน้มกล้าบอกมากขึ้น การที่ครอบครัวแสดงตนว่าเป็น
พวกเดียวกันกับเด็กท าให้เด็กรู้สึกไว้วางใจซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าการคอยสังเกตเด็ก เพราะ
หากเด็กบอกเล่าด้วยตนเองโอกาสให้ค าแนะน าปรึกษาจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะครอบครัวรับรู้
ปัญหาได้เร็ว 
 

5.2.4 บทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเม่ือรับรู้ว่าเด็กซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ 

บทบำทกำรจัดกำรของครอบครัวหลังจำกทรำบว่ำเด็กถูกทำรุณกรรมทำงเพศพบว่ำ
ครอบครัวจะตกอยู่ในช่วงปรับตัวไม่ทันอยู่ในระยะหนึ่ง โดยช่วงแรกเป็นช่วงที่ทั้งเด็กและครอบครัว
เผชิญควำมเครียดและกดดันมำกแต่เมื่อระยะเวลำผ่ำนไปครอบครัวจะสำมำรถปรับตัวเข้ำกับปัญหำที่
เกิดขึ้นและเกิดกำรจัดกำรภำยในที่ดีขึ้นกว่ำเดิม มีกำรปรับพฤติกรรม วำงกฎระเบียบบำงอย่ำงเพ่ือ
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำของพูนสุข เวชวิฐำน (2557) แบบจ ำลองโรล
เลอร์-โคสเตอร์ ของ ฮิล ซึ่งได้แบ่งระยะกำรปรับตัวต่อควำมเครียดหรือภำวะวิกฤติของครอบครัวไว้ 4 
ระยะ คือ ระยะเผชิญภำวะวิกฤติ เป็นช่วงเวลำที่ครอบครัวเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่รุนแรงท ำให้เกิด
ควำมเครียด ช็อคกับกำรรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ระยะระส่ ำระสำยของครอบครัว บุคคลและครอบครัวมี
ควำมวิตกกังวลมำก ระยะฟ้ืนฟูของครอบครัว เป็นระยะที่ครอบครัวเริ่มยอมรับและพยำยำมแก้ไขต่อ
ปัญหำที่เกิดขึ้น และระยะสร้ำงรูปแบบใหม่ของครอบครัว เมื่อครอบครัวผ่ำนพ้นวิกฤติ  สำมำรถ
จัดกำรกับควำมระส่ ำระส่ำย ปรับตัวหรือควบคุมสถำนกำรณ์ได้ จะมีกำรสร้ำงรูปแบบใหม่ของ
ครอบครัวที่ดีและเหมำะสมกว่ำเดิม  

กำรจัดกำรปัญหำครอบครัวมักเริ่มต้นที่กำรเจรจำกับผู้กระท ำหรือครอบครัวของผู้กระท ำ
ก่อน ซึ่งครอบครัวมีควำมคำดหวังในใจที่ต้องกำรให้ฝ่ำยผู้กระท ำรับผิดชอบ อำจเป็นกำรเสียค่ำ
สินไหม หรือเข้ำรับโทษทำงกฎหมำยของผู้กระท ำ บำงครั้งครอบครัวต้องเผชิญควำมยำกล ำบำกใน
กำรเจรจำ เพรำะไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรเจรจำเท่ำที่ควร หรือสิ่งที่ผู้กระท ำเสนอมำไม่ตรงใจ บำง
รำยต้องมีข้อเสนอให้เด็กและผู้กระท ำผูกข้อมือเป็นสำมีภรรยำเพ่ือตัดปัญหำ อย่ำงไรก็ตำมครอบครัว
ส่วนใหญ่รับกับข้อเสนอดังกล่ำวไม่ได้ แต่หำกครอบครัวยอมรับข้อเสนอดังกล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อ
เด็กอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพรำะไม่ใช่วัยที่เหมำะสมกับกำรมีครอบครัว 

ประเด็นที่ครอบครัวไม่สำมำรถจัดกำรได้ เช่นกำรจัดกำรด้ำนกฎหมำยเนื่องจำกไม่มีควำมรู้
เพียงพอไม่ทรำบว่ำกระบวนกำรทำงกฎหมำย กังวลเกี่ยวกับหลักฐำนที่มีว่ำจะไม่สำมำรถเอำผิดกับ
ผู้กระท ำได้ ส่วนกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะประเด็นกำรใช้ยำฝังคุมก ำเนิดให้กับเด็ก ซึ่งเป็น
เสมือนดำบสองคมที่เป็นทั้งกำรป้องกันและอำจเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ไปในตัวผู้ศึกษำ
มองว่ำกำรใช้ยำฝังคุมก ำเนิดเป็นหนึ่งวิธีลดควำมเสี่ยงของเด็กรำยที่มีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์ซ้ ำที่ยังมี
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ควำมจ ำเป็นอยู่ แต่ทำงที่ดีที่สุดคือต้องให้ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ตัวเด็กเอง กรณีท่ีต้องมีกำรใช้ยำ
ฝังคุมก ำเนิดเด็กควรมีอ ำนำจตัดสินใจเกี่ยวกับร่ำงกำยของตนเองและควรท ำควำมเข้ำใจกับเด็ก
เกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย  
 ทั้งนี้ปัญหำบทบำทกำรจัดกำรครอบครัวหลังจำกทรำบเรื่อง คือ กำรเลี้ยงดูของครอบครัวที่มี
มำตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นลักษณะที่เน้นกำรพูดคุยอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล มีควำมห่ำงเหินในควำมสัมพันธ์
ดั้งเดิม ครอบครัวมีแนวโน้มใช้วิธีเลี้ยงดูแบบเดิม กำรลงโทษแบบเดิมๆ กำรตัดสินใจต่ำงๆอยู่ที่ผู้ใหญ่
โดยไม่ค ำนึงถึงอำรมณ์และควำมต้องกำรของเด็ก ประกอบกับสภำพจิตใจที่ยังกระทบกระเทือนอยู่
ส ำหรับปัญหำใหม่ที่เกิดขึ้น ยิ่งท ำให้สัมพันธภำพมีควำมเสี่ยงที่จะแย่ลง กำรตัดสินใจให้เด็กใช้ยำฝัง
คุมก ำเนิดจำกควำมไม่เชื่อใจ สะท้อนถึงควำมรู้สึกในเชิงลบอย่ำงชัดเจน หำกครอบครัวไม่สำมำรถ
จัดกำรอำจจ ำเป็นใช้คนกลำงที่มีควำมเข้ำใจประเด็นปัญหำของครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่วมช่วยเยียวยำ 
โดยช่วยทั้งในระยะวิกฤติ ชี้ประเด็นให้ครอบครัวจัดกำรปัญหำได้มีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำร
ตัดสินใจด้วยเหตุผลและมีกำรอธิบำยให้เกิดกำรยอมรับร่วมกันทั้งครอบครัวและตัวเด็ก กำรที่
ครอบครัวแสดงออกถึงควำมเข้ำใจ เห็นอกเห็นใจและพร้อมจะอยู่ข้ำงเดียวกันกับเด็กจะเกิดเป็น
สัมพันธ์ภำพที่ดีกว่ำกำรบังคับที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงอึดอัดทั้งคู่ นอกจำกนี้ควรท ำงำนร่วมกับครอบครัวเพ่ือ
แก้ปัญหำในระยะยำว กระตุ้นให้ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกำสพัฒนำควำมสัมพันธ์ และแทรกควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรของเด็กให้แก่ครอบครัว จะท ำให้ครอบครัวกลับเข้ำสู่ภำวะปกติที่มีแนวโน้น
จะพัฒนำรูปแบบครอบครัวที่ดีกว่ำเดิม 
  

จำกกำรศึกษำทั้ง 4 ประเด็น กล่ำวได้ว่ำครอบครัว คือ สถำบันที่ส ำคัญและมีอิทธิพลต่อเด็ก
อย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นสถำบันที่อำจเป็นปัจจัยส ำคัญให้เกิดเหตุกำรณ์ทำรุณกรรมทำงเพศเด็ก กำรดูแลใส่
ใจ อบรมเลี้ยงดู บ่มเพำะสั่งสอน เป็นด่ำนแรกท่ีประกันควำมปลอดภัยอยู่รอดของเด็ก หำกครอบครัว
มีกำรเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมำะสม เต็มไปด้วยควำมเข้ำใจอยู่ในควำมพอดีระหว่ำงควำมเข้มงวดและอิสระ
ของเด็ก รวมถึงให้ควำมรู้ที่จ ำเป็น ย่อมเป็นกำรติดอำวุธให้เด็กสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุข 
ปลอดภัย จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรทำรุณกรรมทำงเพศได้ ส่วนบทบำทครอบครัวเมื่อปัญหำได้
เกิดขึ้นแล้วนั้น ธรรมชำติของครอบครัวมักมีควำมพยำยำมที่จะผ่ำนวิกฤติให้ได้ หำกเด็กเผชิญกับ
วิกฤติแล้วครอบครัวพร้อมให้ควำมช่วยเหลือ เป็นแรงสนับสนุนให้เด็กก้ำวผ่ำนไปได้ด้วยควำมรักและ
ควำมเข้ำใจ จะท ำให้เด็กผ่ำนวิกฤติไปได้อย่ำงไม่ล ำบำกมำกนัก แต่ด้วยพ้ืนฐำนของครอบครัวที่
แตกต่ำงกันท ำให้กำรจัดกำรปัญหำแตกต่ำงกัน หลำยครั้งอำจต้องใช้บุคคลกลำงหรือหน่วยงำนเป็น
แหล่งทรัพยำกรช่วยเหลือ ทั้งนี้บทบำทหลักยังต้องเป็นของครอบครัว เพรำะครอบครัวเป็นสถำบัน
พ้ืนฐำนที่เด็กต้องใช้ชีวิตร่วมด้วยตลอดเวลำจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นบทบำทของครอบครัวกับกำร
ทำรุณกรรมทำงเพศจึงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ กำรป้องกันโดยเสริมกำรเลี้ยงดูที่เหมำะสมตั้งแต่ต้น และ
กำรเยียวยำด้วยควำมรักและควำมเข้ำใจเมื่อเกิดปัญหำไปแล้ว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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 5.3.1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษาไปใช้ในระดับนโยบาย 
  5.3.1.1 ควรให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวในฐานะที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมาก
ที่สุด สามารถป้องกัน ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็กได้ โดยเสริมความรู้ทักษะจ าเป็นส าหรับเลี้ยง
ดูบุตรวัยรุ่น ทั้งในเรื่องพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางจิตใจ รวมถึงพัฒนาการทางเพศให้แก่
ครอบครัว เพ่ือให้เท่าทันและสามารถรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของเด็กได้ 
  5.3.1.2 ควรให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ วิธีป้องกันโรค การ
คุมก าเนิดอย่างจริงจังทั้ง โดยรณรงค์ให้ครอบครัวและโรงเรียนมองว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่เด็กทุกคนต้องรู้ 
และกล้าสอนเด็ก รวมถึงเสริมสร้างทักษะการปฏิเสธ ทักษะการเอาตัวรอดแก่เด็กเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นภูมิคุ้มกัน สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
  5.3.1.3 ควรประชาสัมพันธ์แหล่งให้ข้อมูล แหล่งให้ความช่วยเหลือ และแหล่งให้
ค าปรึกษาแก่เด็กและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพ่ือให้เด็กและครอบครัวมีทางเลือกในการ
จัดการปัญหาเมื่อเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กแล้ว 
 
 5.3.2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการศึกษาไปใช้ในหน่วยงาน 
  5.3.2.1 ส าหรับโรงพยาบาล ควรสร้างทีมดูแลเด็กที่ประสบปัญหาทารุณกรรมทาง
เพศให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ที่เพียงพอให้ค าปรึกษาได้ เพราะถือเป็นหน่วยงานที่มีโอกาสพบเด็กที่
เผชิญปัญหาได้มาก รวมถึงเป็นแหล่งที่สนับสนุนในการดูแลเด็กทั้งเรื่องร่างกาย สภาพจิตใจ และ
ประสานทรัพยากรจากภายนอกที่เป็นประโยชน์  
   5.3.2.2 ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมครอบครัวบ าบัด หรือการท ากลุ่มบ าบัดใน
โรงพยาบาล เนื่องจากปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีเพียงเด็กอย่าง
เดียว แต่กระทบไปถึงครอบครัว และสัมพันธภาพภายในครอบครัวด้วย 
   5.3.2.3 ควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมสหวิชาชีพเพ่ือมีมุมมอง
ต่อปัญหาที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน 
  
 5.3.3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
  5.3.3.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่กว้างข้ึน 
  5.3.3.2 ควรมีการวิจัยบทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ในเด็กที่อยู่
ในช่วงวัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากช่วงอายุ 11-15 ปี 
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  5.3.3.3 ควรมีการวิจัยบทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็กในแต่ละราย 
โดยใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น เพ่ือเห็นพัฒนาการการปรับตัวของเด็กและครอบครัวในระยะยาว 
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ภาคผนวก ก  
เอกสารรับรองโครงการวิจัย โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
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ภาคผนวก ข  

กรณีศึกษาที่ 2 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัว 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 
 ชื่อ ด.ญ.นุ้งนิ้ง (นามสมมติ) เกิดเดือนกันยายน พ.ศ.2547 อายุ 12 ปี (ณ วันที่รับบริการ) 
เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล
แห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนไปทางต่ า ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ตัดผมสั้นทรงนักเรียน รูปร่างท้วม ผิวคล้ า มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและ
กางเกง นุ้งนิ้งเป็นเด็กที่ค่อนข้างช้า การจะตอบค าถามต้องใช้เวลาคิดนาน ต้องขยายความค าถามใน
บางครั้ง ไม่กล้าพูดหรือกล้าเล่าอะไรมากนักหากมารดาอยู่ด้วย กลัวมารดาดุ ไม่กล้าบอกความ
ต้องการของตนเอง แต่เมื่ออยู่คนเดียวจะกล้าพูดมากขึ้น 
 
 1.2 ประวัติครอบครัว 
 นุ้งนิ้งเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก เพราะบิดาของนุ้งนิ้งเสียชีวิตตั้งแต่นุ้งนิ้งยังเด็กมาก 
บิดาของนุ้งนิ้งเป็นสามีคนที่สองของมารดา โดยสามีคนแรก ชื่อ นายน่วม (นามสมมติ) ปัจจุบันอายุ 
44 ปี มารดาและนายน่วมมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ พ่ีนาง (นามสมมติ) กับพ่ีนิค (นามสมมติ) ต่อมา
มารดาและนายน่วมได้แยกทางกัน เนื่องจากทนพฤติกรรมนายน่วมที่เจ้าชู้และเจ้าอารมณ์ไม่ไหว
ประกอบกับนายน่วมไปมีภรรยาใหม่ มารดาจึงได้เจอกับบิดาและมีนุ้งนิ้งมาเกิดเป็นลูกสาว บิดานุ้งนิ้ง
เป็นคนใจดี ดูแลครอบครัว รักและเอ็นดูพี่นางกับพ่ีนิคที่เป็นลูกติดมารดาแต่ไม่กี่ปีต่อมาบิดาของนุ้งนิ้ง
ก็เสียชีวิตลงจากอาการป่วย 
 ส่วนฝั่งนายน่วมนั้นได้พาภรรยาใหม่ไปอยู่ที่จังหวัดชัยนาถบ้านเกิดและมีลูกสาวกับภรรยา
ใหม่ 1 คน ชื่อพ่ีนวล (นามสมมติ) แต่ก็เลิกกัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2555 จึงกลับมาขอมารดาคืนดี
และได้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังปัจจุบัน โดยขณะนั้นนุ้งนิ้งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อนายน่วม
มาอยู่ไดเ้กือบ 2 ปี เริ่มมีพฤติกรรมดื่มเหล้า มารดาจึงตัดสินใจแยกห้อง ถือเป็นการเลิกกันอีกครั้ง แต่
นายน่วมยังอาศัยอยู่ที่บ้านและช่วยผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 บาท เหมือนเดิม 
 นุ้งนิ้งอยู่กับมารดาตลอดยกเว้นช่วงหนึ่งปี คือ พ.ศ.2557 พ่ีนาง พ่ีสาวของนุ้งนิ้งมีแฟนและ
ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัด ด้วยความที่นุ้งนุ้งติดพ่ีสาวมาก และพ่ีสาวเลี้ยงนุ้งนิ้งมาตลอด จึงพา  
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นุ้งนิ้งย้ายโรงเรียนและพาไปอยู่ด้วย อยู่ได้ประมาณ 1 ปี พี่นางเลิกกันแฟนจึงพานุ้งนิ้งกลับมาอยู่บ้าน
ปัจจุบัน 
 ปี พ.ศ.2558 มารดาของนุ้งนิ้งมีสามีใหม่และย้ายไปขายขนมจีนแถวอโศก โดยวันจันทร์-วัน
พฤหัสบดี มารดาจะอยู่บ้านสามีใหม่ ส่วนวันศุกร์ถึงอาทิตย์กลับบ้านมาอยู่กับลูก มารดาต้องปกปิด
ไม่ใหน้ายน่วมรู้เพราะนายน่วมเป็นคนอารมณ์ร้อน เคยขู่ว่าหากมารดาไปมีคนใหม่จะฆ่าทั้งครอบครัว 
 

 

ภาพแผนผังครอบครัวนุ้งนิ้ง 

สมาชิกครอบครัวที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันมี 5 คน คือ 
  1.2.1 นายน่วม (นามสมมติ) เป็นสามีคนแรกของมารดา เป็นพ่อเลี้ยงของนุ้งนิ้ง
ปัจจุบันอายุ 44 ปีประกอบอาชีพขับรถสิบล้อ มีบุตรกับมารดา 2 คน คือพ่ีนางและพ่ีนิค ภูมิล าเนา
เดิมอยู่ที่จังหวัดชัยนาถ ตามค าบอกเล่าของมารดา พ่ีนาง และนุ้งนิ้ง นายน่วมเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง 
ติดเหล้า มักจะเมาอยู่เรื่อยๆ ตอนเลิกกับมารดาครั้งแรกนายน่วมมาง้อขอคืนดี แต่มารดาไม่ยอมจึง
เคยจะเผาบ้านแต่เพ่ือนที่มาด้วยกันห้ามได้ทัน มารดาเคยถูกตีศีรษะแตกเพราะนายน่วมคิดว่ามารดา
ไปมีคนอ่ืน พ่ีนางเล่าว่าย่าซึ่งเป็นมารดาของนายน่วมก็มีพฤติกรรมรุนแรง เคยโมโหพ่ีนางแล้วเอามืด
ปาใส่ เลยคิดว่าเป็นเพราะมีตัวอย่างของความรุนแรงและการใช้อารมณ์มาก่อนเลยมีพฤติกรรมแบบนี้ 
  1.2.2 มารดา อายุ 38 ปี สถานะแยกทาง และมีสามีใหม่ มารดาเป็นผู้หาเลี้ยงหลัก
ของครอบครัว ประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนแถวย่านธุรกิจแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ปัจจุบันอยู่
กับสามีคนที่ 3 โดยวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี มารดาจะอยู่บ้านสามี ส่วนวันศุกร์-อาทิตย์กลับบ้านมา
อยู่กับลูก ลักษณะเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงผอม มีสีหน้ากังวลและดูเครียด มารดาเคยมีสามีมาแล้ว  3 คน 
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คือ นายน่วม (นำมสมมติ) บิดาของพ่ีนาง (นำมสมมติ) พ่ีนิค (นำมสมมติ) และบิดาของนุ้งนิ้ง เป็น
ผู้ดูแลนุ้งนิ้งตั้งแต่เล็กสลับกับพ่ีสาวต่างบิดาของนุ้งนิ้ง ไม่ค่อยให้นุ้งนิ้งไปไหน แต่เหตุเกิดจากบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งไม่เคยระแวง 
  1.2.3 พ่ีนาง (นามสมมติ) อายุ 22 ปี พ่ีสาวต่างบิดาของนุ้งนิ้ง แต่เปรียบเสมือนแม่
คนที่สองเพราะดูแลนุ้งนิ้งมาตั้งแต่เด็ก นุ้งนิ้งรัก สนิทสนม และติดพ่ีสาวคนนี้ที่สุด 
  1.2.4 พ่ีนิค (นามสมมติ) อายุ 17 ปี พ่ีชายต่างมารดาของนุ้งนิ้ง ตอนเรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พ่ีนิคป่วยมีเนื้องอกที่สมองจ าเป็นต้องรับการผ่าตัด จึงไม่ได้เรียนต่ออีกเลย  
ปัจจุบันท างานเป็นเด็กติดรถส่งวัสดุก่อสร้าง สนิทกับนายน่วมชวนกันดื่นเหล้าเมากันบ่อย สูบบุหรี่ติด
เหล้าหนักมาก เคยเมาจนไม่ได้สติ ได้รับการปกป้องจากครอบครัวสูงเพราะมองว่าเป็นคนป่วยไม่
ต้องการให้กระทบกระเทือนมาก เคยทารุณกรรมทางนุ้งนิ้งและครอบครัวจับได้ 
  1.2.5 นุ้งนิ้ง (นามสมมติ)  
 

1.3 สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
 บ้านที่นุ้งนิ้งอยู่นั้นเป็นบ้านที่มารดาผ่อนไว้และใกล้ผ่อนหมดแล้ว นุ้งนิ้งอาศัยอยู่บ้านหลังนี้
ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลักษณะเป็นบ้านปูน 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นโดยมักเป็นที่นอน
ของพ่ีนิคและนายน่วม ส่วนชั้นบนเป็นห้องนอน มีห้องนอนของนุ้งนิ้งกับพ่ีนาง และห้องนอนของ
มารดา ส่วนใหญ่ถ้ามารดากลับบ้านก็มักจะคลุกคลีกัน 3 คนที่ห้องข้างบน ละแวกบ้านมีเพ่ือนเล่นที่ 
นุ้งนิ้งสามารถไปเล่นด้วยได้ มารดาบอกว่าแถวที่อยู่เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้น เพราะมารดาอาศัยอยู่นาน
แล้ว สามารถพ่ึงพาอาศัยได้ หากมีอันตรายใดแค่ตะโกนเพ่ือนบ้านก็มาช่วย 
 ด้านรายได้ของครอบครัวในปัจจุบันมีนายน่วมช่วยเหลือผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 ค่ากินอยู่
ต่างๆของนุ้งนิ้ง มารดาเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนพี่นางมีรายได้เป็นของตนเอง มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน
ไม่เดือนร้อน 
 
 1.4 ความสัมพันธ์และการดูแลของครอบครัว 
 สมาชิกครอบครัวของนุ้งนิ้งแบ่งความสนิทสนมออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสาวๆ ประกอบไป
ด้วยนุ้งนิ้ง มารดา และพ่ีนางที่ค่อนข้างสนินสนมกัน ส่วนอีกฝ่ายคือ ฝ่ายหนุ่มๆ มีพ่ีนิคและนายน่วม
เพราะเป็นผู้ชายเหมือนกันและมักดื่มเหล้าด้วยกันอยู่บ่อยๆ ถึงแม้มารดาจะไม่ได้อยู่ที่บ้านทุกวัน  
แต่เมื่อไหร่ที่นุ้งนิ้งต้องการให้มารดาช่วยจัดการ เช่น เรื่องโรงเรียน มารดาจะมาหาและคอยดูตลอด  
นุ้งนิ้งมักกลัวมารดาดุ เวลาท าอะไรจะเกรงใจและไม่กล้ากับมารดามากนัก เรื่องต่างๆเกี่ยวกับนุ้งนิ้ง
มารดาจะเป็นผู้ตัดสินใจ นอกจากนี้นุ้งนิ้งมีพ่ีนางที่เป็นเหมือนแม่คนที่ 2 และสนิทสนมมากที่สุด  
เป็นคนที่นุ้งนิ้งกล้าเล่าเรื่องหลายๆอย่างให้ฟัง แต่ก็ไม่มากพอที่นุ้งนิ้งจะยอมเล่าเรื่องที่นายน่วมกระท า
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ทารุณกรรมทางเพศ ส่วนนุ้งนิ้งกับนายน่วมนั้น ไม่สนิทสนมกันเท่าไหร่ ติดจะไม่ชอบเพราะนายน่วม
ชอบดื่มเหล้า นายน่วมชอบขู่นุ้งนิ้งให้ปิดปังเรื่องการทารุณกรรมทางเพศ พ่ีนิคก็เองก็ไม่ต่างกันมากนัก
ที่ชอบบงัคับให้นุ้งนิ้งต้องยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย 
 “พ่ีนิคเค้าไม่คิดว่าหนูเป็นน้อง” 
 การรับผิดชอบงานภายในบ้าน นุ้งนิ้งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ช่วยแบ่งเบา
มารดาและพ่ีนาง ไปเรียนที่โรงเรียนเองทั้งไปและกลับเรื่องแฟนและการมีเพศสัมพันธ์ ครอบครัว
ของนุ้งนิ้งมองว่านุ้งนิ้งยังเด็กเกินกว่าจะมีแฟนหรือมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ได้สอนหรือพูดเรื่องนี้กันเท่าไหร่
นัก 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 

2.1 วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ 
 วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ คือ ช่วงปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559 รวมเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 ปีโดยสถานที่ที่สงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ คือ บ้านของนุ้งนิ้งที่อยู่อาศัยร่วมกับ
ผู้กระท า 
 
 2.2 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศ 
 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศ คือ พ่อเลี้ยง ชื่อนายน่วม (นามสมมติ) อายุ 44 ปี
ประกอบอาชีพขับรถสิบล้อ และ พ่ีชายต่างบิดา ชื่อ นายนิค (นามสมมติ) อายุ 17 ปีประกอบอาชีพ
เด็กติดรถสิบล้อ 
 
 2.3 เหตุการณ์การถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 เหตุการณ์การถูกทารุณกรรมทางเพศเริ่มขึ้นตั้งแต่การกลับมาเป็นสมาชิกครอบครัวของนาย
น่วม นุ้งนิ้งเล่าว่านายน่วมมาขอมารดาคืนดีและเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยกันตอนนุ้งนิ้งเรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 แรกๆนายน่วมยังเป็นคนดีอยู่ แต่หลังๆเริ่มดื่มเหล้า นายน่วมเข้าหานุ้งนิ้งครั้งแรก
เพ่ือมีเพศสัมพันธ์ตอนนุ้งนิ้งอายุ 9 ปี ขณะนั้นนุ้งนิ้งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่
กับพ่ีสาวที่จังหวัดอ่างทอง นายน่วมหาโอกาสที่ไม่มีใครอยู่บ้านขอมีเพศสัมพันธ์มาตลอด  

"เค้าจะบอกหนูว่าขอทีนึง"  
ตอนเด็กๆทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์นายน่วมจะให้เงินนุ้งนิ้งและห้ามนุ้งนิ้งไม่ให้บอก

มารดา เมื่อถามเรื่องถุงยางอนามัย นุ้งนิ้งเล่าว่านายน่วมไม่ใส่ถุงยางอนามัยมาตลอดจนกระทั้งนุ้งนิ้ง
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อายุได้ 11 ปี เรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เริ่มมีประจ าเดือนจึงเริ่มใส่ถุงยางบ้างในบางครั้ง ทุกครั้งหลั่ง
ข้างใน นายน่วมขอมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ช่วงหลังๆนุ้งนิ้งกล้าปฏิเสธบ้างถ้านาย
น่วมเมามามากๆจะไม่ยอมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย นุ้งนึงไม่เคยชอบกับการมีเพศสัมพันธ์ เคยมีเหมือนกัน
ที่พ่ีนางเข้ามาเห็นนายน่วมเข้ามากอดพอดีประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกนุ้งนิ้งกับนายน่วมนั่งอยู่บนโซฟาที่
ห้องนั่งเล่น นายน่วมเข้ามากอดและจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย พ่ีนางเข้ามาพอดีนุ้งนิ้งจึงรีบผละออกจาก
โซฟา ครั้งนั้นนุ้งนิ้งกังวลว่าพ่ีนางน่าจะรู้ แต่พ่ีนางก็ไม่ได้เอ๊ะใจถามอะไร ส่วนอีกครั้งก็เป็นเหตุการณ์
ท านองเดียวกัน นุ้งนิ้งไม่เคยกล้าบอกใครเพราะกลัวทั้งมารดาและนายน่วม 
 "หนูไม่กล้าบอกแม่เพราะกลัวแม่ด่า กลัวแม่ตี และหนูไม่อยากให้เค้าติดคุก" 

"ถ้าหนูไมใ่ห้เค้าก็จะหงุดหงิด แต่ไม่เคยท าร้ายร่างกาย" 
"หนูกลัวไม่อยากให้เค้าออกจากคุก กลัวเค้ากลับมาท าร้าย กลัวท้อง" 
"ตอนนี้รู้สึกไม่ชอบพ่อเลี้ยง ถึงข้ันเกลียด" 

 นอกจากนายน่วมที่เป็นบิดาเลี้ยงกระท าทารุณกรรมทางเพศกับผู้ป่วยแล้ว พ่ีชายก็กระท า
ทารุณกรรมทางเพศกับนุ้งนิ้งเช่นกันโดยเรื่องของพ่ีชายครอบครัวรู้มาประมาณ 1 ปีแล้ว และมีการ
พูดคุยกันในครอบครัวให้หยุดท าน้อง แต่นุ้งนิ้งเล่าว่าพ่ีชายยังแอบขอมีเพศสัมพันธ์อยู่ 

"พี่นิคก็บอกหนูว่าขอทีนึง"  
"พี่นิคหนูก็อยากให้ไปอยู่ชัยนาถ ไม่อยากให้อยู่ด้วย ให้เอาพ่ีนวลมาอยู่แทน" 

 
ส่วนที่ 3 การจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 
 
 3.1 การทราบเรื่องของครอบครัว 
 พ่ีนางเป็นผู้ทราบเรื่องคนแรก พ่ีนางเล่าว่ารู้สึกสงสัยมาสักพักเพราะไม่นานมานี้เคยเข้ามา
เห็นนายน่วมกับนุ้งนิ้งเล่นกอดกันอยู่ข้างล่างบ้านแต่ตอนนั้นยังไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่านายน่วมก็
อยู่กับนุ้งนิ้งมาตั้งแต่เด็ก จนวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559 พ่ีนางกลับมาบ้านและขึ้นไปที่ห้องนอนเป็น
ปกติ พ่ีนางบังเอิญได้ยินนายน่วมที่ขึ้นมาหานุ้งนิ้งเหมือนพยายามขอมีเพศสัมพันธ์ จึงท าทีเป็นเข้า
ห้องน้ าที่อยู่ข้างๆแล้วแกล้งราดน้ าเสียงดังๆให้ได้ยิน นายน่วมจึงออกจากห้องแล้วพูดเสียงดังท านอง
บ่นนุ้งนิ้งว่าขอเงินอยู่ได้ พ่ีนางเข้าห้องล็อคประตูคุยกับนุ้งนิ้งและเค้นจนยอมเล่า หลังจากนั้นได้โทร
บอกมารดาถึงเรือ่งราวที่เกิดขึ้น  
 พ่ีนางเชื่อว่านุ้งนิ้งไม่ได้โกหก เพราะพ่ีนางมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับนายน่วม โดยตอนที่
ตนอายุ 12 ปี ขณะนั้นนายน่วมซึ่งเป็นบิดาของตนและมารดาเลิกลากันและต่างมีแฟนใหม่แล้ว ตน
และนิคได้ไปเยี่ยมนายน่วมที่บ้านชัยนาท วันนั้นนายน่วมทะเลาะกับภรรยาใหม่และภรรยาใหม่ออก
จากบ้านไป ตกกลางคืนนายน่วมได้มุดมุ้งแล้วอุ้มนิคไปนอนที่อ่ืน โดยนายน่วมมานอนแทน มีการกอด
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และจับหน้าอกพ่ีนาง พ่ีนางจึงตื่นแล้วออกมานั่งดูทีวีนอกมุ้งไม่ยอมกลับเข้านอนอีก หลังจากนั้นก็ไม่
กลับไปเยี่ยมนายน่วมอีกเลยและตัดสินใจเล่าให้มารดาฟังหลังจากกลับจากเยี่ยมนายน่วมประมาณ
หนึ่งเดือน เหตุการณ์ครั้งนั้นพ่ีนางรับรู้ได้ว่าไม่ได้เป็นการแสดงความรักแบบบิดาและบุตร ส่วนเรื่อง
นิคเป็นเรื่องที่นานมาแล้วไม่อยากให้มีปัญหาอีก เพราะจัดการไปแล้ว 
 

3.2 การจัดการของครอบครัว 
 เมื่อมารดาทราบเรื่องจากพ่ีนางแล้วมารดาจึงตัดสินใจกลับบ้านแต่ไม่บอกให้นายน่วมทราบ 
มารดาพยายามถามนุ้งนิ้งเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น นุ้งนิ้งยอมเล่า เมื่อนายน่วมกลับมาที่บ้านอีกครั้ง 
มารดาไปซ่อนอยู่ที่ระเบียงเพื่อสังเกตพฤติกรรมนายน่วม เห็นนายน่วมข้ึนมาหานุ้งนิ้งและเห็นมีการฉุด
กระชากกัน มารดาทนไม่ไหวกลัวนุ้งนิ้งถูกนายน่วมท าอะไรอีก จึงออกจากที่ซ่อนก่อนและตะโกนว่า
ท าอะไรนุ้งนิ้ง นายน่วมตกใจจึงรีบปล่อยและบอกว่าจะชวนนุ้งนิ้งไปข้างนอก มารดาจึงเริ่มมั่นใจว่า
นายน่วมกระท าทารุณกรรมทางเพศจริง  
 มารดาเล่าว่าวันแรกมารดาเครียดมาก ไม่รู้ว่าตัวเองควรท าอย่างไร ต้องแจ้งเรื่องอย่างไร รู้สึก
สับสน พยายามนอนคิดอยู่ 1 วันจึงนึกถึงหน่วยงานที่พอให้ค าแนะน าได้และตัดสินใจโทรไป มารดา
ได้รับค าแนะน าและท าตาม โดยเข้าแจ้งความและพานุ้งนิ้งตรวจร่างกาย ตั้งใจจะมัดตัวนายน่วมให้ได้ 
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดวางแผนว่าถ้าเรื่องจบจะขายบ้านและไปอยู่ที่อ่ืน จะยังไม่ให้นายน่วมทราบเรื่อง
ว่าครอบครัวรับรู้แล้วกับสิ่งที่นายน่วมท ากับนุ้งนิ้งแต่ให้รู้ทีเดียวตอนถูกจับ ความกังวลของมารดา คือ 
กลัวว่าเมื่อนายน่วมพ้นโทษแล้วจะกลับมาท า จนในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 ต ารวจได้รวบตัวนาย
น่วมได้ที่ท างานและน าฝากขัง 
 เมื่อนายน่วมเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย ปรากฏว่านายน่วมไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้กระท า
ทารุณกรรมทางเพศต่อนุ้งนิ้งครอบครัวฝั่งนายน่วมได้ข่มขู่และบอกว่าจะแจ้งความว่ามารดาของนุ้งนิ้ง
ว่าแจ้งความเท็จ ส่วนนายจ้างของนายน่วมก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามาปกป้องนายน่วม โดยตกลงกับ
มารดาว่าจะจัดหาทนายมาร่างบันทึกให้นุ้งนิ้งลงนามว่าสิ่งที่กล่าวหานายน่วมเป็นสิ่งที่นุ้งนิ้งกล่าวเท็จ 
แลกกับการที่นายจ้างจะคืนโฉนดบ้านหลังปัจจุบันที่นายจ้างเป็นเจ้าหนี้ให้และยกหนี้ที่เหลือให้ทั้งหมด 
รวมทั้งจะคอยควบคุมไม่ให้นายน่วมยุ่งกับครอบครัวอีก มารดารู้สึกกังวลอย่างมากเพราะใจหนึ่งก็
กังวลว่าสิ่งที่นุ้งนิ้งพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหลักฐานจากการตรวจร่างกายจะเพียงพอต่อการเอา
ผิดนายน่วมหรือเปล่า แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเชื่อลูก ไม่ถอดแจ้งความหรือเซ็นเอกสารยินยอมใดๆกับ
นายจ้างของนายน่วม 
 ตั้งแต่เกิดเรื่องมารดาอยู่ที่บ้านกับนุ้งนิ้งตลอด ไปไหนไปกัน และตั้งใจว่าจะไม่ทิ้งให้ลูกอยู่บ้าน
กับบุคคลอ่ืนอีก มารดาจะเป็นผู้ดูแลเอง ส่วนกรณีพ่ีนิคตอนเกิดเรื่องมารดาลังเลว่าจะแจ้งความ
หรือไม่เพราะเป็นลูกท้ังคู่ สุดท้ายเลือกไม่แจ้งแล้วจัดการเองภายในบ้าน และวางแผนจะส่งพ่ีนิคไปอยู่
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กับย่าที่จังหวัดชัยนาถ แต่ถ้าต้องส่งพ่ีนิคเข้าบ าบัดก็ยินดีอยากให้กลับไปเรียน เพราะปัจจุบันกินแต่
เหล้า เมาทั้งวัน บางครั้งเมาจนขาดสติ แต่สุดท้ายไม่ได้ส่งไปที่ไหน เนื่องจากพ่ีนิคไม่ยินยอม 
 มารดาและพ่ีนางได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของนุ้งนิ้งที่ผ่านมา มารดาจ าได้
ว่าตอนประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนที่นุ้งนิ้งจะย้ายไปอยู่กับพี่นางที่ต่างจังหวัด ครูเคยบอกว่าอยู่ดีๆนุ้งนิ้งก็
เดินเหม่อลอยออกจากห้องไปเฉยๆ การเรียนแย่ลง ไม่มีสมาธิกับการเรียน เมื่อนุ้งนิ้งย้ายไปอยู่กับพ่ี
นางที่ต่างจังหวัด สังเกตว่านุ้งนิ้งสามารถเรียนได้ดีขึ้น ดูร่าเริงแจ่มใส มีพัฒนาการที่ดีกว่า สามารถ
ดูแลตัวเองได้มากขึ้น แต่เมื่อพ่ีนางเลิกกับแฟนและย้ายกลับมาอยู่บ้าน นุ้งนิ้งกลับไปเป็นแบบเดิ มอีก 
คือดูเป็นคนช้าๆ เหม่อๆเหมือนเดิม ท าให้แม่และพ่ีนางคาดว่าต้องเป็นเพราะการทารุณกรรมทางเพศ
ที่นายน่วมท ากับนุ้งนิ้ง ตอนที่พ่ีนิคท าทารุณกรรมทางเพศกับนุ้งนิ้ง นายน่วมก็เป็นคนห้ามไม่ให้แจ้ง
ความอาจเป็นเพราะกลัวว่าความจะแตก และการที่นุ้งนิ้งไม่ยอมบอกหรือเล่าเรื่องที่ถูกกระท าทารุณ
กรรมทางเพศให้มารดาและพ่ีนางฟังเป็นเพราะนายน่วมหลอกล่อให้เงินให้ขนม และขู่นุ้งนิ้งไม่ให้บอก
ใคร  
 
ส่วนที่ 4 ผลการจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 
 

การที่มารดาและพ่ีนางเชื่อนุ้งนิ้งท าให้นุ้งนิ้งไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ
จากนายน่วมอย่างที่ผ่านมา นุ้งนิ้งรู้สึกดีท่ีนายน่วมถูกจับเข้าคุก มีความสุขมากข้ึน แต่ก็ยังไม่สบายใจที่
พ่ีนิคยังอยู่ที่บ้าน ส่วนพ่ีนางมีความรู้สึกผิดเพราะแจ้งจับบิดาของตนเอง แต่ถ้าไม่ท าก็รู้สึกว่าน้องจะมี
ปม 

การใช้ชีวิตของนุ้งนิ้งยังคงด าเนินไปได้แต่มารดามองว่าดูเป็นปกติเกินไป จึงไม่มั่นใจว่านุ้งนิ้ง
รับรู้การทารุณกรรมทางเพศว่าในระดับไหน เหมือนยังไม่รู้จักระวังตนเอง และไม่ค่อยอายกับเรื่องที่
เกิดขึ้น บางวันออกไปเล่นกับเพ่ือนแถวบ้าน นุ้งนิ้งบอกว่าที่ออกไปเล่นกับเพ่ือนแล้วสบายใจ ไม่ต้อง
คิดอะไรมาก 

มารดาบอกกับนุ้งนิ้งว่ามีอะไรให้บอก ไม่ต้องกลัว และการที่มารดาไม่ต่อว่าหรือต าหนิ พร้อม
ทั้งให้ความช่วยเหลือปกป้อง ท าให้นุ้งนิ้งรู้ว่าหากมีปัญหาอะไรสามารถบอกมารดาได้ เพราะมารดาจะ
คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ "ดีใจที่เค้าจะถูกจับไป มีความสุขมากขึ้น ถ้าเกิดอีกจะบอกแม่เพราะ
แม่บอกว่ามีอะไรให้บอก ไม่ต้องกลัว"   

มารดาตั้งใจจะสอนนุ้งนิ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง เพราะรู้ว่าการให้ความรู้จะเป็น
ส่วนช่วยให้นุ้งนิ้งไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก มารดาไม่คิดจะให้นุ้งนิ้งฝั่งเข็มคุมก าเนิด 
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ภาคผนวก ค  
กรณีศึกษาที่ 6 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัว 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 
 ชื่อ ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) เกิดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 อายุ 11 ปี (ณ วันที่รับบริการ) 
เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
รัฐบาลแห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ภูมิล าเนาจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ปัจจุบันอ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น ไว้ผมยาวตัดหน้าม้าปละหน้าผาก รูปร่างผอม ไม่สูงมากนัก ผิวคล้ า 
มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดและกางเกงขายาว หนูนาเป็นคนกล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของโรงเรียนใน
หลายๆกิจกรรม เช่น เป็นนักกีฬาของโรงเรียน เป็นผู้เชิญธงชาติ เป็นต้น ไม่เคยโดดเรียนเป็นคนติด
เพ่ือน เคยมีแฟนมาแล้ว 5 คน ส่วนใหญ่รู้จักทาง Facebook แต่ละคนคบนานไม่เกิน 1 เดือน ไม่เคย
มีเพศสัมพันธ์ยกเว้นกับผู้กระท า เป็นเด็กเก็บกดไม่เปิดเผยความรู้สึกเมื่ออยู่กับครอบครัว 
 
 1.2 ประวัติครอบครัว 

 หนูนาเกิดมาในครอบครัวที่มีบิดาและมารดาครบสมบูรณ์ ถึงแม้จะไม่ได้ร่ ารวยมากนักแต่ก็
พยายามเลี้ยงดูหนูนาอย่างดีที่สุด ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 1 ปีครึ่ง หนูนาอยู่กับบิดามารดาที่ต่างจังหวัด  
ด้วยความจ าเป็นเกี่ยวกับรายได้และการประกอบอาชีพบิดาและมารดาจึงต้องย้ายเข้ามาหางานท าที่
จังหวัดปทุมธานี ปล่อยให้หนูนาอาศัยอยู่กับย่าที่ต่างจังหวัด เมื่อหนูนาอายุ 7 ปี จึงได้ย้ายตามบิดา
มารดามาอยู่ด้วยกัน 
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ภาพแผนผังครอบครัวหนูนา 

สมาชิกครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มี 5 คน คือ 
  1.2.1 บิดา อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานฝ่ายอาคารบริษัทแห่งหนึ่ง เป็น
หัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้หารายได้หลักของบ้าน เป็นคนใจเย็น 
  1.2.2 มารดา อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถส่งเอกสารของบริษัท
แห่งหนึ่ง เวลางานของมารดาสามารถยืดหยุ่นได้ มารดาจึงเป็นคนที่มีเวลาดูแลทุกคนในบ้าน เสียงดัง
และใจร้อน 
  1.2.3 พ่ีชาย อายุ 17 ปี ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ชอบ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งใจจะศึกษาต่อเพ่ือเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต เป็นคนใจร้อน สูบบุหรี่ มัก
หมกตัวเล่นเกมส์อยู่ในห้อง ไม่สนิทสนมกับหนูนา 
  1.2.4 หนูนา (นามสมมติ) 
 

4.4.3 สภาพแวดล้อมความเป็นอยูข่องเด็ก 
 บ้านที่หนูนาอาศัยอยู่เป็นบ้านของบิดามารดา มีรั้วรอบขอบชิด ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น  
ชั้นบนมีห้องนอน 2 ห้อง คือ ห้องของพ่ีชาย และห้องของหนูนา ส่วนบิดาและมารดานอนที่ห้อง
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ข้างล่าง ละแวกบ้านมีเพ่ือนบ้านที่มารดาสนิทสนมด้วย ซึ่งจะคอยสอดส่องช่วยกันดูแล จึงไม่มี
อันตรายอะไร 
 
 4.4.4 ความสัมพันธ์และการดูแลของครอบครัว 
 หนูนาสนิทกับบิดามากที่สุด เพราะบิดาเป็นคนใจดี ไม่ค่อยดุหรือตีหนูนา ส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการเตือนมากกว่า แต่ถ้าหนูนาดื้อมากๆจนบิดาหมดความอดทนก็จะตีบ้าง เรื่องที่ถูกตีบ่อยๆคือ
เรื่องตื่นนอนตอนเช้าของหนูนา หนูนาไม่ค่อยยอมตื่นและบิดาจะไปท างานไม่ทัน หนูนาชอบไปกับ
บิดา บางครั้งก็ไปนั่งรถเล่นกัน หนูนาบอกว่าชอบอยู่กับบิดาที่สุด สนิทที่สุดแต่ก็กลัวที่สุดเพราะถ้าตี
จะตีเจ็บ 
 ส่วนมารดานั้นเป็นคนที่หนูนาสนิทน้อยกว่า หนูนาไม่ค่อยชอบที่มารดาเป็นคนเสียงดัง ใจ
ร้อน และข้ีบ่น มารดาคือผู้ที่คอยควบคุมหนูนามากที่สุด ดูแลหนูนาแบบเข้มงวด ในมุมมองของมารดา
ต่อหนูนา หนูนาเป็นเด็กที่ยังไม่ประสากับเรื่องข้างนอก ไม่ทันคน ไม่เรียบร้อยกับเรื่องส่วนตัว เป็นคน
เก็บอารมณ์ หากไม่พอใจมารดาบางครั้งมีชักสีหน้า ก าหมัดบ้าง แสดงให้เห็นว่าไม่พอใจ 
 หนูนากับพ่ีชายส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ มีพ้ืนที่ส่วนตัวของตัวเอง เป็นคนใจร้อน
เหมือนมารดา ตอนเด็กๆเคยต่อยหนูนา ปัจจุบันถึงไม่ค่อยท าร้ายร่างกายแต่มักตะคอกหนูนาอยู่บ่อยๆ 
ชอบใส่อารมณ์กับหนูนา เวลาหนูนามีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจ หนูนาจึงเลือกที่จะบอกเพ่ือน
มากกว่าบอกคนในครอบครัว 
 การดูแลของครอบครัว บิดาเป็นคนไปรับไปส่งหนูนาที่โรงเรียน โดยปกติจะไม่ค่อยให้หนูนา
ออกจากบ้าน ถ้าบิดาหรือมารดาไม่อยู่บ้านจะให้เพ่ือนบ้านช่วยดูแล เสาร์อาทิตย์จะช่วยกันท างาน
บ้านก่อน หนูนามีหน้าที่ล้างจาน หุงข้าว และรีดผ้าของตัวเอง บางครั้งบิดามารดาจะชวนหนูนาไป
ตลาดเพ่ือซื้อของบ้าง ส่วนใหญ่หนูนาและพ่ีชาย ต่างคนต่างอยู่ในห้องส่วนตัว ไม่ได้ลงมามีปฏิสัมพันธ์
กันมากเท่าไหร่นัก ที่ผ่านมาหนูนาเคยขอไปเที่ยวกับเพ่ือนบ้างทุกครั้งบิดาหรือมารดาจะต้องเป็นคนไป
รับไปส่ง และต้องมีผู้ปกครองของเพ่ือนไปด้วย ส่วนใหญ่ที่ให้หนูนาออกจากบ้านจะเป็นเรื่องงานที่
โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ บิดามารดาพยายามควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดกับหนูนา 
 ครอบครัวไม่ค่อยให้ความเป็นส่วนตัวกับหนูนามากนัก ห้องนอนของหนูนาไม่มีลูกบิดประตู
เพราะบิดาถอดออก เพ่ือใช้ส่องดูพฤติกรรมของลูกได้ หนูนาเล่าว่าบางครั้งหนูนาก็เอากระดาษเข้าไป
อุดไว้ แต่บิดาและพ่ีชายก็จะแอบเอาออกและส่องดู ห้องของพ่ีชายก็มีรูส่องได้เหมือนกันแต่อยู่สูง  
หนูนาไม่ชอบแต่ไม่เคยบอกกความต้องการของตัวเองกับครอบครัวว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร 
 มารดาตั้งใจให้หนูนาเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ และไม่ให้หนูนามีแฟน มารดาบอกว่าให้
เป็นแค่เพ่ือนกัน บิดาไม่สอนเรื่องเพศโดยให้เป็นหน้าที่ของมารดาเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน มารดา
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สอนหนูนาตลอดว่าอย่าให้ใครจับมือ ถูกตัว ให้ป้องกันตัวเอง แม้แต่กับครอบครัวบางครั้งก็ไว้ใจไม่ได้
ในบางเวลา  
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 

2.1 วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุการณ์ 
 เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศของหนูนาเกิดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา
ประมาณ 10.00 น.โดยสถานที่เกิดเหตุการณ์ คือ โรงแรมแห่งหนึ่งแถวคูคตที่ผู้กระท าท างานอยู่ 

 
2.2 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศ 

 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศหนูนา คือ แฟน ชื่อ นายโดม (นามสมมติ) อายุ 17 
ปี ปัจจุบันท างานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งแถวคูคต อาศัยอยู่กับบิดามารดามีรอยสักที่หลัง ขา 
และแขน ดื่นเหล้า สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติด 
 หนูนารู้จักกับโดมผ่านทาง Beetalkประมาณปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และคบเป็น
แฟน วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 นับตั้งแต่รู้จักกันจนเกิดเหตุทารุณกรรมทางเพศหนูนาและโดมเจอ
กันทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกนัดเจอแถวหมู่บ้านที่หนูนาอาศัยอยู่ ส่วนอีกสองครั้งเจอกันที่โรงแรมที่โดม
ท างานอยู่ 

 
2.3 เหตุการณ์การถูกทารุณกรรม 

 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 10.00 น. โดมชวนหนูนาไปหาที่โรงแรมซึ่งเป็น
ที่ท างานของโดม โดยที่หนูนาเดินออกมาจากบ้านไม่ได้บอกใคร และนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อไป
ถึงหนูนานั่งเล่นอยู่สักพัก โดมอ้างว่าเจ้าของโรงแรมจะมา และถ้าเห็นว่าพาหนูนามาเที่ยวเล่นที่
โรงแรมจะโดนว่า จึงบอกให้หนูนาเข้าไปในห้องของโรงแรมก่อน ด้วยความที่ไว้ใจและกลัวว่าโดมจะ
เดือนร้อนหนูนาจึงยอมเข้าไปในห้อง 
 ขณะที่หนูนานอนเล่นโทรศัพท์สักพัก โดมก็มานอนทับกอดหอมแก้ม เริ่มถอดเสื้อผ้าและอุ้ม
หนูนาไปอาบน้ าในห้องน้ า เมื่อกลับมาที่เตียงได้ขอหนูนามีเพศสัมพันธ์ด้วย หนูนาไม่ยินยอมพยายาม
เตะผู้กระท าแต่ขัดขืนไม่ไหวประกอบกับท าตัวไม่ถูก จึงมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยใส่ถุงยาง
อนามัย มีเพศสัมพันธ์ 3 ครั้ง และให้หนูนาส าเร็จความใคร่ให้ทางปาก หลังจากนั้นโดมนอนหลับ  
หนูนาไม่รู้จะท าอย่างไรต้อจึงรอให้โดมตื่น และส่งหนูนากลับบ้าน 
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กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นหนูนามองว่าคนรักกันไม่จ าเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กัน หรือถ้ามี
เพศสัมพันธ์ก็สามารถเลิกกันได้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดกับบิดามารดา อยากขอโทษ แต่ไม่
ต้องการให้มารดารู้ 
 
ส่วนที่ 3 การจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 
 
 3.1 การทราบเรื่องของครอบครัว 
 ในขณะที่หนูนาไปหาโดมที่โรงแรม มารดาได้พาแมวที่เลี้ยงไปหาหมอและกลับบ้านประมาณ
11.00 น. มารดาตะโกนเรียกไม่ได้ยินเสียงตอบรับแต่ก็ไม่ได้เอะใจ เพราะเข้าใจว่าหนูนาอยู่บนห้องที่
ตามปกติหนูนาไม่ค่อยออกไปไหน ช่วงบ่ายตามทานข้าวแต่ไม่มีเสียงตอบรับอีกเช่นเคยจึงคิดว่าหิวคง
ออกมาเอง จนเวลาประมาณ 15.00 น. หนูนากลับมาบ้าน มารดาเห็นหนูนาอยู่ที่หน้ารั้วจึงทราบว่า
หนูนาออกไปข้างนอก มารดาถามหนูว่าไปไหน ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ หนูนาเงียบไม่ยอมตอบมารดา  
จนมารดาสังเกตเห็นรอยที่คอจึงซักถาม หนูนาหน้าซีดและตอบมารดาว่าถูกตัวอะไรสักอย่างกัด  
แต่มารดาไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าหนูนามีพฤติกรรมที่แปลก และรอยที่คอมารดาพอจะเดาได้ มารดาจึงขู่
ว่าถ้าหนูนาไม่บอกความจริงจะตามต ารวจมาจับ หนูนาจึงยอมรับกับมารดา 
  

3.2 การจัดการของครอบครัว 
 เมื่อมารดาทราบเรื่องได้ต่อว่าหนูนาว่าท าให้มารดาเสียใจ ร้องไห้ แต่ไม่ตีหรือท าร้ายร่างกาย
หนูนา ซักถามรายละเอียดที่เกิดขึ้น มารดาตัดสินใจบอกบิดาก่อน เมื่อบิดาทราบเรื่องบิดาเดินเข้ามา
ถามหนูนานิ่งๆว่าไปไหนมา บิดาดูเย็นชาแตกต่างจากเดินอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ได้พาหนูนาเข้า
แจ้งความที่สถานีต ารวจและเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล 
 หลังจากเกิดเรื่องมารดาดูแลหนูนาเข้มงวดกว่าเดิมมาก ยึดโทรศัพท์หนูนาโดยอ้างว่าต ารวจ
เป็นคนยึดไว้เพ่ือให้หนูนาไม่สามารถติดต่อกับโดมได้ “ที่แม่ท าเพ่ือหนูนา เค้าจะได้คุยกันไม่ได้ แม่ไม่
ต้องการให้ติดต่อกันอีก” “ที่แม่อ้างว่าต ารวจยึดเพราะไม่อยากให้เค้าอาละวาด ไม่รู้ว่าจะยึดถึง
เมื่อไหร่ อาจจะจนกว่าแม่คิดว่าเรื่องจบ”มารดาเปลี่ยนรหัส Facebook ของหนูนา ไม่ยอมให้หนูนาได้
ออกไปไหน พฤติกรรมหลายอย่างของมารดาเปลี่ยนไปจากเดิมจนหนูนาสังเกตได้ เช่น มารดาเสนอให้
หนูนานอนช้างล่างกับบิดามารดาได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้หนูนาเคยขอแต่ไม่ได้รับอนุญาต อยู่ด้วยกันเฉยๆก็
ชวนหนูนาไปร้านท าผม มารดาพูดจาดีขึ้น  
 “คิดว่าแม่พยายามท าให้รู้สึกดี แต่หนูอึดอัด” 
 มารดายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้มารดาเครียด กินข้าวไม่ลง 3 วัน มารดาใช้วิ ธีนั่ง
นิ่งๆสงบสติทบทวนตัวเอง รู้สึกว่าเลี้ยงลูกไม่ดี น้อยใจว่าหนูนาท าแบบนี้ท าไม แต่ไม่ได้รู้สึกอายกลัว
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หนูนาจะอายมากกว่า บางครั้งรู้สึกไม่อยากเห็นหน้าหนูนาเพราะกระตุ้นให้คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ครั้งมารดาต้องขับรถออกไปข้างนอกเพ่ือนั่งเล่นให้ผ่อนคลายและสบายใจ แต่ไม่อยากให้หนูนารู้กลัว
หนูนาจะรู้สึกแย่ กับหนูนาดูฟังมารดามากขึ้น มีบ้างท่ีอารมณ์เสียแต่มารดาพยายามใจเย็น 
 มารดาคุยกับบิดาและพ่ีชายให้ท าตัวดีๆกับหนูนา ท าให้ทุกคนในบ้านดูเปลี่ยนแปลงไปหมด   
ที่มารดาดูแลเข้มงวดเพราะกลัวว่าหนูนาจะหนีไป บิดาและมารดาตกลงกันว่าบิดาใช้ไม้แข็ง ส่วน
มารดาจะใช้ไม้อ่อน  
 มารดายอมคืนโทรศัพท์ให้หนูนาหลังจากเวลาผ่านไปสักพักตามที่ได้ตกลงกับหนูนาไว้ โดย
บอกกับหนูนาว่ามารดาไปเจรจากับต ารวจให้ยอมคืน หนูนาพยายามเสนอกิจกรรมต่างๆที่อยากท า
ช่วงปิดเทอมแต่มารดาไม่ค่อยตอบรับ เช่น อยากไปขายของกับพ่ีที่รู้จัก แต่มารดากลัวจะหนีหายไป
และเกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศอีก จึงให้หนูนาไปอยู่กับบิดาที่ท างานแทน ส่วนเรื่องขายของจะ
ให้ไปขายกับพี่ชาย โดยจะดูอีกทีว่าจะขายอะไร การควบคุมหรือเงื่อนไขต่างๆของมารดา มารดามักจะ
บอกกับหนูนาว่าให้คดีจบก่อน 

บิดามารดาผิดหวังกับการที่หนูนาแอบมีแฟน รวมถึงไปมีเพศสัมพันธ์กัน ทั้งที่ปกติหนูนาเป็น
คนที่อยู่ในโอวาทมาตลอดจึงรู้สึกไม่เชื่อใจ กลัวว่าหนูนาจะมีเพศสัมพันธ์อีกและเกิดการตั้งครรภ์จึงให้
หนูนาฝังเข็มคุมก าเนิด 
 
ส่วนที่ 4 ผลการจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 

 
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์หนูนารู้สึกเข็ด ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจ

หรือไม่เต็มใจ เพราะยุ่งยากไปหมด ท าให้หนูนาอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา หนูนารู้สึกผิดที่ไปไหนไม่
ยอมบอกบิดามารดาจนท าให้เกิดเรื่อง อยากขอโทษและได้ขอโทษไปแล้ว 

การที่มารดาดูแลหนูนาอย่างเข้มงวด แม้ว่ามารดาจะพยายามพูดจาดี หรือเอาใจหนูนาในบาง
เรื่อง ส่วนหนึ่งหนูนามองว่าดี แต่หนูนากลับอึดอัดกับสิ่งที่มารดาพยายามท ามากกว่า ไม่ชอบที่มารดา
พูดจาดีด้วย “รู้สึกเลี่ยนๆ” หนูนารู้สึกได้ว่าสิ่งที่มารดาท าไม่ปกติ สิ่งที่หนูนาอยากได้จริงๆมารดากลับ
ไม่ยอมให้ เช่น เรื่องท่ีมารดายึดโทรศัพท์ไปและรหัส Facebook ถูกเปลี่ยน หนูนาอาละวาดกับมารดา 
ร้องไห้เสียงดัง ต้องการให้มารดาเอาโทรศัพท์คืนและ กรีดข้อมือด้วยคัตเตอร์ประท้วง จนมารดาต้อง
หาทางหลอกเพ่ือจะยึดโทรศัพท์ได้ได้นานที่สุด เมื่อถึงก าหนดมารดาลืมโทรศัพท์ไว้ที่ท างานจึงคืนช้า
ไป 1 วัน หนูนาอาละวาดและกรีดข้อมืออีกรอบ รวมถึงมารดาไม่ไว้ใจไม่ยอมให้ไปไหนเลย “หนูรู้สึก
เหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา” 
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ภาคผนวก ง  
กรณีศึกษาที่ 10 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัว 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 
ชื่อ ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) เกิดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 อายุ 13 ปี (ณ วันที่รับบริการ) 

เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐบาล
แห่งหนึ่ง ผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ภูมิล าเนากรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบันเขตสายไหม กรุงเทพฯ 
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 
 ลักษณะเป็นเด็กวัยรุ่น หน้าตาดี รูปร่างสูงสมส่วน ไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป ผิวคล้ า ผมตรงด า
ยาวมักมัดผมเป็นทรงหางม้าไว้ผมปละหน้าผาก ทาเล็บมือและเล็บเท้าด้วยสีแดง โดยจะทาเฉพาะปิด
เทอม มักแต่งกายด้วยเสื้อยืด กับกางเกงขายาว หรือใส่ชุดเอ๊ียมยีน เป็นคนชอบแต่งตัว ที่ข้อมือมีก าไล
เชือกแฟชั่น สายสิน และเห็นแผลคล้ายรอยกรีดด้วยของแหลมที่ข้อมือ ใบตองติดเพ่ือน ติดโทรศัพท์ 
เป็นคนเงียบๆ ไม่เถียง แต่ดื้อเงียบ 
 
 1.2 ประวัติครอบครัว 

 ใบตองโตมากับครอบครัวที่มีบิดามารดาอยู่ครบ มีน้องสาวแท้ๆ 2 คน พ่อของใบตองเคยมี
ภรรยามาก่อนและมีลูกชายกับภรรยาเก่า 1 คน เมื่อแยกทางกันจึงได้เจอกับมารดาของใบตอง ส่วน
ภรรยาเก่าของบิดาไปมีสามีใหม่เช่นกันและมีลูกกับสามีใหม่เป็นผู้หญิง 1 คน ผู้ชายอีก 1 คน แม้จะ
เป็นพี่ชายต่างบิดาและเป็นพ่ีที่ไม่ได้มีความผูกพันทางสายเลือด แต่ใบตองคุ้นเคยกับพ่ีทั้ง 3 คนเพราะ
ตั้งแต่เกิดใบตองอยู่บ้านย่า พ่ีชายต่างบิดาอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนพี่อีก 2 คนมีแวะเวียนมาที่บ้านย่าบ้าง 
ใบตองอยู่ในความดูแลของย่า บิดา และมารดามาโดยตลอด มีบ้างท่ีไปอยู่กับตาและยายที่ต่างจังหวัด  
 ใบตองรับรู้มาตลอดว่าบิดามีภรรยาอีกคนหนึ่ง มารดาเล่าให้ใบตองฟังตั้งแต่จ าความได้ว่า 
ภรรยาน้อยคนนี้คบอยู่กับบิดาตั้งแต่มารดาท้องใบตองได้ 6 เดือน มารดากับบิดามีเรื่องระหองระแหง
กันอยู่เรื่อยๆ บางครั้งมารดาก็หอบเอาลูกๆย้ายไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดเพราะโกรธบิดาที่ยังติดพัน
กับภรรยาน้อยไม่ยอมเลิกราเคยมีบ้างที่ใบตองไปส่งของเป็นเพ่ือนบิดาและเห็นว่าบิดาคุยไลน์กับ
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บุคคลอื่นที่ไม่ใช่มารดา ใบตองจะเก็บมาเล่าให้มารดาฟัง มารดาพยายามต่อว่าบิดาว่าไม่ควรท าแบบนี้ 
ในขณะที่บิดามักบอกกับใบตองว่าไม่ให้ยุ่งเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 
 น้องคนกลางของใบตองอยู่กับใบตองตลอด มีแต่น้องสาวคนเล็กที่ไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัด 
เพราะเกิดในช่วงที่มารดาและบิดาต้องท างานหนักปี พ.ศ.2558 ครอบครัวของใบตองได้มีบ้านเป็นของ
ตัวเอง โดยย้ายออกจากบ้านของย่าที่ใบตองอยู่มาแต่เกิด เนื่องจากบ้านหลังใหม่นี้เจ้าของเดิมประกาศ
ขายอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังเดิม ประกอบกับย่าขายท่ีได้ จึงมีเงินพอที่จะซื้อไหว มารดามองว่าดีขึ้นเพราะ
บ้านหลังเก่าพ่ีชายต่างบิดาของใบตองชอบพาเพ่ือนผู้ชายมาเที่ยวเล่นที่บ้านอยู่บ่อยๆ มารดาเป็นห่วง
ลูกสาว 
 

 

ภาพแผนผังครอบครัวบีม 

สมาชิกครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มี 5 คน คือ 
  1.2.1 บิดา อายุ 39 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับรถส่งของ เคยมีภรรยา
และมีลูกติด 1 คน เป็นคนใจดีและคอยตามใจใบตองอยู่เสมอ แต่ถ้าดุจะน่ากลัวมากเพราะดุหนักและ
ตีเจ็บ บิดาของใบตองเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน 
  1.2.2 มารดา อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพเป็นครูพ่ีเลี้ยง และคอยช่วยงานของบิดา
ด้วย มารดามีหน้าที่ดูแลบ้าน และดูแลบุคคลในครอบครัว เป็นคนที่ขี้ร าคาญ ใช้อารมณ์เป็นหลัก ไม่ตี
แต่ใช้การดุด่าแทน  
  1.2.3 ใบตอง (นามสมมติ) 
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  1.2.4 น้องทับทิม (นามสมมติ) อายุ 11 ปี ก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง 
เป็นหน้าตาคล้ายกับใบองแต่ตัวสูงและผอมบางกว่า เริ่มโตเป็นสาวแล้วแต่เป็นคนไม่ค่อยแต่งตัว  
  1.2.5 น้องเพชรใส (นามสมมติ) อายุ 9 ปี ก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง
ในต่างจังหวัด เนื่องจากเกิดในช่วงที่มารดาท างานหนัก ยายจึงรับน้องเพชรใสไปเลี้ยงเอง และจะ
กลับมาอยู่กับบิดามารดาช่วงปิดเทอม น้องเพชรใสเป็นเด็กท่ีร่าเริงสดใส  
 

1.3 สภาพแวดล้อมของเด็ก 
 บ้านที่ใบตองอยู่ในปัจจุบันเป็นบ้านที่บิดาและมารดาตัดสินใจซื้อได้ประมาณปีกว่าๆ 
เนื่องจากเจ้าของเดิมประกาศขาย ก่อนหน้านี้บิดา มารดา ใบตอง แลน้องทับทิม อาศัยอยู่กับย่ามา
โดยตลอด และบ้านหลังใหม่นี้อยู่ในละแวกที่ไม่ไกลกันมากนัก ใช้เวลาเดินทางไม่นานก็ถึงบ้านย่า ย่า
เองก็เพ่ิงขายที่ได้จึงน าเงินที่ขายที่ยกให้ส่วนหนึ่งและผ่อนต่อในราคาที่สู้ไหว ท าให้ตัดสินใจซื้อบ้าน
หลังนี้ได้ไม่ยาก 
 ลักษณะของบ้านเป็นทาวเฮ้าส์ 2 ชั้นมีรั้วรอบขอบชิด เมื่อเข้ามาจะเป็นส่วนของลานหลังคา
ปิดส าหรับจอดรถ และครัวนอกบ้าน ที่มีครัวนอกบ้านเพราะเวลาประกอบอาหารจากครัวที่อยู่ด้านใน
บ้านอากาศไม่ค่อยระบายจึงต้องย้ายออกมาประกอบอาหารด้านนอก ข้า งในบ้านชั้น 1 เป็น
ห้องนั่งเล่นมีโซฟา ตู้เย็น และกั้นกลางด้วยตู้ใส่ของเพ่ือแบ่งอีกส่วนเป็นห้องส าหรับทานอาหาร 
ด้านหลังเข้าไปเป็นห้องครัวและห้องน้ า ชั้นสองเป็นส่วนของห้องนอน 2 ห้อง ใบตองและทับทิมนอน
อยู่ห้องเดียวกัน ส่วนอีกห้องเป็นห้องของบิดามารดา เพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้ๆแม้ไปสนิทกันมากแต่ก็รู้จัก
กัน ไม่ไกลจากบ้านเป็นบ้านของย่าและญาติๆทางฝั่งบิดา 
 
 1.4 ความสัมพันธ์และการดูแลของครอบครัว 
 ในครอบครัวใบตองสนิทกับน้องทับทิมที่สุดเพราะอายุไล่เลี่ยกัน นอนด้วยกัน เล่นด้วยกัน 
บางครั้งก็วิ่งไล่จับหรือปั่นจักรยาน แม้ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเล่าให้กันฟัง แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าอยากรู้
ความลับของใบตองต้องถามทับทิม อยากรู้ความลับของทับทิมต้องถามใบตอง  
 บิดาส าหรับใบตองคือคนที่คอยตามใจ ใบตองอยากได้อะไรจะขอที่บิดา แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท า
เรื่องไม่ถูกต้องบิดาคือคนที่น่ากลัวที่สุดเพราะตีเจ็บ ส่วนมารดานั้นเป็นคนที่พูดเยอะ ดุที่สุดไม่ตีใบตอง
แต่ใช้การด่าแทน ขี้บ่นและเสียงดัง มารดามองว่าใบตองเป็นเด็กน่ารัก พูดแล้วฟัง ไม่ค่อยเถียง แต่ก็
เป็นคนดื้อเงียบ ใบตองเป็นคนที่คอยรับฟังมารดาเป็นส่วยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ่นใบตองหรือเรื่อง
ที่บ่นบิดา 
 ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาที่สุดในบ้านไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างใบตองกับใคร แต่เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ใบตองต้องเจอกับปัญหาบิดามารดาทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็ก เพราะบิดาไป
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มีภรรยาคนอื่น บางครั้งมารดาก็มาระบายกับใบตอง หลายครั้งที่บิดามารดาทะเลาะกันให้เห็น มารดา
จะตะโกนเอาเสียงเข้าข่ม และลูกๆต้องหลีกออกไปห่างๆเพราะกลัวจะโดนลูกหลงจากมารดา บิดามัก
บอกกับใบตองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยว ใบตองไม่ชอบกับเหตุการณ์แบบนี้ 
 การดูแลของครอบครัวบิดาจะเป็นคนที่คอยรับคอยส่ง ส่วนงานบ้าน เช่น การจัดเตรียม
อาหาร กวาดบ้านถูบ้าน ซักรีดเสื้อผ้า มารดาเป็นคนจัดการทั้งหมด ส่วนใบตองคอยรับค าสั่งว่าจะให้
ช่วยท าอะไร แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทันใจมารดา เมื่อก่อนเคยตีแบทมินตันกับมารดา หลังๆมาไม่ค่อยได้ตี 
ครอบครัวไม่ค่อยยอมให้ใบตองไปไหนมากนัก และไม่ค่อยมีเวลาพาใบตองไปไหนด้วยเช่นกัน ก่อน
หน้านี้บิดาและมารดาเป็นหนี้จ านวนมากท าให้ต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน หลายครั้งที่
สัญญาว่าจะพาใบตองไปเที่ยวสุดท้ายไม่ได้ไป ใบตองต้องผิดหวังซ้ าๆกับการผิดสัญญาของบิดามารดา 
ถึงแม้ช่วงหลังๆจะปลดหนี้ได้แล้วก็ตามแต่บิดามารดาก็ยังเป็นเหมือนเดิม ใบตองไม่ค่อยคุยกับใคร 
และไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเมื่อมีปัญหา ยิ่งใบตองมีโทรศัพท์มือถือจึงอยู่แต่กับโทรศัพท์ ใบตองไม่คุยกับ
ใครหนักข้ึน  
 ใบตองเคยมีความคิดฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เนื่องจากผู้กระท าซึ่งเป็นแฟน
กินเหล้ากับเพ่ือนจนดึก ใบตองพยายามบอกให้กลับบ้านแต่ไม่ยอมกลับ จึงทะเลาะกัน ใบตองอยาก
ตายเพราะผู้กระท าไม่สนใจ ร้องไห้หนักมาคิดจะวิ่งไปให้รถชน เป็นไปได้ให้ตายไปเลย สุดท้ายใบตอง
เอามีดพกกรีดที่ข้อมือเป็นแผลแต่ไม่ลึกมาก ใบตองคิดว่าอย่างน้อยมีบิดามารดาจึงไม่ท าต่อ บิดา
มารดาไม่สังเกตเห็นแผลของใบตอง 
 ครอบครัวไม่เคยพูดคุยกับใบตองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือการป้องกันจากการมีเพศสัมพันธ์ 
และไม่สนับสนุนเรื่องมีแฟน 
 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศเด็ก 
 

2.1 วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ 
 เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศของใบตองเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ และครั้ง
ล่าสุด คือ 5 เมษายน พ.ศ.2560 สถานที่เกิดเหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ คือ บ้านของผู้กระท า 
บ้านย่าของใบตอง และบ้านของใบตอง 
 

2.2 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศ 
 บุคคลที่เป็นผู้กระท าทารุณกรรมทางเพศใบตอง คือคนที่ใบตองคบเป็นแฟน ชื่อนายธาม 
(นามสมมติ) อายุ 16 ปี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกจากโรงเรียนเพราะมีพฤติกรรมเกเร 
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ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อกศน. นายธามเคยท างานเป็นพนักงานขนของใส่รถบรรทุกแต่ท าได้ไม่นาน
เพราะงานหนักท าไม่ไหว ก าลังเตรียมสมัครงานที่ใหม่ เคยสูบกัญชา ปัจจุบันดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 
อาศัยอยู่กับมารดาและพ่ีสาว 
 ใบตองรู้จักกับธามทาง Bee-talk ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และคบเป็นแฟน
หลังจากรู้จักกันครบ 3 เดือนเพราะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุข บางครั้งก็กวนให้ ใบตองหัวเราะ 
ช่วงแรกๆที่คบกันธามจะคอยรับใบตองที่โรงเรียนเพ่ือส่งแถวๆบ้าน มารดาเริ่มสังเกตว่ากลับบ้านช้าลง 
ติดโทรศัพท์มากขึ้นรวมถึงมีคนรู้จักมาบอกมารดาจึงรู้ว่าใบตองมีแฟน มารดาห้ามไม่ให้คบและให้บิดา
เป็นคนไปรับส่งโรงเรียน ท าให้ใบตองต้องหาทางแอบเจอกับธาม 
 

2.3 เหตุการณ์การถูกทารุณกรรมทางเพศ 
 เหตุการณ์การถูกทารุณกรรมทางเพศเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่มารดาทราบ
เรื่องใบตองกับธามคบกันและสั่งห้าม ใบตองจึงต้องหาโอกาสแอบพบธามอยุ่เสมอ ครั้งนี้ใบตองแอบ
ออกจากบ้านโดยให้ธามมารับที่บ้านตอนเที่ยงคืน ธามพาใบตองไปที่บ้าน ซึ่งมารดาและพ่ีสาว
ของธามหลับไปแล้ว ธามได้เข้ามาใกล้ๆและขอมีเพศสัมพันธ์ใบตองไม่รู้จะขัดขืนอย่างไรจึงยินยอมให้
มีการสอดใส่โดยไม่ได้ใช้ถุงยาง นั้นคือครั้งแรกในชีวิตที่ใบตองมีเพศสัมพันธ์ ส าหรับใบตองการมี
เพศสัมพันธ์จะเป็นสิ่งน่ากลัวถ้าพลาดตั้งครรภ์ 
 ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ใบตองไปนอนที่บ้านของย่า และให้ธามปีนเข้ามาที่บ้าน บังเอิญว่า
ตอนเช้าย่าอ่านข้อความในโทรศัพท์ และเห็นว่าใบตองกับธามพูดคุยประมาณว่า น้ าเปรอะเตียงน้อง
ไปหมดเลย ย่าจึงตามมารดาเพ่ือมาดูเตียงของน้องพบว่ามีคราบน้ าเปรอะอยู่จริง  
 5 เมษายน พ.ศ.2560 ธามปีนเข้ามาที่บ้านอีกครั้งนี้เป็นบ้านที่ใบตองอาศัยอยู่ปัจจุบัน วันนี้
ยายและน้องเพชรใสมาอาศัยอยู่ด้วย ใบตองอ้างว่าจะลงมาเอาผ้านวมข้างล่าง ยายเห็นว่าใบตองลงไป
นานผิดปกติ ประกอบกับอยากดื่มน้ า ยายจึงถือไฟฉายเดินลงมา ยายได้ยินเสียงกุกๆกักๆ และเห็น
ใบตองห่อผ้านวมท าท่าว่าจะเดินขึ้นห้องนอน ยายจึงเดินสวนไปหยิบน้ าที่ตู้เย็นและยังได้ยินเสียงอยู่
แถวโซฟา ยายเอาไฟฉายส่องไปจึงเห็นธามอยู่ในสภาพเปลือย ยายตกใจและคว้าตัวธามไว้พร้อมกับ
ตะโกนเรียกมารดา เมื่อมารดาและบิดาลงมาจึงช่วยกันจับธามและเห็นว่าใบตองที่ห่อตัวเองด้วยผ้า
นวมนั้นกระดุมเสื้อด้านในหลุด 
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ส่วนที่ 3 การจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 
 

3.1 การทราบเรื่องของครอบครัว 
 การรับทราบเรื่องราวของครอบครัวเป็นการรับทราบเรื่องราวจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งๆหน้า 
ประกอบกับก่อนหน้านี้ที่มีค าน าเรื่องพบเห็นใบตองกับธามอยู่ด้วยกันมาเล่าให้มารดาฟัง หรือครั้งท่ีย่า
อ่านข้อความในโทรศัพท์ของใบตอง ไม่เคยมีครั้งไหนที่ใบตองเลือกจะพูดเอง 
 

3.2 การจัดการของครอบครัว 
 ครั้งแรกที่มารดาจับได้ว่าธามแอบมาหาใบตองที่บ้านย่า มารดาโกรธมาก นอกจากมารดาจะ
ต่อว่าใบตองมารดาเลือกจัดการโดยใช้การตักเตือนและคาดโทษไว้ โดยตัดสินใจไปที่บ้านธามตั้งใจจะ
ต่อว่า แต่ไม่เจอตัวธาม มีเพียงแต่มารดาของธามเท่านั้นที่อยู่ในบ้าน มารดาได้ตกลงและพูดคุยกับ
มารดาธามห้ามไม่ให้ธามมายุ่งเกี่ยวกับใบตองอีกไม่เช่นนั้นจะแจ้งความจบัธาม ที่ผ่านมาคนรู้จักมาเล่า
ให้ฟังว่าเจอใบตองกับธามจึงรับรู้ว่าใบตองกับธามแอบเจอกัน แต่ครั้งนี้มารดาไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวกัน
อีก  
 ครั้งที่สอง คือครั้งที่ธามเข้ามาที่บ้านใบตองกลางดึกและยายจับได้ ยายทุบตีธามไปหลายครั้ง
จนบิดาต้องช่วยจับแยก มารดาพยายามถามใบตอง แต่ใบตองไม่ยอมพูดอะไรกับมารดาเลย ก้มหน้า
เพียงอย่างเดียว ธามพยายามขอร้องบิดาให้ปล่อยไม่บอกครองครัวของธาม และไม่แจ้งความ แต่
มารดาไม่ยอม จึงโทรแจ้ง191 ก่อนเมื่อสายตรวจมาถึงบ้านจึงพากันไปลงบันทึกประจ าวันที่สถานี
ต ารวจ บิดามารดาตั้งใจว่าจะให้ ด าเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย  
 ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และความรู้สึกขณะเกิดเรื่องใหม่ๆ จากเดิมที่ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งท าให้ครอบครัวมีเรื่องทุกข์ใจมากขึ้น ใบตองกลัวหลายๆ
อย่าง เช่น กลัวมารดาจะทุบตี กลัวธามติดคุก ใบตองไม่อยากให้มารดาแจ้งความแต่ไม่รู้จะท าอย่างไร
เพราะมารดาเป็นผู้ใหญ่ หลายวันที่มารดาเอาแต่ต่อว่า พยายามซักถาม และมองว่าทุกครั้งที่ใบตอง
แอบไปหาธามคือทุกครั้งที่ใบตองมีเพศสัมพันธ์ สิ่งที่ได้จากใบตองคือใบตองพูดน้อยลง นิ่งเงียบ ไม่เล่า
เรื่องราวใดๆให้ใครฟัง 
 หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปสักระยะครอบครัวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มารดากับบิดาพูดคุยกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับใบตอง มารดากับบิดาเปิดใจว่าที่มีเหตุทารุณกรรมทางเพศของ
ใบตอง มีสาเหตุจากการเลี้ยงดูบุตรของตนเอง ต่างคนต่างมีเวลาให้กับใบตองน้อยลง จึงตกลงกันว่า
จากนี้จะให้เวลากับใบตองมากขึ้น เมื่อก่อนเคยคิดว่าเรื่องของลูกไว้ท าทีหลังได้ แต่ตอนนี้ถ้าท าได้จะ
ท าเลยไม่พลัดอีก พยายามหากิจกรรมที่ท าร่วมกัน เปลี่ยนค าพูดจากเดิมที่ใช้ค าพูดรุนแรงเป็นค าพูดที่
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แสดงความเป็นห่วงมากขึ้น รักษาสัญญากันมากข้ึน เช่น เมื่อก่อนบอกจะพาใบตองไปเที่ยวแต่สุดท้าย
ไม่พาไป แต่จากนี้สัญญาที่ให้ไว้กับใบตองจะต้องท าให้ได้ นอกจากนี้จะฝึกใบตองให้ดูแลตัวเอง ยอม
ปล่อยในสิ่งที่ควรปล่อย  

“แม่บ่นน้อยลงแล้วนะ มีเวลาให้ใบตองมากขึ้นด้วย”  
“หนูรู้สึกดีที่แม่เปลี่ยนไป” 

 ในเรื่องการฝั่งเข็มคุมก าเนิดนั้นครอบครัวมีการพูดคุยกันบ้าง บิดามารดาเห็นด้วยว่าควรมี
การคุมก าเนิดกับใบตองเพ่ือป้องกันไว้ก่อน แต่ญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าถ้าใบตองรู้ว่าการ
ฝังเข็มคุมก าเนิดท าให้เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วจะไม่ตั้งครรภ์ และใบตองจะมีเพศสัมพันธ์อีก จึงต้องมีการ
พูดคุยกันและอธิบายให้ใบตองเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ หากมีการฝังเข็ม
คุมก าเนิดแล้วไม่ใช่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะยังมีความเสี่ยงเก่ียวกับโรคทางเพศสัมพันธ์อยู่ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการจัดการของครอบครัวหลังเกิดการทารุณกรรมทางเพศ 
 
 ในช่วงแรกที่เกิดเรื่องครอบครัวจับตัวธามไว้และมีการโทรแจ้งต ารวจนั้น เป็นช่วงที่ครอบครัว
ตกใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของครอบครัวยังคงสั่นคลอน เมื่อเวลาผ่านไป
แม้จะมีความกังวลเรื่องของคดีอยู่บ้างและใบตองยังติดต่อกับธามอยู่ แต่ครอบครัวมีการปรับตัวขึ้น
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง ดูแลใบตองมากขึ้น เป็นผลดีกับใบตองท าให้ใบตองรู้สึกดี 
แนวโน้มของความสัมพันธ์ดีขึ้น ครอบครัวใช้เหตุผลในการจัดการกับปัญหาท าให้เกิดการยอมรับใน
การตัดสินของครอบครัว  
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