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6ภัยทางเพศในสถานศึกษา
ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ

บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกดำเนินการทางวินัยที่ยุติแล้วแยก 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ถูกดำเนินการทางวินัยรวมจำนวน 96 คน ในจำนวนนี้เป็น
ความผิดฐานชู้สาว อนาจาร และล่วงละเมิดทางเพศ 24 คน 
สถิติครูกระทำผิดทางเพศนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่ารอบปีงบประมาณ 
2549 ที่มีจำนวน 20 คน1
แม้ว่าจะมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมทางเพศของครู กำหนด 
อยู่ใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 มาตรา 94 หมวด 6 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย 
ระบุว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง2
และแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ก็ดู
เหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การวางตัวเป็นกลาง และผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของข้าราชการ มากกว่าจะให้ความสำคัญกับการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ เนื่องจากระบุไว้เพียงว่า ต้องไม่กระทำการ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ลวนลาม แทะโลม 
หรอืกระทำการใดอนัไมเ่หมาะสมทางเพศตอ่ผูเ้รียน ขา้ราชการอืน่
หรือบุคคลที่มาติดต่อราชการ3 เท่านั้น 

เซ็กส์แลกเกรด

สองเหตุการณ์ละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอื้อฉาวที่สุดในรอบ
ป ี 2551 คือ กรณีอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
กระทำอนาจารนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 3 โดยเรียกให้นักศึกษา 
ไปพบที่ห้องทำงานภายในมหาวิทยาลัย และแจ้งให้ทราบว่า 
ผลการสอบคะแนนออกมาไม่ดี พร้อมกับยื่นเงื่อนไขว่า หากจะ
ให้คะแนนดีขึ้นจะต้องร่วมหลับนอนด้วย แต่นักศึกษาสาว 
ไม่ยินยอม จึงเปลี่ยนให้นักศึกษาใช้ปากอมอวัยวะเพศ หรือทำ 
“ออรัลเซ็กส์” เพื่อสำเร็จความใคร่ให้ แต่นักศึกษาปฏิเสธพร้อม
กับต่อว่า ทำไมถึงทำตัวเช่นนี้ทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ แทนที่
อาจารย์จะสำนึก กลับตรงเขา้กอดรดัหมายปลกุปลำ้ นกัศกึษา
สาวขดัขนืตอ่สูว้ิง่หนีออกมา จากห้องได้อย่างปลอดภัย  



การละเมิดทางเพศเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง
มักเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คนและเป็น
ที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทุกครั้งที่ เกิด
เหตุการณ์ แต่ข่าวการละเมิดทางเพศที่เกิดในรอบปี
2551ดังอื้อฉาวอย่างยิ่ง เพราะเกิดขึ้นในสถาบัน
การศึกษา ที่มีหน้าที่บ่มเพาะและถ่ายทอดความรู้
ความเชือ่ซึง่สงัคมไวว้างใจวา่ควรเปน็สถานทีท่ี่มีความ
ปลอดภัยสูงและปกป้องลูกหลานของประชาชนได้

การละเมิดทางเพศในสถานศึกษา

การละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอาจสรุปภาพได้ 2 แบบ คือ 
เกิดขึ้นในโรงเรียน ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งจะมี
ลักษณะที่ครูใช้อำนาจความเป็นครูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กับศิษย์ที่เป็น 
ผู้น้อย ให้ยินยอมหรือปกปิดเรื่องราว อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความไร้เดียงสาของเด็กเป็นโอกาสในการเข้าถึง และเกิดขึ้น
ในระดับมหาวิทยาลัย แม้จะดูเหมือนว่ามีลักษณะแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างกันมากกว่า แต่ที่จริงแล้วก็เป็นการใช้
อำนาจของความเปน็อาจารย ์แสวงประโยชนท์างเพศจากนกัศกึษา 
ที่ต้องการคะแนนดีๆ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้อำนาจของรุ่นพี่-
รุ่นน้อง ตอกย้ำทัศนคติที่เอื้อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 

ครูลวนลามทำอนาจารศิษย์
คือผิดวินัยร้ายแรง

ข่าวคราวครูละเมิดทางเพศต่อนักเรียนผู้เป็นลูกศิษย์ ปรากฏอยู่
ตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นระยะๆ สถานการณ์เรื่องนี้ในรอบป ี
2551 เฉพาะที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ มีสูงถึง 16 กรณี  
(ดูตารางหน้า 57) เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 3  
กรณี กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 11 กรณี และอีก 2 กรณี 
เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยลูกศิษย์ที่ถูกละเมิด
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) มีอายุเพียง 13 ป ีหรือต่ำกว่า และอีก
ร้อยละ 27 อายุระหว่าง 14-18 ป ีลักษณะเหตุการณ์มักเกิดขึ้น
ในจังหวะที่ครูอาศัยโอกาสที่เด็กไว้วางใจหรือมีกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน เช่น ซ้อมดนตรี ซ้อมกีฬา ฯลฯ หว่านล้อมและหลอก
ลวงไปลวนลามทางเพศ หลายกรณีใช้อำนาจของความเป็นครู
บังคับให้ลูกศิษย์ผู้ไร้เดียงสายินยอม หรือปกปิดเรื่องราวให้ 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ได้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มวินัยและนิติการ สำนักงาน 
ก.ค.ศ. ในรอบปงีบประมาณ 2550 พบว่ามีข้าราชการครูและ 
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เมื่อมาภาคเรียนปัจจุบัน ก็ต้องเรียนวิชาที่ อาจารย์คนเดิมสอน 
และพยายามพูดจาแทะโลม และลวนลามทุกครั้งที่มีโอกาสอีก 
ที่น่าเศร้าก็คือ ผู้เสียหายมักจะเผชิญกับเรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยว 
ดังคำบอกเล่าของนักศึกษาผู้นี้ที่กล่าวว่า แม้จะเอาเรื่องนี ้ 
ไปหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ก็ได้รับเพียงคำแนะนำให้ระวัง
ตัวเอง ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้  
“เมื่อหาทางออกไม่ได้ จึงไปปรึกษากับนายตำรวจคนหนึ่ง 
วางแผนให้ติดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงติดตัวไปทุกครั้ง 
หากอาจารย์นั ดหมายให้ เข้ า ไปพบที่ ห้ อ งพักอาจารย์   
เพราะเชื่อว่าต้องถูกลวนลามอย่างแน่นอน และทุกอย่างก็เป็น
ไปตามคาด เมื่ออาจารย์ได้นัดให้ไปพบที่ห้องพักอาจารย์ หนูจึง
ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพและเสียงไว้ตามแผน เมื่อไปในห้องพักก็ถูก 
อาจารย์คนนี้ได้เข้ามาลวนลาม โอบกอด แถมยังขอทำอะไร
มากกว่านั้นในห้องพัก แต่หนูพยายามบ่ายเบี่ยงเอาตัวรอด ขอ
ผลัดไว้เป็นวันหลัง โดยบอกว่ามีเพื่อนมารออยู่ชั้นล่าง อาจารย์
ก็ยินยอม แต่ขอจูบมัดจำโดยหอมแก้มหนึ่งครั้ง เมื่อได้หลักฐาน
แล้วหนูจึงมาแจ้งความดำเนินคดี”7 

ภาพวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญ  
ที่มัดตัวอาจารย์ ซึ่งได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อทุกแขนง และเป็น
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงระบบการดูแลนักศึกษา และ
ระบบการตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เนื่ องจากกรณีนี้ เป็นเรื่ องที่นักศึกษาพูดจากันหนาหูว่ า   
นกัศกึษาหญงิและนกัศกึษาชายท่ีหนา้ตาดีหลายรายตอ้งพลีกาย
ให้กับอาจารย์ผู้นี้เพื่อแลกเกรด รวมทั้งได้รับหนังสือร้องเรียน
พฤติกรรมหลายครั้ง8 แต่กลับไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ
ป้องกันได้ ด้วยเหตุผลเพียงว่าไม่มีหลักฐานเอาผิด 
เมื่อกรณีนี้เปิดเผยสู่สาธารณะ ในที่สุดคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็รับเรื่อง   
อาจารย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ 
เพื่อให้นักศึกษาสาวผู้หนึ่งยินยอมให้ตนคบหาทางชู้สาวและ  
มีเพศสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้เกรดในรายวิชาที่ตน
เป็นผู้สอน โดยนอกจากจะเป็นการกระทำอนาจารกบันกัศกึษา
แล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจ  
ในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบ
ให้ซึ่งประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง ตามมาตรา 148 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาอีกด้วย9 

 
 
 

นกัศกึษาสาวจงึนำเรือ่งไปปรกึษาเพือ่นๆ กอ่นจะเลา่ใหผู้ป้กครอง  
ทราบและพาไปแจ้งความกับตำรวจ แต่ขาดพยานหลักฐานใน
การดำเนินคดี จึงวางแผนให้นักศึกษาคนเดิมซ่อนเทปไว ้ 
ในกระเป๋า และทำทีไปพบอาจารย์อีกครั้ง เพื่อสอบถามเรื่อง
คะแนน อาจารย ์ยังคงพูดจาแทะโลม ยื่นเงื่อนไขขอร่วมหลับ
นอนแลกกับการอัพเกรดคะแนน4 ทุกคำพูดของอาจารย ์ 
จึงถูกบันทึกลงในเทป เมื่อหนีออกมาจากห้องได้จึงนำเทป  
ที่บันทึกเสียงไว้มอบให้ตำรวจใช้เป็นหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาล  
ออกหมายจับกุม  
อาจารย์ ถูกจับกุมภายในห้องทำงานของมหาวิทยาลัย ในข้อหา
กระทำอนาจาร และให้การรับสารภาพต่อหน้าคณบด ี 
ที่เดินทางมาสอบถามว่ากระทำอนาจารนักศึกษาสาวจริงหรือไม่ 
นอกจากนี้ ยังมีการสอบสวนขยายผลพบว่า ก่อนหน้านี้เคยมี
นักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกอาจารย์คนเดิมพยายามลวนลามมา
แล้วเช่นกัน แต่หนีรอดไปได้ ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และเป็น
ที่รู้กันในหมู่นักศึกษาถึงพฤติกรรมของอาจารย์คนนี5้ 

เมื่อเรื่องนี้ เปิดเผยสู่สาธารณชน สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยได้ยิน  
พร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูก็คือ คำขอโทษจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ที่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น และขอโทษสังคมโดยรวมที่ไม่สามารถทำให้อาจารย์ที่
อยู่ในความดูแลมีความประพฤติที่เหมาะสมได้และกระทำการ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่สุด ขอโทษนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
รวมถึงผู้ปกครองและประชาคมมหาวิทยาลัย  
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัย จะรับผิดชอบให้เกิด  
ความชัดเจนและเป็นธรรม โดยในระยะสั้นมีคำสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมอบหมายให้
คณบดีตรวจสอบกระบวนการให้เกรด ในรายวิชาที่สอนย้อน
หลัง 1 ป ีส่วนมาตรการระยะยาวก็จะหามาตรการป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นอีก เนื่องจากในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นอาจารย ์การล่วงละเมิดทางเพศถือว่าเป็นการประพฤติผิด
และทำชั่วอย่างร้ายแรงที่สุดเท่าที่วิชาชีพนี้จะปรากฏได6้  
เพียง 2 เดือนต่อมา ระหว่างทีห่ลายคณะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้
มีการปรับปรุ งสถานที่นัดหมายพบปะนักศึกษาให้ เป็น
สาธารณะมากขึ้น ก็เกิดเหตุอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง ที่ใช้สถานะอาจารย์
แสวงประโยชน์ทางเพศจากนักศึกษา เพื่อแลกกับเกรดในวิชา  
ท่ีสอน โดยหนึง่ในผูเ้สียหาย ซึง่เปน็นกัศกึษาปีท่ี 3 เขา้แจง้ความ
กับตำรวจ พร้อมกับให้รายละเอยีดว่า ภาคเรยีนก่อนหน้านีเ้คย
เรียนกับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ได้ขอเบอร์โทรศัพท์มือถือไป ด้วย
เข้าใจว่า เพื่อความสะดวกในการติดต่อเรื่องการเรียนการสอน
แบบอาจารย์กับลูกศิษย์ตามปกติ 
แต่ อาจารย์ได้โทรศัพท์มาหาพูดจาแทะโลมไม่เว้นแต่ละวัน ทั้ง
ชวนไปกินข้าวและชวนไปเที่ยว แต่ไม่เคยรับปากและ  
บา่ยเบ่ียงตลอดมา อาจารยจ์งึขม่ขูว่า่หากไมใ่หค้วามรว่มมอือาจ
จะมีปัญหาเรื่องเกรด เมื่อผลสอบออกมาก็พบว่าเพื่อน  
ที่เรียนด้วยกันได้เกรดเอ ยกเว้นตัวเองได้เกรดต่ำกว่าคนอื่น  
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(3) ให้ ฝ่ า ยกิ จการนั กศึ กษาหารื อ ร่ ว มกั บคณะสั ง คม 
สงเคราะหศ์าสตร ์จดัตัง้ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรียนและแกป้ญัหา
ที่นักศึกษาและบุคลากรทุกคนสามารถติดต่อและเข้าถึงได้ 
โดยผ่านระบบโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้
ศูนย์ฯ สื่อสารและรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง14

นอกจากนี้ ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ข้อ 55 กำหนดให้ (1) การแก้ไขผลการ
เรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ (4) การล่วง
ละเมิดทางเพศกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรยีน (5) การประพฤติ
ชู้สาวหรือกระทำอนาจารกับนิสิตนักศึกษาหรือนักเรียน เว้นแต่
เป็นพฤติการณ์ที่ไม่ถึงขึ้นร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรงและ
มีโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ15 รวมทั้งกำหนดข้อ
บังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551 ระบุการล่วงละเมิดทางเพศ
เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด16
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ได้เปิด
เว็บไซต์ www.mua.go.th/clean หรือ www.mua.go.th แล้ว
คลิกที่ “นิสิตนักศึกษา ร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน” 
สำหรับให้นิสิตนักศึกษาแจ้งเหตุ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูก
อาจารย์คุกคามทางเพศ โดยพบว่าในระยะเวลากว่า 2 เดือน  
มีผู้ร้องเรียนอาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกว่า 20 ราย 
ตรวจสอบในทางลับพบว่าอาจารย์ 6 คนมีพฤติกรรมลวนลาม
และทำการละเมิดทางเพศนักศึกษาจริง และแจ้งรายละเอียดไป
ยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อดำเนินการสอบสวน17
นอกจากนี้ สกอ.ยังได้ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สำรวจรายชื่อ
อาจารยท์ี่ถูกมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัย ถึงขั้นให้ออก ไล่ออก 
หรือปลดออก รวมถึงลงโทษไม่ร้ายแรง ย้อนหลัง 5 ป ีตั้งแต่ป ี
2545-2550 พบว่าในจำนวน 410 รายนั้น เป็นอาจารย์ที่ถูก
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง เนื่องจากการลวนลามหรือล่วงละเมิด
ทางเพศนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะขึ้นบัญชีดำไว้ 12 คน แยกเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 6 คน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
3 คน และมหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. 3 คน18

รับน้องนันทนาการลามก

การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษามิได้มีเพียงรูปแบบการ
ละเมิดทางกายภาพดังกรณีข้างต้นเท่านั้น หากแต่ยังแฝงอยู่ใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย ที่รุ่นพี่ใช้
ความรุนแรงเชิงอำนาจบังคับรุ่นน้องให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย
คิดว่าเพื่อความสนุกสนานและสมัครสมานสามัคคี แต่ที่จริงแล้ว 
บางกิจกรรมนันทนาการเหล่านั้นมีเนื้อหาและท่าประกอบที่ 
ส่อนัยทางเพศ เช่น เนื้อเพลงเมียงู ที่ว่า ‘บาทเดียวดูเพลิน อะไร
ไม่เกินเมียงู ลูบได้คลำได้ แต่อย่าเอาไม้แหย่รู’ หรือเพลง ‘สตรี
มีสองกีบ เอาไว้หนีบของศัตรู ศัตรูมีหนึ่งแท่ง เอาไว้แทงของ
สตรี สตรีบอกว่าดี เอาอีกทีพี่ศัตรู’ หรือเพลง ‘เมื่อฉันโดน 

มาตรฐานจริยธรรมของผู้เป็นครูอาจารย์

แม้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 มาตรา 39 และ 41 จะระบุว่า การปฏิบัติหรือ 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง 
หรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชนท่ี์มคิวรได ้และการกลัน่แกลง้ การดหูมิน่
เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน  
นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง10 และแม้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาจะมีประกาศ ก.พ.อ.ว่าด้วยมาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2550 ที่กำหนดจรรยาบรรณครอบคลุมข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันการศึกษาทุกตำแหน่ง  
หลักการสำคัญข้อหนึ่ง คือ การไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนอง
คลองธรรมต่อนักศึกษา และถือว่าการล่วงละเมิดทางเพศ 
หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาเป็นการกระทำผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง11 แต่ดูเหมือนว่าข้อความที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารประกาศเหล่านี้จะเป็นเพียงตัวอักษรที่ไม่ได้ส่งผล 
ในทางปฏิบัติได้อย่างสมบรูณ์ ทั้งๆ ที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ข้อบังคับของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 ข้อ 82  
ท่ีกำหนดใหก้ารลว่งเกนิหรอืคกุคามทางเพศ หรอืการกลัน่แกล้ง  
ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติงาน นิสิต  
หรือผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง12
ภายหลังเหตุการณ์อื้อฉาวของ 2 อาจารย์ ทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ที่แม้ว่าจะมีประกาศว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2549 และจัดพิมพ์เป็นคู่มือจรรยา
บรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) กำหนดข้อหนึ่งว่าห้าม
อาจารย์แสวงประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากนักศึกษา บุคคล
ทัว่ไป และสงัคม13 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ก็ได้ออกหนังสือเวียนเรื่องแนวทางการปฏิบัติของอาจารย์ต่อ 
นักศึกษาไปถึงคณาจารย์ทุกคนว่า  
(1) การมีสัมพันธ์ทางชู้สาวหรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อ 

นักศึกษา ไม่ว่าจะเกิดความยินยอม หรือการใช้อำนาจ
บังคับ เป็นการกระทำผิดจริยธรรมของการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

(2) เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสหรือสถานการณ์ที่ล่อแหลม หรือ
อาจก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก คณะต่างๆ
ต้องพยายามจัดให้มีห้องให้คำปรึกษาหรือพบปะกับ 
นักศึกษาในส่วนกลาง หรือที่มองเห็นได้จากภายนอก ใน
กรณีไม่อาจจัดสถานที่ดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่อาจารย์
ต้องพบหรือให้คำปรึกษาในห้องทำงานหรือห้องพักในคณะ 
ไม่ควรปิดประตูห้อง หรือไม่ควรปิดม่านในห้องทำงานหรือ
ห้องพักจนทึบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อครหา และ  
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ตารางแสดงกรณีการละเมิดทางเพศในสถานศึกษาที่ตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์พ.ศ.2551รวม16กรณี
วันที่ลงข่าว ผู้กระทำ(จังหวัด) ผู้ถูกกระทำ เหตุการณ์

14 ม.ค. ครูสอนดนตรี นักเรียน ม.1 (อายุ 12 ป)ี พูดจาหว่านล้อมแล้วลงมือขืนใจในห้องซ้อมดนตรี 

29 ก.พ. ครูสอนวิชาภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ 
(ราชบุรี) 

ลูกศิษย์หญิง (อายุ 11 ป)ี  
(ตั้งแต่ ป.4) 

แกล้งทำทีเข้ามาสอนทางด้านหลัง จากนั้นลูบคลำขาอ่อน  
ก่อนล้วงลึกเข้าไปที่อวัยวะเพศ พร้อมกับใช้นิ้วสอดใส่ 

29 ก.พ. ผอ.โรงเรียนมัธยม (ชลบุรี) นักเรียนม.1 (อายุ 13 ป)ี เรียกเข้าไปในห้องกับเพื่อนอีก 3 คน แล้วถูกลวนลามจับก้น โอบกอดลูบคลำ 

24 มี.ค. ครูสอนภาษาไทย (ขอนแก่น) นักเรียน ม.1 (อายุ 13 ป)ี 
5 คน 

เข้าไปในห้องเรียน พยายามลวนลามกอดจูบ ข่มขืน และเสนอเงินให้  


25 มี.ค. ครูพละ (สิงห์บุรี) นักเรียน ป.4 (อายุ 10 ป)ี เรียกไปหาที่ห้องพลศึกษา และทำอนาจาร 
28 มี.ค. ครูสอนวิชาชีพ (ลำปาง) นักเรียน ม.1  หลอกลวงไปลวนลามทางเพศ และข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่อง 

24 เม.ย. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 นักศึกษา บังคับนักศึกษาอมนกเขาแลกเกรด  (ยังมีอีกหลายกรณีก่อนหน้านี้ที่ข่มขืน 

นักศึกษาในรถ ข่มขืนจนท้อง -ทุกรายถูกไล่ออกจากราชการ*) 
09 พ.ค. ครูสอนฟิสิกส์ (ศรีสะเกษ) นักเรียน ม.6 (อายุ 17 ป)ี หลอกพาไปซื้อชุดนักเรียนใหม่ พาเข้าม่านรูด 

29 มิ.ย. อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาปทีี่ 3 ลวนลามและชวนหลับนอนเพื่อแลกกับเกรด  
นักศึกษาแอบถ่ายคลิปวิดีโอขณะถูกลวนลามใช้เป็นหลักฐาน 

06 ก.ค. ครูสอนมวย (จันทบุรี) นักศึกษา ปวช. ป ี1 (อายุ 16 ป)ี บังคับให้ไปที่โรงแรมเพื่อข่มขืน 
22 ก.ค. ผอ.โรงเรียนมัธยม (สกลนคร) นักเรียนมัธยม ลวนลามนักเรียนสาว ทั้งจับหน้าอก ลูบก้น  
30 ก.ค. ครู (พิษณุโลก) นักเรียน ม.2 โอบกอด พร้อมกับลวนลาม แล้วซื้อของให้เพื่อไม่ให้เอาเรื่อง 
08 ต.ค. ครูสอนคอมฯ (ชลบุรี) นักเรียนชาย ป.6 (อายุ 12 ป)ี 2 คน กอดจูบ แล้วให้ถอดกางเกง กระทำอนาจาร ด้วยการอมอวัยวะเพศ 

30 พ.ย. ผอ.ร.ร.กีฬา (สุรินทร์) นักเรียนชาย ม.1 (อายุ 12 ป)ี 4 คน ทำอนาจาร และข่มขืนใจ จับของลับ และกอดจูบจนสำเร็จอารมณ์ใคร่  
แล้วให้เงินปิดปาก 

13 ธ.ค. ผอ.วิทยาลัย (เชียงใหม่) นักเรียน ม.6 จับหน้าอก ลวนลามบนรถทัวร์ 
24 ธ.ค. ครูศิลปะ (ฉะเชิงเทรา) นักเรียน ม.3 (อายุ 16 ป)ี กระทำอนาจารมานานเกือบ 2 ป ี

* กรณีอื่นๆ จากการจัดเสวนาเรื่อง ‘การคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัย…การแก้ไขและทางออก’ จัดโดยโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2551. 



การออกมาขอโทษประชาคมของอธิการบดี และดำเนินการ
ปรับปรุงข้อบังคับทางจรรยาบรรณทันที พร้อมสร้างระบบสอด
ส่องติดตามเรื่องความปลอดภัยทางเพศของนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งหมด นับเป็นตัวอย่างที่น่าชมเชย 
ข้อท้าทายในเรื่องนี้ต่อกระทรวงศึกษาธิการก็คือ หากสถาน
ศึกษาไม่กระตือรือล้นดำเนินการเอาผิดผู้กระทำ หรือพยายาม
ปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีบทลงโทษผู้บริหารด้วย แต่ข้อ
ท้าทายที่สำคัญกว่านี้ก็คือ ในฐานะที่สถานศึกษามีพันธกิจ
สำคญัท่ีตอ้งช้ีนำการสรา้งเสรมิความรูแ้ละปญัญาใหส้งัคม พนัธกจิ 
ที่สถานศึกษาควรมุ่งทำในเรื่องนี้คือ ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับ
รากเหง้าของการละเมิดทางเพศในสังคมไทย คือ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมไม่ยอมรับเรื่องความรุนแรงทางเพศทุก 
รูปแบบ โดยร่วมสร้างมุมมองใหม่ต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรง
ทางเพศ คือ ไม่ตีตรา และต้องสร้างเสริมพลังอำนาจให้ผู้ถูก
กระทำสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ ขณะเดียวกันก็ต้อง
สร้างเสริมความเข้าใจทุกระดับ ถึงรากเหง้าของการละเมิด 
ทางเพศว่ามาจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้กระทำกับ 
ผู้ถูกกระทำ โดยควรสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ในบริบท
สังคมไทยเพื่อหาแนวทางในการปรับมุมมองและแก้ไขปัญหานี้
ในระยะยาว  

ข่มขืน เขาให้ยืนถ่างขา ทีสองทีไม่ว่า ต้องสักห้าหกที’ หรือเพลง 
‘นวลอนงค์ค่ำลงน้องจะไปไหน ถามทำไมจะไปที่กิโลหนึ่ง  
ไปทำไม ไปให้จิ๊กโก๋มันทึ้ง’19
เนื้อเพลงแปลงเหล่านี้ เป็นการทำให้การล่วงละเมิดและลวนลาม
ทางเพศ ทัง้ทางวาจา หรอือืน่ๆ กลายเปน็เรือ่งสนกุสนาน ขบขนั
เป็นเรื่องปกติที่กระทำได้ในวาระโอกาสดังกล่าว ซึ่งส่งผล 
ต่อเนื่องไปสู่ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในสังคม  

ขอ้ทา้ทายในการแกป้ญัหานีใ้นสถานศกึษาทกุระดบั

ในฐานะที่สถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในสถาบันหลัก ซึ่งทำ
หน้าที่หล่อหลอมและสร้างคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้กับสังคมไทย 
สถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย 
จึงควรดำรงอยู่ในความมีวุฒิภาวะ ทั้งทางวิชาการและจริยธรรม 
และเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการแสวง
ประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา  
สมกับที่สังคมคาดหวังและฝากอนาคตลูกหลานไว้ 
ที่ผ่านมาแม้กระทรวงศึกษาธิการได้มีทั้งระเบียบ และจรรยา
บรรณเพื่อควบคุมวินัยทางเพศของครู อาจารย์ แต่เมื่อมีเหตุ
เกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามักไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราว 
ต่อสาธารณะ ด้วยเหตุผลเพื่อต้องการรักษาชื่อเสียงของ
สถาบันฯ ทำให้ผู้ถูกกระทำมักต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว  
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