
7 วธิเีอาตัวรอดจากการถกูขม่ขนื 
พรอ้มเผยวธิเีลอืกเหยือ่ของ
คนรา้ย 
  

 
 

             7 วธีิเอาตัวรอดจากการถูกข่มขืน พร้อม

เผยวธีิเลอืกเหยื่อของคนร้าย จากข้อมูลผลวจัิยที่

ถามนักโทษข่มขืน 100 คน 

             เป็นภยัสังคมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไรก็รู้สึก

สะเทือนใจทุกคร้ัง..สาํหรับ "เหตุการณ์ข่มขืน" ท่ี

ปัจจุบนัมีข่าวออกมาคร้ังแลว้คร้ังเล่า.. ถึงแมห้ญิง

สาวจะระมดัระวงัตวัขนาดไหน แต่บางคร้ังก็

พลาดท่าเสียทีพวกโจรเหล่านั้นแบบไม่คาดคิด... 

 

             ทั้งน้ีปัจจยัของเหตุการณ์ดงักล่าวมีอยู่

มากมาย บา้งก็เป็นเพราะคนร้ายด่ืมสุราของมึนเมา 

บา้งก็เสพยาเสพติด หรือบา้งก็เป็นเพราะเกิดความ

ใคร่ แต่เคยสงสัยกนัไหมวา่ คนร้ายเลือกลกัษณะ

เหยือ่ท่ีจะลงมือข่มขืนอยา่งไร.. แลว้สถานการณ์

ไหน สถานท่ีใด ท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุข่มขืนมาก

ท่ีสุด ?? 

 

             วนัน้ีเราขอนาํบทความของ คุณ Jiraz 

Pipatwasin ท่ีไดร้วบรวมไอเดียในการเอาตวัรอด

สาํหรับผูห้ญิง และขอ้มูลจากผลวจิยัท่ีถาม

นกัโทษข่มขืน 100 คนวา่ พวกเขาเลือกเหยื่อ

อยา่งไรมาฝากกนั ถึงแมส้มยัน้ีสังคมอาจจะ

โหดร้าย มีอนัตรายอยูทุ่กหนทุกแห่ง แต่หากเรา

ดูแลตวัเองในเบ้ืองตน้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยา่ง

มากเลยทีเดียว 

 

             "นักโทษข่มขืน 100 คนเลอืกเหยือ่ยงัไง 

จากภาควชิาอาชญวทิยา (และไอเดียเอาตัวรอด)  

 

             ใน สังคมท่ีเราไม่สามารถควบคุมใหส่ื้อ

ลดความรุนแรงทางการย ัว่ยใุหเ้กิดอารมณ์ ทาง

เพศ หลายส่ือเองก็เห็นแก่เรตต้ิงมากกวา่สังคมจน

กลายเป็นเร่ืองปกติ อาจไม่มีประโยชน์เม่ือเรามา

เรียกร้องความยติุธรรมภายหลงัเกิดเหตุ ผูห้ญิงจึง

ควรจะเรียนรู้และรู้จกัดูแลตวัเอง ไม่ทาํใหต้วัเอง

ตกอยูใ่นภาวะความเส่ียง ผมลองรวบรวม

บทความท่ีเห็นวา่มีประโยชน์กบัผูห้ญิงทุกคน 

อยา่งนอ้ยจะไดเ้ป็นไอเดียในการเอาตวัรอดเม่ือ

จาํเป็น 
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             จาก นางสาวอลิสา แสงขาํ นกัศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาลตร์ 

ภาควชิาอาชญวทิยา เก็บขอ้มูลจากนกัโทษขอ้หา

ข่มขืนจากคุกบางขวางและลาดยาว จาํนวน 100 

คน พบวา่การเลือกเหยือ่ของนกัโทษไดผ้ลเป็น

ดงัน้ี 

 

             84% เลอืกผู้หญงิทีเ่ดินไปด้วยคุย

โทรศัพท์ไปด้วย 

              มือถือสามารถนาํไปขายต่อได ้หรือ

อ่านการ์ตูน หรือหนงัสืออ่ืนขณะเดินเพราะไม่ได้

ระวงัตวั 

 

             87% เลอืกผู้หญงิทีส่วมเส้ือผ้าถอดง่าย 

              แต่หากพบผูห้ญิงถูกใจแต่สวมเส้ือผา้

ท่ีตอ้งใชเ้วลา ถอดนาน เขาจะกลบัมาดกัรอเป็น

คร้ังท่ีสองพร้อมกรรไกรหรือคตัเตอร์ 

 

             90% เลอืกผู้หญงิผมยาว 

              คือหางเปีย หางมา้ปล่อยตาม

ธรรมชาติ เพราะกระชากจากขา้งหลงัไดง่้าย 

 

             96%  เลอืกผู้หญงิทีเ่ดินทางไปไหนมา

ไหนเวลากลางคืน 

              เพราะผูช้ายส่วนใหญ่ มีประสบการณ์

ทางเพศคร้ังแรกตอนกลางคืนโดยไม่คาํนึงวา่ตอ้ง 

เป็นผูห้ญิงสวยหรือหุ่นดี ขอใหมี้..เพียงอยา่งใด

อยา่งหน่ึงก็พอ มีนกัโทษบางขวางคนหน่ึงให้

ขอ้มูลวา่หากเวลานั้นเป็นเวลา ท่ีเขาตอ้งการ

ปลดปล่อยแลว้ เขาไม่เลือกวา่จะเป็นผูห้ญิงหรือ

ผูช้าย ววั ควาย 

 

             99% เลอืกผู้หญงิทีเ่ดินทางคนเดียว 

              มีนกัโทษบางขวางคนหน่ึงทาํทีเป็นวิ

นมอเตอร์ไซครั์บผูห้ญิงคนท่ีถูกใจจากกลุ่ม เพื่อน

ของเธอท่ีเดินดว้ยกนัไปข่มขืน 

 

             80%  สามารถข่มขืนได้ในการกระทาํคร้ัง

แรกโดยใช้อุปกรณ์ของผู้หญิงน่ันเอง 

              เป็นอุปกรณ์ช่วยประกอบการกระทาํ

ผดิ เช่น เขม็ขดั ลูกกุญแจ กระจกส่องหนา้(ตอ้ง

ทุบใหแ้ตกเป็นแหลมคมก่อน) 

 

             70% เลกิล้มความตั้งใจ 

              หากผูห้ญิงคนนั้นจอ้งหนา้เขาแลว้

เร่ิมตน้สนทนาสั้น ๆ กบัเขาก่อน ขณะท่ีเขาเขา้

ประชิดตวั เช่น โทษค่ะ ก่ีโมงแลว้ 

 

 

 

 



             วธีิป้องกนัตัวหากโดนลากเข้าข้างทาง 

 

             1. ร้อยละ 90 ผูห้ญิงหมดสิทธ์ิใช้

ศิลปะป้องกนัตวั เพราะคนร้ายจะซุ่มรอทีเผลอ ท่ี

โดนบ่อย ๆ คือล็อกแขนไขวห้ลงั มืออุดปากแลว้

กระชากหรือลากเขา้ขา้งทาง ถา้คนร้ายเตรียมตวั

มาดี ก็จะมีอาวธุจ้ีไม่ใหเ้หยือ่ขดัขืน แน่นอนวา่

นอ้ยคนท่ีเห็นมีด ปืนแลว้จะกลา้ใชว้ชิาท่ีเรียนมา 

 

             2. เม่ือโดนลากเขา้ขา้งทาง คุณก็จะ

โดนต่อยทอ้งเพื่อให้จุกจนไม่มีแรงด้ินและตบปาก

หรือต่อยหนา้เพื่อให ้กลวั, เจ็บหรือก่ึง ๆ หมดสติ 

จากนั้นถา้คนร้ายห่ืนแบบชาญฉลาดก็จะหาของมา

อุดปากคุณไว ้ถา้คุณนุ่งกระโปรงมา มนัอาจถอด 

ก.ก.น. มาอุดปาก…ซวยแท ้ๆ 

 

             3. เม่ือคนร้ายเห็นคุณไม่มีแรงด้ิน ก็

จะทาํการถลกส่วนล่างคุณออกโดยท่าท่ีนิยมคือ

นัง่คร่อมเอว เอาเข่ากดแขนส่วนบนคุณไว ้ทาํให้

ไม่มีแรงมากพอจะผลกัแถมยงัจุกอยูอี่กต่างหาก 

 

             4. จากนั้นเม่ือฐานยงิโล่งโจง้ คนร้าย

ก็จะงดัจรวดออกมาเตรียมปฏิบติัการ จงัหวะน้ีถา้

คุณโชคดียงัมีสติอยูใ่หพ้ยายามเซฟแรงไวร้อขอ้

ต่อไป 

 

             5. เม่ือคนร้ายพยายามสอดใส่ ใหคุ้ณ

รวบรวมพลงัท่ีมี “ขมิบ” ไวค้รับ ตะบองแขง็หรือ

จะสู้แรงโล่เน้ือ คนร้ายก็จะเร่ิมเสียสมาธิเพราะ

จอ้งจะลงรู อยา่งเดียว ใหคุ้ณอาศยัจงัหวะน้ีซ่ึง

คนร้ายมกัจะเผลอลืม กดแขนใหค้วา้ลูกป๋องแป๋ง

เลยคบั โดนลูกเดียวไม่เป็นไร อยา่ตกใจปล่อยมือ

เพื่อกาํใหม่ ใหไ้ด ้2 ลูก จากนั้นบีบใหเ้ตม็ท่ีเลยคบั 

เอาเล็บจิกดว้ยยิง่ดี ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครคิด จะฆ่า

คุณในตอนน้ีหรอก รับรองร้องเสียงหลง ลืมทุก

ส่ิงทุกอยา่ง 

 

             6. หลงัจากนั้น อะ๊ๆ อยา่เพิ่งคิดหนี 

พิจารณาดูคนร้ายใหดี้ก่อน ประเมินสถานการณ์วา่

ท่ีเราทาํไปหยดุมนัได ้หรือยงั ผูห้ญิงส่วนใหญ่ไม่

ตายตอนโดนข่มขืนแต่จะมาตายตอนน้ีล่ะ เพราะ

จะหนีอยา่งเดียว ตวัเองก็วิง่ไม่ไหว คนร้ายก็ยงัลุก

ข้ึนมาตามทุบหวัเอาได ้ดงันั้นหาก เห็นวา่คนร้าย

หมดสภาพแน่ ๆ และชุมชนอยูไ่ม่ไกลจึงค่อยหนี 

 

             7. ทีน้ีถา้คนร้ายแค่เสียจงัหวะ คือ

อาจจะลงไปนอนงอก่องอขิงอยูแ่ป๊บเดียวและมีที

ท่าจะลุกข้ึนมาส่ิงท่ี คุณตอ้งทาํคือ รีบหาอาวธุให้

เร็วท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม ้กอ้นหิน ปากกา คตัเตอร์ 



สเปรย ์ปืน ฯ ถา้ไม่มีจริง ๆ ก็ ส้นตรีน น่ีแหละ 

ถีบเขา้ไปท่ีบริเวณต่อไปน้ี 

 

              ท่ีเดิม (นัน่แหละ) แต่ส่วนใหญ่จะทาํ

ไม่ไดเ้พราะคนร้ายมกัจะกุมไว ้

              หนา้แขง้หรือกลางแสกหนา้คนตวัโต ๆ 

ตาย เพราะส้นตรีนผูห้ญิง ๆ มีเยอะ ยิง่ใส่ส้นสูง

ดว้ย อูย๊ 

              กกหู ขมบัทุบรัว ๆ เลยครับ (ไม่แนะนาํ 

ทา้ยทอยหรือคาง เพราะโดนยาก) 

              ถา้มีกอ้นหินโต ๆ ทุบกลางหนา้แขง้เลย

ครับ รับรองเด้ียง ร้องลัน่ 

              ท่ีสุดทา้ย อาจจะโหดหน่อยแต่ถา้ทาํได ้

เวร์ิคแน่นอน ทุบ "น้ิวเทา้" โดยเฉพาะน้ิวเล็ก ๆ 

ตั้งแต่น้ิวกลางถึงน้ิวกอ้ยน่ีล่ะ ทุบผวัะเขา้ไปอยา่

ใจอ่อน เอาใหเ้ละไปเลย ถา้ทาํดีคน ร้ายอาจจะเจบ็

ถึงสลบ 

 

              …จากนั้นรีบจดัเคร่ืองแต่งกาย ควา้

ส่ิงของมีค่าวิง่ใหเ้ร็วท่ีสุด รอดแลว้เจา้ขา้เอย้.. 

 

             ด้านบนนีเ้ป็นบทความทีร่วบรวมจากใน

อนิเทอร์เน็ต โดยหวังว่าอย่างน้อยจะเป็น

ประโยชน์กบัผู้หญงิทีไ่ด้อ่านบ้าง เพือ่จะได้เพิม่

โอกาสในการเอาตัวรอดมากขึน้ 
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