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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

 

ขังลูกไวขมขืนทาสกาม 24ป ตร.ออสเตรียรวบเฒาวัย72ป 
28 เมษายน 2551 23:06 น. 

 

สลดพอชาวออสเตรียวัย72 ป ขังบุตรสาวไวในหองใตดินนานเกือบ 
24 ป แลวขมขืนจนมีลูกดวยกันถึง 7 คน เหยื่อแฉถูกขมขืนตัง้แต
อายุ 11 ขวบ กอนจะถูกจับขังลืม
ตั้งแตอายุแค 18 ป  

 

สํานักขาวตางประเทศรายงานเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน วา เกิดคดี
สะเทือนขวัญที่เปนขาวเกรียว
กราวในประเทศออสเตรีย เมื่อพอ
อาย ุ72 ป จับลูกสาวตัวเองไปขัง
เปนทาสบําเรอกามอยูในหองใต
ดินนานถึง 24 ป แลวขมขืนตลอด
ชวงระยะเวลานั้น จนมีลูกดวยกัน

ถึง 7 คน กอนที่เรื่องจะแดงขึ้น  

ตํารวจพบสตรีผูน้ีซึ่งช่ือวา "เอลิซาเบธ เอฟ" เมื่อเย็นวันเสารที่ผาน
มา พรอมจับกุม นายโจเซฟ เอฟ ผูเปนบิดา หลังจากเอลิซาเบธ ซึ่ง
ปจจุบันมีอายุ 42 ปแลว เปดเผยตอตํารวจวา ถูกบิดาจับขังในหอง
ใตดินนานเกือบ 24 ป ทั้งยังถูกขมขืนจนมีลูกดวยกันถึง 7 คน โดยเด็กทุกคนคลอดในหองใตดินที่ไม
มีเครื่องอํานวยความสะดวกใดๆ เลย สงผลใหลูกแฝดหนึ่งในสองคนที่เธอคลอดเมื่อป 2539 ตอง
ตายไป เพราะไดรับการดแูลไมเหมาะสม  

เอลิซาเบธเลาวาผูเปนพอไดลวงละเมิดทางเพศเธอมาตั้งแตอายุไดเพียง 11 ขวบ โดยที่ผูเปนแมไม
รู กระท่ังเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2527 เอลิซาเบธซึ่งขณะนั้นอายุได 18 ป ถูกนายโจเซฟหลอกใหลง
ไปยังหองใตดินของบาน ซึ่งตั้งอยูใกลเมืองอัมสเตทเทน หางจากกรุงเวียนนาไปทาง
ตะวันตก 150 กิโลเมตร จากนั้นก็มอมยา จับใสกุญแจมือ แลวขังไวในหองใตดินนับแตน้ันเปนตน
มา โดยหนึ่งเดือนหลังจากเธอหายตัวไป ก็มีจดหมายจากเอลิซาเบธสงมา มขีอความขอรองพอแมวา
อยาออกตามหา ทําใหตอนนั้นเจาหนาที่สรุปวาเอลิซาเบธหายไปเขารวมลัทธิใดลัทธิหน่ึงที่สมาชิก

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก        ฉบับประจําวันท่ี   28   เดอืนเมษายน พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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มักจะเก็บตัวตัดขาดจากโลกภายนอก และประกาศใหเธอเปนบุคคล
หายสาบสูญอยางเปนทางการ  

เอลิซาเบธกลาววานายโจเซฟจัดหาอาหารและเสื้อผาใหเธอ และ
ลูกๆ 3 คน ที่ถูกขังไวใตดินกับผูเปนแม โดยไมเคยเห็นแสงเดือน
แสงตะวันเลย สวนอีก 3 คนที่เหลือ ซึ่งเปน
เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 1 คนน้ัน นายโจเซฟนําขึ้นไปเลี้ยง
ขางบน โดยอางกับนางโรสแมร ีผูเปนภรรยาวา เอลิซาเบธนําทารก

เหลาน้ันมาทิ้งไวที่หนาประตูบาน ซึ่งทุกครั้งจะมีจดหมายที่เอลิซาเบธลงช่ือกํากับแนบมาดวยวาไม
สามารถเลี้ยงดูเด็กคนนั้นได เพราะตองเล้ียงดูลูกคนอื่นๆ อีก ซึง่เด็กๆ ทั้งสามคนก็ถูกสงเขาโรงเรียน
ตามปกติ โดยที่ไมรูเลยวาผูเปนแมและพี่นองอีก 3 คนของตัวเอง ซึ่งเปนเด็กสาวอาย ุ19 ป เด็กหนุม
อายุ 18 ป และ 5 ขวบนั้น ถูกขังอยูในหองใตดินของบานหลังเดียวกันน้ันเอง  

ดานนางโรสแมรีซึ่งอาศัยอยูกับนายโจเซฟที่ช้ันบนของบาน ก็ไมรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลย กระท่ังเรื่อง
มาแดงขึ้นเมื่อ เคอรสติน อายุ 19 ป ซึง่เปนเด็กหนึ่งในสามคนที่อาศัยอยูในหองใตดินกับเอลิซาเบธ
เกิดหมดสติ นายโจเซฟเลยจําใจตองพาตัวหลานไปสงโรงพยาบาลอัมสเตทเทน เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน ที่ผานมา พรอมอางเหตุผลเดิมวา เอลิซาเบธพาลูกสาวที่ปวยมาทิ้งไวหนาประตู
บาน โดยมีจดหมายแนบมาดวยวา ขอใหชวยพาลูกของเธอไปรักษาดวย แตเน่ืองจากเด็กสาวผูน้ีปวย
หนักถึงขั้นอาจเสียชีวิตได ทางแพทยตองการขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กสาวมากขึ้นเพื่อจะรักษาไดอยาง
ถูกตอง จึงขอความรวมมอืไปทางสื่อใหชวยกันประกาศหาตัวเอลิซาเบธที่หายสาบสูญไป  

เมื่อเรื่องราวลุกลามไปใหญโตนายโจเซฟเลยตองยอมพาเอลิซาเบธออกมาจากหองใตดิน โดยบอก
ภรรยาวาลูกสาวพาลูกอกี 2 คน ที่เหลือกลับมาบาน หลังจากหายหนาไปนานถึง 24 ป แลวก็พาเอลิ
ซาเบธไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลถึงอาการของเคอรสตนิ ทําใหเจาหนาที่ไดรับรูเรื่องเลวราย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอ  

เอลิซาเบธไดรับการปลอยตัวเปนอิสระเมื่อคืนวันเสารที่ผานมาตามเวลาทองถิ่น ขณะนี้เธอและ
ลูกๆ ทั้ง 6 คน อยูในความดูแลของแพทย ตํารวจเลาวา เอลิซาเบธไดรับความกระทบกระเทือนใจ
อยางรุนแรงระหวางถูกสอบปากคํา เธอยอมพูดเมื่อเจาหนาที่ใหคํายืนยันเปนมั่นเหมาะวาจะไมได
พบปะกับผูเปนพออีกแลว และลูกๆ ของเธอก็จะไดรับการดูแลเปนอยางดีดวย ขณะที่โฆษกสํานักงาน
อัยการเขตเซนตโพเอลเทนกลาววา เด็กๆ ที่รอดชีวิตมาไดเปนเด็กชาย 3 คน หญิง 3 คน มีอาย ุ5-
20 ป  

ดานนายโจเซฟยอมจํานนตอตํารวจแลวบอกรหัสเปดประตูหองใตดินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ตํารวจที่เขาไปตรวจคนพบวาในหองใตดิน ซึ่งมเีพดานสูง 170 เซนติเมตรน้ัน ถูกแบงออกเปนสวน
หองนอน หองครัว และหองนํ้า ท้ังยังมีโทรทัศนเครื่องหน่ึงดวย   

นายกุนเธอรแพลเตอร รัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรีย แถลงวา ออสเตรยีกําลังเจอกับ
อาชญากรรมที่ยากจะเขาใจ ขณะที่ตํารวจแจงวา จะตรวจดีเอ็นเอตอไป เพื่อพิสูจนวานาย
โจเซฟเปนบิดาของเดก็ทั้ง 6 คนจริงหรือไม ขณะที่นายโจเซฟยอมรับสารภาพแลววาเปนผู
กอเหตุการณอันเลวรายนี้เอง  

เหตุการณสะเทือนขวัญครั้งน้ีเหมือนกับกรณีของ น.ส.นาทาสชา คัมพุสช หญิงสาวชาวออสเตรีย
เชนกัน ที่ถูกชายผูหน่ึงลักพาตัวขณะเดินทางไปโรงเรียน แลวนําไปขังไวในหองใตดิน ที่ไมมี
หนาตางนานถึง 8 ป กอนจะหนีออกมาไดเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 และกอนหนาน้ีก็มีคดีเด็กหญิง
ชาวออสเตรีย 3 คน ถูกแมที่ปวยเปนโรคจิตขังไวนานถึง 7 ป ในเมืองลินซ   

หลังจากที่ขาวเผยแพรออกไปลาสุด น.ส.นาทาสชาเสนอความชวยเหลือแกเอลิซาเบธดวย
เงินที่ไดมาจากการบริจาคจากองคกรการกุศล และจากการไปพูดบอกเลา
ประสบการณ น.ส.นาทาสชากลาววา รูสึกดีวาสถานการณที่ถูกโดดเดี่ยวโดยสิน้เชิงนั้นเปน
อยางไร โดยเธอถูกนายวูลฟกัง พริโคลพิล ชางไฟในเมืองเดียวกัน จับตัวไปตั้งแต
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ป 2541 ระหวางเดินทางไปโรงเรียนเมื่ออายเุพียง 8 ขวบ กอนที่จะหนีออกมาไดเมื่อเดือน
สิงหาคม 2549 และนายวูลฟกังไดฆาตัวตายหนีความผิด  

ดานนายมนตรีสินทวิชัย หรือครูยุน เลขาธิการมูลนิธิคุมครองเด็ก และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กลาว
วา กรณีพอขมขืนลูกในเมืองไทยนับวามีความรุนแรงมากกวาในตางประเทศ เพราะเมืองไทยพอ
ขมขืนลูกตั้งแตอายุยังนอยเพียงแค 5-6 ขวบกอนวัยเจริญพันธุเสียอีก โดยใชอํานาจ การบังคับ บีบ
คั้นจิตใจ เพื่อสนองความตองการของตัวเอง ตองการเปนเจาของลูก กลัวการสูญเสีย มีความตองการ
ทางเพศสูง ความเปนพอมีนอย แตยอมรับวาเปนเมียมากกวาลูก และเปนที่นาสังเกตวา กรณีลักษณะ
น้ีในเมืองไทยไมมีการปดบังซอนเรนเหมือนในตางประเทศ แตใชวิธีทําใหเหยื่อตายใจดวยการ
ขมขู จะฆาแม จะฆาตัวเด็กเอง เปนตน    

"การที่เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศตั้งแตอายุยังนอย เขาไมรูดวยซ้ําวาถูกละเมิด แรกๆ จะเริ่มอนาจาร
กอน แตเมื่อเด็กเริ่มรูสึกเจ็บ เขาจะเริ่มรูแลววาความเจ็บกับความรักมันคนละเรื่องกัน แตเมื่อถูกจับได
เขาก็มีความรูสึกไมอยากใหพอตัวเองตองติดคุก ความรูสึกของเด็กน้ันซับซอน หากถูกคนแปลกหนา
ลวงละเมิดทางเพศจะเจ็บปวดนอยกวาญาติพี่นอง ถาเปนครูก็จะรูสึกมากขึน้ พอเล้ียงก็จะรูสึกมาก
ขึ้นมาอีก และยิ่งเปนพอแทๆ จะยิ่งเจ็บปวดมาก เพราะในสังคมไทยสอนเรื่องความกตัญู ซึ่งมัน
สรางความสบัสนและสวนทางกับความรูสึกที่เคยถูกกระทําจากพอ เด็กบางคนเปนลมในงานวัน
พอ เด็กที่ถูกพอกระทําทีมู่ลนิธิเคยเขาชวยเหลือบางคนพยายามทําแทงจนเด็กคลอดกอนกําหนด
และเสียชีวิต บางรายเมื่อคลอดลูกมาแลวก็ไมเล้ียง เพราะอยากทิ้งสิ่งที่ผานมา" นายมนตรีกลาว  

ดานดร.วัลลภ ปยะมโนธรรม นักจิตวิทยา และที่ปรึกษาศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วิเคราะหถึงพฤติกรรมพอที่กักขังและขมขืน
ลูกสาวตัวเองในตางประเทศวา มีพฤติกรรมชอบแยกตวัอยูคนเดียว และมีพฤติกรรมระแวง
คน กลัววาคนอื่นจะไมรักและหวังดีกับลูกตัวเองเหมือนตนเอง มีความคิดวาสังคมนี้เลวราย มี
ความนากลัว ผูชายอื่นในโลกนากลัว กลัวมีชวีิตที่ลําบาก จึงคิดเก็บลูกสาวไวคนเดียว โดย
ทําใหลูกยอมรับวาเปนสิ่งที่ดทีี่สดุในชีวิต สวนลูกสาวที่ถกูกระทําแบบนี้จะอยูโดยไมมี
สังคม จึงไมเกิดการเปรียบเทียบ ทนอยูจนเกิดเปนความเคยชิน บางรายมีความสุขในโลก
ของเขา แตเมื่อออกมาสูโลกภายนอกบางคนอาจทนสภาวะใหมไมได คิดถึงแตเรือ่ง
เกาๆ เคยมคีวามผูกพันกับพอมา แตบางคนจะรูสึกเปนอสิระ ซึ่งผลกระทบตอเหยื่อหลังจาก
เรื่องราวถูกเปดโปงแลวจึงแตกตางกันไป  
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