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บทคัดย่อ 
 

ตามที่สถานการณ์และรายงานการเกิดคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา โดยเฉพาะที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ การข่มขืนกระท าช าเราต่อเด็ก
อายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบกับมีพฤติการณ์ฆ่าเหยื่อเพื่อปิดปากหรืออ าพรางคดีร่วมด้วย จึงเป็นเหตุ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันเร่งมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยการติดตามและขยายผลเพื่อหาตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และถึงแม้ว่าอัตราโทษสูงสุดของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราตามกฎหมายไทย คือโทษประหารชีวิต ก็ไม่ได้ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวหรือ
มีความย าเกรงในอ านาจของกฎหมาย เนื่องจากว่าผู้กระท าความผิดมีพฤติกรรม และความรู้สึก 
ทางเพศที่ผิดปกติจากบุคคลทั่วไป หรือ กามวิตถาร โดยผู้กระท าความผิดยังเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน 
สังคมได้ รู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้ว่าตนมีความผิดปกติในร่างกายและจิตใจของตน แต่ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ กล่าวคือยังมีเจตนา มีความตั้งใจ มีแรงจูงใจ มีแรงผลักดันทางเพศ มีการวางแผน  
แต่ก็ไม่ใช่อาการที่เกิดจากโรคจิต เช่น อาการหูแว่วประสาทหลอน ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิด
เกิดขึ้น จึงต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป คือ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 
มาตรา 277 หรือ 277 ทวิ แต่ปัญหาส าคัญที่เกิดจากการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิด
ประเภทนี ้คือการกระท าความผิดซ้ า ผู้กระท าความผิดเหล่านี้มีฮอร์โมนเพศที่สูงส่งผลให้เกิดความ
ต้องการทางเพศที่สูงขึ้นตามมา ประกอบกับไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้จึงเป็น
ที่มาของการกระท าความผิด 

ดังนั้น การที่ผู้กระท าความผิดจะต้องรับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตหรือจ าคุก  
ที่ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  ด้วยวิธีเดียว จึงไม่น่าที่จะเป็นการแก้ปัญหา 
ที่ถูกต้องเพราะไม่อาจท าให้ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจหายไปได้ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้ เขียนจึงได้ศึกษาวิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศโดย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย
ในการไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดทางเพศไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 

จากการศึกษาวิธีการบังคับโทษผู้กระท าความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐฟลอริดาและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี พบว่าทุกประเทศมีการน าวิธีการดังกล่าวมาใช้เพื่อลดความต้องการทางเพศของ
ผู้กระท าความผิด อันเป็นการบ าบัดโดยตรงต่อผู้กระท าความผิดและส่งผลให้กระบวนการยุติธรรม
เกิดความมั่นใจก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดออกสู่สังคม การน าวิธีการดังกล่าวมาใช้
ไม่ใช่เพียงแต่ค านึงถึงประโยชน์ในด้านของตัวผู้กระท าความผิดเอง แต่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย
ของคนในสังคมเป็นหลัก 

นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากการศึกษากฎหมายของประเทศต่าง  ๆ คือ การเปิดโอกาสให้
ผู้กระท าความผิดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแม้จะเป็น
วิธีการบ าบัดรักษา แต่ก็เป็นการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของบุคคล ที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง 
อันไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ได้ ดังนั้น การให้ความยินยอม การรับทราบ การให้ข้อมูล  
การตกลงท าความเข้าใจกันระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 ดังนั้น บทลงโทษที่เหมาะสมจึงควรจะเป็นการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ประกอบกับการรักษาด้วยการใช้ยา เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในการบ าบัดผู้กระท าความผิด 
เกี่ยวกับเพศ อันจะช่วยลดอัตราการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ้ า เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ ที่ประสงค์ให้ผู้ต้องโทษเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถด ารงชีวิต 
ในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองสังคม 
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ABSTRACT 
 

 Due to the fact that the media has publicized many cases of rape and murder of 
children under 15 years of age over the last few years, the government and public authorities must 
work together in carrying out the solutions as soon as possible by tracking down the sex 
offenders, arrest them, and punish them. However, the maximum penalty for the criminal offense 
of statutory rape in Thailand is the death penalty, though it does not seem to make sex offenders 
fear. These offenders have intentions, sexual drive, and plans to execute the crime. Nevertheless, 
they do not have any symptoms of psychosis such as hallucination and auditory hallucination. 
They are only unable to control their sexual urges. Therefore, when the crimes occur, they will 
receive the same punishment in the same way as a person of normal mental health by criminal 
law according to article 276, 277 and 277 bis nonetheless, the main problem is the same crimes 
are committed by repeat offenders because they have high levels of androgens resulting in having 
high sex drive but they cannot suppress it.  
 Thus, the death penalty and imprisonment as prescribed in criminal law are not the 
right solutions since the problem is caused by offenders who have problems with sex hormone 
balance. 
  For this thesis, the author has studied about using pharmacologic treatment to reduce 
sexual interest in order to help sex offenders to be able to re-integrate into society and not re-
commit rape after they have been released from prison. 
  A study about using pharmacologic treatment to control the hormones according to 
the laws California, Florida, and the Republic of Korea shows that they also use this process to 
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decrease sex offenders’ sexual desire as well. It is believed to be the effective treatment that 
benefits the sex offenders and also the people in the society in case of safety.  

 As has been studied, before using pharmacologic treatment, sex offenders are 
allowed to decide whether they agree to do it or not because even if the chemical castration is 
treatment, it can cause side effects as well. Thus, agreement between law enforcement agencies 
and offenders is crucial. This will also prevent the occurrence of human rights violations.  
 In conclusion, the appropriate sanctions should be attributed to punishment under the 
criminal code in combination with the pharmacologic treatment for sex offenders’ sexual impulse 
by hormonal control. In order to help reduce the reoccurrence of sex offense after sex offenders 
have been released from the prison. Furthermore, this will also help them to be able to live their 
lives normally with responsibilities as a member of society.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความเมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ 
ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้สละเวลาอันมีค่าคอยช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ผู้เขียนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์  ดร.คณิต ณ นคร ซึ่งได้กรุณารับเป็น
ประธานกรรมสอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งได้กรุณารับเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งหากปราศจากท่านทั้งสองนี้แล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจะไม่สมบูรณ์ 
โดยท่านทั้งสองได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านให้ค าแนะน าและเพิ่มเติมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เขียน จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวานิช ซึ่งได้กรุณารับ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า มอบความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
ในการศึกษา รวบรวมข้อมูลอันมีค่ายิ่งให้แก่ผู้เขียนจนส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
ในการศึกษาชั้นปริญญาโท รวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาสาขากฎหมายอาญาทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเสร็จสมความมุ่งหมาย  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้โอกาสผู้เขียนในการศึกษาต่อ 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเพื่อให้ผู้เขียนศึกษาได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จในวันนี้ของ
ผู้เขียนคงจะมีไม่ได้หากไม่มีบุคคลทั้งสอง ขอบคุณน้องชายผู้แนะน าให้เร่ิมศึกษาในระดับปริญญาโท 
ทั้งยังเป็นก าลังใจส าคัญ โดยคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เขียนมาตลอด ขอบคุณ คุณธรรมรงค์ 
สุขไชยะ ผู้เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เขียนในการศึกษากฎหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและ 
ให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาที่ผู้ เขียนท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ 
การช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนตระหนักดีว่า หากปราศจากผู้เกี่ยวข้องท่านใด 
ท่านหนึ่งแล้ว ผู้เขียนคงไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับนี้ได้ 

ประโยชน์หรือกุศลอันใดเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบถวายเป็นพุทธบูชา 
ธัมมบูชา สังฆบูชา บูชาพระคุณพ่อ บูชาพระคุณแม่ บูชาพระคุณครูบาอาจารย์  ตลอดจนบูชา
พระคุณผู้ที่มีพระคุณทุกท่านที่มีต่อผู้เขียน ส่วนความบกพร่องใด ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียน
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

วศิน ีกมลวารินทร์ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัญหาการใช้ความรุนแรงในประเทศไทย โดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยวกับเพศมีจ านวน
มากโดยเมื่อพิจารณาจากสถิติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับประเภทคดีความผิดในข้อหา
ข่มขืนกระท าช าเรา (ทั่วราชอาณาจักร) เฉพาะส่วนที่ได้รับแจ้งความพบว่า ปี พ.ศ. 2556 มีคดีข่มขืน
กระท าช าเราที่มีผู้ เสียหายเข้าแจ้งความทั้งสิ้น จ านวน 3,315 คดี (ข้อมูล ณ วันที่  8 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558) และในปี พ.ศ. 2557 พบคดีประเภทเดียวกันอีกจ านวน 3,064 คดี (ข้อมูล ณ วันที่  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2558) รวมทั้งสองปี ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับแจ้งความเกี่ยวกับความผิด
ประเภทนี้ทั้งสิ้นจ านวน 6,379 คดี แต่ที่น่าสนใจคือ มีเพียง 4,352 คดีเท่านั้นที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมได ้
โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการแจ้งความและการจับกุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
  
ตำรำงท่ี 1.1  สถิติรับแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

ประเภทข้อหำ รับแจ้ง จับ จับ(ร้อยละ) 
คดีชีวิตต่อร่างกายและเพศ 
-  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
-  ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
-  ท าให้ตายโดยประมาท 
-  พยายามฆ่า 
-  ท าร้ายร่างกาย 
-  ข่มขืนกระท าช าเรา 

24,019 
2,951 
692 
265 

4,462 
12,389 
3,315 

15,982 
1,841 
518 
194 

2,810 
8,332 
2,313 

66.54 
62.39 
74.86 
73.21 
62.98 
67.25 
69.77 

 
ท่ีมำ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ตำรำงท่ี 1.2  สถิติรับแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 – วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 

ประเภทข้อหำ รับแจ้ง จับ จับ (ร้อยละ) 
คดีชีวิตต่อร่างกายและเพศ 
-  ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 
-  ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา 
-  ท าให้ตายโดยประมาท 
-  พยายามฆ่า 
-  ท าร้ายร่างกาย 
-  ข่มขืนกระท าช าเรา 

24,120 
2,738 
716 
252 

4,295 
13,423 
3,064 

16,351 
1,737 
524 
191 

2,683 
9,337 
2,039 

67.79 
63.44 
73.18 
75.79 
62.47 
69.56 
66.55 

 
ท่ีมำ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลในขั้นตอนของการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจเท่านั้น 
ซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการลงโทษต่อผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลของ กรมราชทัณฑ์
แล้วพบว่า ยังมีนักโทษคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอีกจ านวนมากที่ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
ของศาลอยู่ในเรือนจ า โดยหนึ่งในจ านวนนั้นเป็นนักโทษที่มีการกระท าความผิดซ้ าในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า กรมราชทัณฑ์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ความผิดและจ านวนคร้ังที่ต้องโทษกระท าความผิด ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 1.3  สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามลักษณะความผิด ส ารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

ลักษณะควำมผิด ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 19,525 1,881 21,406 8.45 
พ.ร.บ. ยาเสพติด/สารระเหย 152,027 30,665 182,692 72.08 
ความผิดต่อชีวิต 18,054 1,193 19,247 7.59 
ความผิดต่อร่างกาย 19,487 1,854 21,341 8.42 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 4,536 845 5,381 2.1 
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ตำรำงท่ี 1.3 (ต่อ)  
 

ลักษณะควำมผิด ชำย หญิง รวม ร้อยละ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 19,525 1,881 21,406 8.45 
พ.ร.บ. ยาเสพติด/สารระเหย 152,027 30,665 182,692 72.08 
ความผิดต่อชีวิต 18,054 1,193 19,247 7.59 
ความผิดต่อร่างกาย 19,487 1,854 21,341 8.42 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 4,536 845 5,381 2.1 
ภยันตรายต่อประชาชน 1,783 123 1,906 0.75 
อ่ืน ๆ (หลายประเภท เช่น  
พ.ร.บ. ป่าไม้, การพนัน, อาวุธ
ปืน, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง, ลหุโทษ  
เป็นต้น) 

1,276 225 1,501 0.59 

รวมทั้งสิ้น 216,688 36,786 253,474 100 
 
ตำรำงท่ี 1.4  สถิตินักโทษที่กระท าความผิดซ้ า แยกตามลักษณะความผิด จ านวนคร้ังที่ต้องโทษ

กระท าผิดซ้ า ส ารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
 
ลักษณะควำมผิด จ ำนวนครั้งที่ต้องโทษกระท ำควำมผิด 

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
ความผิดต่อ 
เจ้าพนักงาน  
(มาตรา 136-146) 

78 78 10 3 0 0 0 0 88 81 

ความผิดเก่ียวกับเพศ  
(มาตรา 276-287) 

808 5 62 5 6 0 4 0 880 10 
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ตำรำงท่ี 1.4 (ต่อ) 
 
ลักษณะควำมผิด จ ำนวนครั้งที่ต้องโทษกระท ำควำมผิด 

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
ความผิดต่อชีวิต  
(มาตรา 288-294) 

967 3 93 6 4 5 3 0 1,067 14 

ความผิดต่อร่างกาย  
(มาตรา 295-300) 

493 3 297 0 3 7 2 3 795 13 

ความผิดฐาน 
ลักทรัพย์  
(มาตรา 335-335) 

3,904 685 1,473 105 682 105 85 1 6,144 896 

ความผิดฐาน 
วิ่งราวทรัพย์  
(มาตรา 337) 

365 5 157 0 3 5 3 0 528 10 

ความผิด 
กรรโชกทรัพย์  
(มาตรา 337) 

37 0 32 0 1 0 2 0 72 0 

ความฐาน 
รีดเอาทรัพย์  
(มาตรา 338) 

10 0 0 0 0 0 5 0 15 0 

ฐานชิงทรัพย์  
(มาตรา 339) 

2,430 3 614 4 93 0 6 1 3,143 8 

ฐานปล้นทรัพย์  
(มาตรา 340) 

942 3 78 0 65 0 2 0 637 3 

ฐานฉ้อโกง  
(มาตรา 341-348) 

168 7 0 0 7 7 3 1 178 15 

ฐานยักยอกทรัพย์  
(มาตรา 352-356) 

53 5 93 0 0 0 0 0 146 5 

ฐานรับของโจร  
(มาตรา 357) 

414 5 45 3 4 4 2 0 465 12 
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ตำรำงท่ี 1.4 (ต่อ) 
 
ลักษณะควำมผิด จ ำนวนครั้งที่ต้องโทษกระท ำควำมผิด 

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
ฐานบุกรุก  
(มาตรา 362-366) 

146 6 32 0 5 0 4 0 187 6 

ลหุโทษ  
(มาตรา 367-398) 

442 0 15 0 0 0 0 0 457 0 

กฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติด 

11,054 2,997 7,142 658 993 324 789 92 19,978 4,071 

กฎหมาย 
การพนัน 

253 4 0 0 27 0 1 0 281 4 

กฎหมาย 
อาวุธปืน 

180 5 34 0 12 0 2 0 228 5 

กฎหมาย 
ว่าด้วยความผิด 
เกิดจากการใช้เช็ค 

 
44 

 
6 

 
5 

 
0 

 
13 

 
0 

 
1 

 
0 

 
63 
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ลักษณะ 
ความผิดอื่น ๆ  

42 11 6 0 10 0 4 0 62 11 

รวมทั้งสิ้น 22,380 3,831 10,188 784 1,928 4 1,738 69 40,508 3,020 

 
ท่ีมำ: ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ 
 

จากสถิติข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การลงโทษด้วยวิธีการจ าคุกนั้น อาจไม่ใช่การแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเสมอไป ผู้เขียนเห็นว่า กระบวนยุติธรรมไทยในด้านเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท า
ความผิดอาจถึงเวลาที่จะยอมรับและหาวิธีที่เหมาะสม มาแก้ปัญหาดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ  
ปี พ.ศ. 2556” โดยมีการเปิดเผยสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในช่วงปี พ.ศ. 2556 จากการ

DPU



6 

รวบรวมสถิติข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ จากหนังสือพิมพ์ไทยจ านวน 5 ส านักข่าว ได้แก่ 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก และมติชน พบว่า ข่าวการกระท าผิดเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  
มีทั้งหมดจ านวน 169 ข่าว โดยประเภทข่าวที่พบมากที่สุด ได้แก่ ข่าวการข่มขืนกระท าช าเราซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา ได้แก่ ข่าวการกระท าอนาจาร ร้อยละ 17.1 ข่าวการพยายามข่มขืนกระท า
ช าเรา ร้อยละ 13.6 ข่าวการรุมโทรม ร้อยละ 7.1 และข่าวการพรากผู้เยาว์ ร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ ยังมีกรณีอ่ืน ๆ ซึ่งแบ่งเป็นการค้าประเวณี ร้อยละ 3.6 และข่าวเพศชายกระท าความผิด
ทางเพศต่อเพศชายด้วยกัน ร้อยละ 4.7 โดยในจ านวน 169 ข่าวนี้ มีผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงทางเพศทั้งสิ้น จ านวน 223 ราย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการกระท าความรุนแรงทางเพศจ านวน  
29 ราย และในจ านวนดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตจากการถูกข่มขืนเป็นจ านวนมากถึง 22 ราย หรือร้อยละ 
75 นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสถิติข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศปี พ.ศ. 2556 กับปี 
พ.ศ. 2554 พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนข่าวความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้น (ปี พ.ศ. 2554  
มีจ านวน 158 ข่าว) โดยประเภทข่าวที่มีสถิติเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็นข่าวการข่มขืนกระท าช าเรา1 

จากรายงานดังกล่าวพบว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศที่อายุน้อย
ที่สุดนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ 1 ขวบ 9 เดือน ส่วนอายุผู้ถูกกระท าที่มากที่สุด คือ อายุ 85 ปี ซึ่งถูกข่มขืน
กระท าช าเรา และในส่วนผู้กระท าความผิดที่อายุน้อยที่สุดนั้น พบว่า มีอายุเพียง 10 ปี กระท า
ความผิดโดยวิธีการรุมโทรม และผู้กระท าความผิดที่อายุมากที่สุด คือ อายุ 85 ปี โดยเป็นผู้กระท า
อนาจารต่อเด็ก 

ปัญหาความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนแต่ละวันในสังคมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ โดยจ านวน 1 ใน 3 ของผู้ถูกกระท า มักมีอาการหวาดระแวง และซึมเศร้า จากการถูกผู้กระท า
ความผิดใช้อ านาจบังคับข่มขู่และล่วงละเมิดทางเพศ ท าให้ผู้ถูกกระท าบางรายขัดขืนและต่อสู้จนถูก
ฆาตกรรม โดยผู้ถูกกระท าหลายรายอาจถูกท าร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส และมีผู้ถูกกระท า
บางส่วนที่ไม่กล้าแจ้งความเอาผิด  

จากการศึกษา ผู้เขียนเห็นว่า แม้กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 อันเป็นความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา และมาตรา 277 ซึ่งเป็น 
ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีตนนั้น จะมีบทลงโทษ 

                                                                 
1  ไทยรัฐ. (2557, 20 มีนาคม). กรุงเทพ' แชมป์คดีข่มขืนมากสุด! วันละ 87 ราย. สืบค้น 5 พฤษภาคม 

2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/411155 
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ทั้งสองประการ ได้แก่ โทษจ าคุกและปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ที่บัญญัตว่ิา 
“ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย  

โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ โดยท าให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ 
ของผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของ
ผู้อ่ืนหรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะ
เดียวกันต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาท หรือจ าคุก 
ตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรสและ  
คู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
เพียงใดก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้  ในกรณีที่ศาลมีค า
พิพากษาให้ลงโทษจ าคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินฉันสามีภริยาต่อไป   
และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้
ด าเนินการฟ้องหย่าให้2” และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ที่บัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น 
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึง 
สี่แสนบาท  

การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ 
ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
จ าคุก ตลอดชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับ เด็กชายในลักษณะเดียวกันหรือ 

                                                                 
2  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276. 
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ได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต  
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี

กระท าต่อเด็ก ซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กผู้ถูกกระท านั้นยินยอม ศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก  
ผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  หรือจะอนุญาตให้ทั้งสอง
ฝ่าย สมรสกันโดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้องด าเนินการภายหลังการสมรสก็ได้ และเมื่อศาลได้พิจารณา
มีค าสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได้ ในการพิจารณาของศาลให้ค านึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติสติปัญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็ก ผู้ถูกกระท า 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท า  หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อประโยชน์ 
ของเด็ก ผู้ถูกกระท าด้วย3” 

แต่โทษส าหรับความผิดฐานดังกล่าวก็ไม่ท าให้คดีความผิดเกี่ยวกับเพศลดลง ในทาง
กลับกันกลับมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ส าคัญว่า ผู้กระท าความผิดจะเป็นบุคคลเดิม ๆ ซึ่ง
กระท าผิดซ้ าต่อเหยื่อในลักษณะคล้าย ๆ กัน ดังจะเห็นได้จากกรณเีหตุการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

กรณีของน้องการ์ตูน ที่ประสบเคราะห์ภัยจากการกระท าของบุคคลที่มีสภาพจิตใจที่ 
ไม่เหมือนคนปกติ กระท าการทารุณกรรรมกับเด็กผู้หญิงที่ไม่มีทางต่อสู้  ซึ่งเกิดเหตุการณ์ในปี  
พ.ศ. 2556 อันถือเป็นคดีอุกอาจที่ได้รับความสนใจของประชาชนอย่างมาก 

ข้อเท็จจริงในทางคดีของเหตุการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่า นายหนุ่ยเคยถูกด าเนินคดีอาญา 
(คดีแรก) ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 990/2551 ของศาลจังหวัดพล (ขอนแก่น) เมื่อปี พ.ศ. 2551  
ในข้อหา “พยายามกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี” “กระท าอนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกิน 
สิบห้าปี โดยใช้ก าลังประทุษร้าย” “พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากมารดา” และ “กระท า
ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ”  

ในการด าเนินคดีนั้น นายหนุ่ย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ แต่ยังคงมีการน าสืบ
พยานหลักฐานประกอบค ารับสารภาพ และศาลได้โปรดมีค าพิพากษาให้ลงโทษจ าเลยในความผิด
ฐานกระท าอนาจารเด็กหญิง จ าคุก 4 ปี ความผิดฐานพรากเด็ก จ าคุก 4 ปี และความผิดฐานท าให้
ปราศจากเสรีภาพจ าคุก 1 ปี รวมกันเป็นโทษจ าคุก 9 ปี ซึ่งผลของค าพิพากษาเป็นเพียงบทสะท้อน
จากฐานความผิดในคดีดังกล่าว ที่ศาลต้องลงโทษตามอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดในความผิด

                                                                 
3  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277. 
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ข้อหากระท าอนาจารเด็กหญิงเท่านั้น4 
คร้ังที่สอง นายหนุ่ยได้กระท าความผิดซ้ า  (คดีที่สอง) ซึ่งเป็นกรณีที่กระท าต่อ 

น้องการ์ตูน โดยนายหนุ่ย สารภาพยอมรับว่า ก่อนเกิดเหตุหลังจากนายหนุ่ยท างานติดตั้งเวที
คอนเสิร์ตเสร็จ ได้ไปกินเหล้าขาว 1 ขวด ตามด้วยเบียร์อีก 4 กระป๋อง แต่ยังไม่มีอาการเมาเลยเดิน
ไปหาซื้อเบียร์เพิ่ม ขณะเดินผ่านลานจอดรถเห็นน้องการ์ตูนนั่งอยู่ในรถเพียงล าพัง จึงออกอุบาย
ชวนไปซื้อขนมแล้วพาเดินข้ามสะพานลอยสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแบร่ิง ประกอบกับจังหวะเห็น
พื้นที่ป่ารกร้างจึงจูงมือน้องการ์ตูนเข้าไปก่อเหตุบีบคอจนหมดสติลงมือกระท าช าเราแล้วทิ้งร่างเด็ก
เอาไว้ เพราะไม่คิดว่าจะเสียชีวิตจากนั้นก็กลับไปท างานตามปกติ 

ในวันที่มีการน าตัวคนร้ายมาแถลงข่าว นายหนุ่ยได้กล่าวว่า “ เวลาเมาผมจะเกิดอารมณ์
ทางเพศ ควบคุมตัวเองไม่ได้ พอพบน้องการ์ตูน ซึ่งอยู่คนเดียวที่ลานจอดรถ จึงออกอุบายพาไปเดิน
เล่นก่อนฉุดเข้าพงหญ้าข้างทางบริเวณปากซอยลาซาล และข่มขืนกระท าช าเรา แต่น้องการ์ตูนขัดขืน 
จึงใช้มือบีบคอจนแน่นิ่งไป ซึ่งเหตุลักษณะนี้ผมเคยท ามาแล้วไม่ต่ ากว่า  10 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2551 โดยภายหลังพ้นโทษจ าคุกในคดีพรากผู้เยาว์จากเรือนจ าจังหวัดขอนแก่น ผมจะเลือก
เหยื่ออายุประมาณ 12-13 ปี ที่เดินตามล าพัง ท ามาเยอะ แต่ที่ฆ่าคือ 4 ราย รวมทั้งน้องการ์ตูน ส่วนที่
เหลือหลังข่มขืนเสร็จ ก็ปล่อยเด็กกลับบ้านไป เวลาเมาผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้ วันเกิดเหตุเห็น
น้องการ์ตูนจึงแกล้งถามไปว่า แม่หนูไปไหน น้องบอกว่าแม่ไปดูหมอล า ผมเลยหลอกว่าจะพาไป
ซื้อขนม แล้วพาไปข่มขืนแล้วฆ่าจนตาย ส าหรับตัวผมเองนั้น ไม่มีบัตรประชาชน นามสกุลก็ไม่มี 
และไม่มีพ่อแม่ เป็นเด็กก าพร้า ผมเสียใจในสิ่งที่ท าลงไป ” 

คดีนี้แม้ภายหลังศาลจังหวัดพระโขนงได้อ่านค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่  
อ. 602/2557 ว่านายหนุ่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199, 277 วรรคสาม, 283 ทวิ 
วรรคสอง, 289 (7), 309 วรรคหนึ่ง, 310 วรรคหนึ่ง และ 317 วรรคสาม ให้เรียงกระทงลงโทษ  
เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ศาลจึงมีค าพิพากษาให้ประหารชีวิต แต่การที่นายหนุ่ยให้การรับ
สารภาพ จึงมีเหตุบรรเทาโทษ ให้เหลือเพียงจ าคุกตลอดชีวิต แต่ผู้เขียนเห็นว่าอาจไม่ใช่วิธีการ
ลงโทษที่เหมาะสม เพราะลักษณะของการกระท าความผิดที่นายหนุ่ยกระท าเป็นการกระท าในรูป
แบบต่อเน่ืองที่มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเหยื่อในลักษณะคล้าย ๆ กัน และพฤติกรรมในการกระท าก็มี
ลักษณะคล้าย ๆ กัน กล่าวคือ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ จึงมีความเป็นไป
ได้สูงว่า หากมีการพ้นโทษก่อนก าหนด นายหนุ่ยอาจกลับมากระท าความผิดซ้ าอีกคร้ัง จากข้อเท็จจริง

                                                                 
4  ไอเอ็นเอ็นนิวส์ .  (2556, 25 ธันวาคม).  บทเรียนที่ถูกมองข้ามจากกรณีน้องการ์ตูน.  สืบค้น  

5 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=504202 
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ตามคดีของนายหนุ่ยเห็นได้ว่า แม้ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกอีกก็คงไม่ใช่ทางออกของการแก้ไข
ปัญหา ทั้งยังส่งผลก่อให้เกิดปัญหาการเพิ่มปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยไม่สมควร5 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดคดีสะเทือนขวัญ ซึ่งเป็นคดีที่มีผู้คนสนใจและเป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมขึ้นอีกหนึ่งคดี ได้แก่ คดีของเด็กหญิงวัย 13 ปีที่หายตัวไปขณะโดยสาร
รถไฟบนตู้นอนแบบพัดลมชั้น 2 ตู้ที่ 3 ขบวนรถเร็วที่  174 (ขาขึ้น) เส้นทางนครศรีธรรมราช-
กรุงเทพมหานคร เพื่อกลับบ้านที่กรุงเทพมหานคร พร้อมญาติ หลังเดินทางมาเยี่ยมคุณยายที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พร้อมพี่สาวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

และในวันที่ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายวันชัย หรือเกม แสงขาว อายุ 22 ปี  
ให้การรับสารภาพว่า ตนเป็นลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งท าหน้าที่ดูแลเตียงนอนของ
ผู้โดยสาร ได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญข่มขืนและฆ่าเด็กหญิงอายุเพียง 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ขณะหลับอยู่ในตู้นอนรถไฟขบวนรถเร็วที่  174 เส้นทาง นครศรีธรรมราช-กรุงเทพมหานคร  
ก่อนจับโยนทางหน้าต่างอย่างโหดเหี้ยมทารุณทั้งที่ยังมีชีวิต ในช่วงสถานีรถไฟวังพงก์ - สถานีเขาเต่า 
หมู่  1 ต าบลวังพงก์ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กระทั่งพี่สาวและญาติขอความ
ช่วยเหลือทีมกู้ภัยจากหลายมูลนิธิระดมค้นหาน้องสาวจนพบศพอยู่ในพงหญ้าริมทางรถไฟ6 

รายละเอียดจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้  พบว่า นายวันชัย หรือเกม  
แสงขาว ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสารภาพว่า ตนได้ข่มขืนเด็กหญิง
ผู้เสียหายจริง โดยได้เฝ้ามองเด็กหญิงผู้เสียหายมาตลอด ตั้งแต่ขึ้นรถไฟที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี7 ทั้งนี้ 
เนื่องจากตนเสพยาบ้ามาตั้งแต่ต้นทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสพอีกคร้ังบนขบวนรถขณะ
เดินทาง รวม 2 เม็ด ขณะเกิดเหตุก าลังนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนที่บริเวณโบกี้ที่  4 ซึ่งอยู่ติดกับโบกี้ 3  
อันเป็นโบกี้ที่เด็กหญิงโดยสารรถนอนชั้นสอง แบบพัดลม และนอนหลับอยู่รวม 4 คน หลังจากการ
ดื่มเบียร์กับเพื่อนเกิดอาการเมาอย่างหนัก ขณะเดินผ่านโบกี้ 3 ที่เด็กหญิงอายุ 13 ปีนอนพักผ่อนอยู่
ได้เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงตรงเข้าไปท าร้ายร่างกายและข่มขืนกระท าช าเราจนส าเร็จความใคร่  

                                                                 
5  ไทยรัฐ. (2556, 17 ธันวาคม). “ค าสารภาพฆาตกร” ไอ้หนุ่ย'ฆาตกรต่อเนื่อง ฆ่าข่มขืน'น้องการ์ตูน” 

พลิกแฟ้มอาชญากรรม. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/389724 
6  ผู้จัดการ. (2557, 8 กรกฎาคม). พนักงานสารภาพข่มขืน “น้องแก้ม” ก่อนโยนร่างทิ้งจากรถไฟเพื่อ 

ฆ่าปิดปาก. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2557, จาก 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000076696 

7  ไทยรัฐ. (2557, 10 กรกฎาคม). สารภาพโยนร่าง น้องแก้ม ทั้ง ๆ ที่ยังหายใจ. สืบค้น 5 พฤษภาคม 
2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/435359 
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โดยระหว่างก่อเหตุได้เปิดหน้าต่างเพื่อให้เสียงขบวนรถไฟกลบเสียงภายในโบกี้ ไม่ให้ผู้โดยสารคน
อ่ืนที่หลับอยู่สงสัย หลังจากนั้นจึงได้โยนร่างของเด็กหญิงอายุ 13 ปีหายออกทางหน้าต่างขณะรถไฟ
วิ่งผ่านสถานีวังพงก์ ก่อนลงมือท าความสะอาด เก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว รวมถึงผ้าปูที่นอนที่
เปรอะคราบเลือดโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างในเวลาต่อมาขณะรถไฟวิ่งผ่านสถานีหนองแก ก่อนถึง
สถานีรถไฟหัวหิน และหลังก่อเหตุ ตนได้กลับไปโบกี้ที่พักพนักงานที่อยู่ติดกัน โดยท าทีไปนอน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่อจากนั้น จึงได้น าโทรศัพท์มือถือไอโฟนไปขายที่ย่านถนนศรีย่าน  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 10.56 น. ก่อนถูกจับกุม และจากการสอบสวนขยายผล
นายวันชัย แสงขาว พบว่า ผู้ต้องหารับว่าเคยมีการก่อคดีข่มขืนบนขบวนรถไฟสายดังกล่าวในช่วง
ก่อนที่จะมาก่อคดีข่มขืนและฆ่าน้องแก้ม โดยหนึ่งในผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศของนายวันชัย 
เป็นพนักงานหญิงของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจ าตู้เสบียงอาหาร โดยเหตุเกิดภายในห้องน้ า
ของตู้เสบียง แต่คดีนี้ได้ไกล่เกลี่ยยอมความและไม่ได้มีการแจ้งความด าเนินคดี 

คดีนี้ศาลจังหวัดหัวหินได้อ่านพิพากษาในคดี อ.1407/57 เมื่อวันที่  30 กันยายน  
พ.ศ. 2557 ให้นายวันชัยต้องโทษประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษ เนื่องจากค ารับสารภาพ
จ านนด้วยพยานหลักฐาน จึงไม่ลดโทษให้นายวันชัย หลังจากมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 199, 277 วรรคหนึ่ง 335 (1), (9) วรรคสอง, 289 (7) เนื่องจากนายวันชัย มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ดูแลอ านวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร อาศัยโอกาสขณะปฏิบัติงานบนขบวน
รถไฟข่มขืนกระท าช าเราและฆ่าผู้ตาย  ซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ที่นอนหลับขณะที่มี
ผู้โดยสารอ่ืนและญาติผู้ตายนอนหลับอยู่ใกล้ ๆ จากนั้นโยนศพทิ้งออกจากหน้าต่างขบวนรถไฟเพื่อ
ปกปิดการตาย ลักษณะของการกระท าความผิดจึงเป็นไปด้วยความอุกอาจ ไม่ย าเกรงกฎหมาย
บ้านเมืองเป็นการกระท าไปที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมก่อให้เกิดผลกระทบกับความสงบเรียบร้อย
ของสังคม พฤฒิการณ์แห่งคดีจึงเป็นเร่ืองร้ายแรง สมควรลงโทษในสถานหนัก ส่วนข้อหากระท า
ช าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี จ าคุก 9 ปี ฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน จ าคุก 5 ปี ฐานซ่อนเร้น  
ย้ายหรือท าลายศพเพื่อปิดบังการตาย จ าคุก 1 ปี ฐานเสพเมทแอมเฟตตามีนจ าคุก 6 เดือน แม้นาย 
วันชัย รับสารภาพโดยจ านนต่อหลักฐานไม่มีเหตุบรรเทาโทษจึงไม่ลดโทษให้นายวันชัย รวมโทษ
ทุกกระทง คงให้ประหารชีวิตนายวันชัยสถานเดียว8 

จากคดีตัวอย่างทั้งสองกรณขี้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้กระท าความผิดมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน
คือไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ หรือ ควบคุมกามอารมณ์ของตัวเองได้จึงมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น  

                                                                 
8  ไทยรัฐ. (2557, 30 กันยายน). ศาลจังหวัดหัวหินอ่านคดีประวัติศาสตร์ สองผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนน้องแก้ม

อาย ุ12 ปี. สืบค้น 5 มิถุนายน 2558, จาก http://www.huahinsarn.com/?page_id=572 
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อีกประการคือ การกระท าความผิดที่นายหนุ่ยและนายเกมส์กระท าเป็นการกระท าความผิดซ้ า 
ดังนั้นการลงโทษปัจจุบันตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดจ าพวกนี้ 
เพราะไม่สามารถท าให้ผู้กระท าความผิดเข็ดหลาบ หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ จากการศึกษาผู้เขียนพบว่ามีค าพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศอีกจ านวนมาก โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4147/2550   
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติให้ผู้กระท าช าเราเด็กหญิงอายุยัง

ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนนั้น มีความผิดโดยไม่ค านึงว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
แต่หากเด็กหญิงนั้นยินยอม ก็มิได้หมายความว่าเด็กหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดด้วย 
เมื่อเด็กหญิงทั้งสามถูกกระท าช าเรา แม้เด็กหญิงทั้งสามจะยินยอมก็เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
เน่ืองจากการกระท าความผิดข้อหาน้ีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) 

การกระท าของจ าเลยมิใช่เป็นการรับไว้หรือล่อไปซึ่งเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยทุจริต 
เพราะจ าเลยหาได้รับเด็กหญิงทั้งสามไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ เนื่องจากจ าเลยมีเจตนาประสงค์จะกระท าช าเราเด็กหญิงทั้งสามเท่านั้น 
การกระท าของจ าเลยจึงไม่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ตรี วรรคสอง9 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8917/2546 
การที่จ าเลยกับพวกร่วมกันฉุดผู้เสียหายพาขึ้นรถยนต์ตู้ไปยังต่างจังหวัดในที่ต่าง  ๆ 

หลายแห่งและหลายวัน โดยวันแรกระหว่างเดินทางจ าเลยกับพวกได้ข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหาย 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงในรถยนต์ตู้คนละ 1 คร้ัง และระหว่างผู้เสียหายอยู่กับจ าเลยที่
ต่างจังหวัดตามล าพัง จ าเลยได้ข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายอีกหลายคร้ัง โดยระหว่างนั้นผู้เสียหาย
พยายามหลบหนี 2 คร้ัง ก็ถูกจ าเลยท าร้ายและข่มขู่ไม่ให้หลบหนี แม้การที่จ าเลยพาผู้เสียหายไปยัง
ต่างจังหวัดในที่ต่าง ๆ หลายแห่งและหลายวัน จะเป็นการกระท าที่ต่อเนื่องมาจากความประสงค์
เดียวกับการข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายก็ตาม แต่การที่จ าเลยพาผู้เสียหายไปยังที่ต่าง ๆ หลายวัน 
โดยได้ท าร้ายและข่มขู่บังคับไม่ให้ผู้เสียหายหลบหนีนั้น ถือได้ว่าเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่ง
ต่างหากจากความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ซึ่งเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว 

                                                                 
9  ค าพิพากษาศาลฎีกา. สืบค้น 17 พฤษภาคม 2556, จาก 

http://deka2007.supreamcourt.or.th/deka/web/search.jsp 
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หาใช่เป็นกรรมเดียวไม่ (ประชุมใหญ่)10 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2543 
ผู้เสียหายเบิกความบรรยายพฤติกรรมของจ าเลยตั้งแต่ต้นก่อนและขณะกระท าช าเรา 

เป็นขั้นเป็นตอนตามล าดับว่ามีการใช้ก าลังกายอย่างไร พูดจาบังคับขู่เข็ญอย่างไร และกระท าการ
กระท าช าเราเป็นเหตุเป็นผลไม่ขัดต่อหลักความจริงของธรรมชาติ หากมิได้มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้ว 
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กก็จะไม่สามารถเบิกความในลักษณะเช่นนั้นได้ จึงยากที่ผู้เสียหายจะปั้นแต่ง
ขึ้นมาเองประกอบกับผู้เสียหายยังเป็นนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงเป็นสิ่งน่าอับอายที่จะน ามา
เปิดเผยให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ ผู้เสียหายย่อมไม่มีจริตเสแสร้งเอาความอันเป็นเท็จพูดบอกแก่ผู้อ่ืนให้เสื่อมเสีย
แก่ตัวเองและครอบครัว และเมื่อจ าเลยพาผู้เสียหายมาถึงบ้าน ผู้เสียหายก็วิ่งเข้ากอด อ. ทันทีแล้ว
ร้องไห้และบอกเร่ืองที่ถูกจ าเลยกระท าช าเราต่อ  ท. และชาวบ้านอีกหลายคน เมื่อจ าเลยถูก 
เจ้าพนักงานต ารวจจับจ าเลยรับว่าเป็นผู้กระท าผิด แม้การตรวจร่างกายผู้เสียหายในวันนั้นจะไม่พบ
น้ าอสุจิในช่องคลอดก็มิได้หมายความว่าผู้เสียหายไม่ถูกกระท าช าเรา เพราะผู้เสียหายยืนยันว่าจ าเลย
เอาอวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแล้วความผิดจึงส าเร็จ  ซึ่งการที่ไม่พบน้ า
อสุจินี้ย่อมสันนิษฐานว่าจ าเลยได้หลั่งน้ าอสุจินอกช่องคลอด แต่ผลจากการตรวจยังพบว่าเยื่อ
พรหมจารีผู้เสียหายฉีกขาดมีเลือดซึมผนังช่องคลอด ปากมดลูกบวมแดง แสดงว่าผู้เสียหายผ่านการ
ร่วมประเวณีมาจึงเป็นข้อสนับสนุนค าเบิกความของผู้เสียหายว่ามีการล่วงล้ าอวัยวะเพศของ
ผู้เสียหายจริง 

บิดามารดาผู้เสียหายน าผู้เสียหายไปฝากให้ อ. ป้าของผู้เสียหายช่วยดูแลแทนเนื่องจาก
ต้องไปรับจ้างท างานที่กรุงเทพมหานคร วันเกิดเหตุจ าเลยขับรถจักรยานยนต์ไปรับผู้เสียหายจาก
บ้าน ส. เพื่อไปส่งที่บ้าน อ. แต่จ าเลยกลับพาผู้เสียหายไปกระท าช าเราที่ป่าข้างทาง โดยที่ผู้เสียหาย
มิได้รักใคร่และยินยอมร่วมประเวณีด้วย การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 
ไปเสียจากผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารโดยไม่ต้องค านึงว่าจ าเลยจะมีภริยา
และบุตรหรือไม่ 

จ าเลยมีความมุ่งหมายที่จะกระท าช าเราผู้เสียหาย เมื่อจ าเลยขับรถจักรยานยนต์ไปรับ
ผู้เสียหายจากบ้าน ส. ไปเพื่อการอนาจารเป็นการกระท าความผิดส าเร็จในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน 
15 ปี เพื่อการอนาจารส าเร็จไปตอนหน่ึงแล้วเมื่อจ าเลยพาผู้เสียหายไปถึงที่เกิดเหตุแล้วลงมือกระท า
ช าเรา จึงเป็นการกระท ากรรมใหม่อันเป็นความผิดขึ้นอีก แยกต่างหากจากการพรากเด็ก จึงเป็น

                                                                 
10  แหล่งเดิม. 
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ความผิดหลายกรรมต่างกัน11 
จากค าพิพากษาตัวอย่าง เห็นได้ว่า นอกจากโทษที่ผู้ต้องหาต้องได้รับภายหลังจาก 

การกระท าความผิดทางเพศต่อผู้เสียหายแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณา คือพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ต้องหา
เองที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระท าความผิดขึ้น  เช่น การไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เมื่อมี
อารมณ์ทางเพศและพฤติกรรมที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดให้เหมาะสมกับผู้กระท า
ความผิดในแต่ละราย 

การบ าบัดโดยวิธีการให้การรักษาผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศจึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่ได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศมากขึ้น ซึ่งวิธีการให้การ
รักษาผู้กระท าความผิดทางทางเพศที่ได้รับการยอมรับและมีการน ามาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
การใช้ยาออกฤทธิ์ควบคุมฮอร์โมนเพศ ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลง ป้องกันไม่ให้ผู้กระท า
ความผิด ก่อเหตุข่มขืน หรือ กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศฐานอ่ืน ๆ ซ้ าอีกโดยปัจจุบันมีหลาย
ประเทศให้ความสนใจ อนึ่งจะเป็นการลดจ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การลดจ านวนผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ า และ เป็นการสร้างความมั่นใจ และปลอดภัยให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงท าการศึกษาถึงแนวคิด ที่มา และวิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิด
ทางเพศโดยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
ในการไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดทางเพศไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและที่มาของกฎหมายการบังคับโทษผู้ต้องโทษคดีความผิด 
ทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 

2.  เพื่อศึกษาและทราบหลักเกณฑ์ที่มาของกฎหมายการบังคับโทษผู้ต้องโทษคดีความผิด 
ทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายต่างประเทศ 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหห์ลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้ตอ้งโทษคดีความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยา
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเปรียบเทียบกัน 

4.  เพื่อสร้างแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศให้มี
ความเหมาะสม มีมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม 

 

                                                                 
11  แหล่งเดิม. 
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1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ภาค 2 ลักษณะ 9 มาตรา 276 และ มาตรา 277 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) ก็ตาม พบว่าบทลงโทษในกฎหมายกฎหมายฉบับดังกล่าว 
ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไข และลดจ านวนคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศได้ 
การบ าบัดผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยวิธีการใช้ยา มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต้องการทางเพศ
ในตัวผู้กระท าความผิดเอง ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถควบคุมและสามารถลดอัตราการกระท า
ความผิดทางเพศได้ โดยผู้กระท าความผิดจะไม่กลับมากระท าความผิดซ้ า ท าให้สังคมมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันวิธีการดังกล่าวก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้กระท าความผิด  มาตรการ
ดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในการบังคับโทษในเรือนจ า ทั้งนี้กฎหมาย
ที่มีอยู่ยังไม่เปิดโอกาสให้ใช้มาตรการดังกล่าวในการบังคับโทษ จึงควรได้รับการแก้ไขให้
เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อให้การบ าบัดผู้ต้องโทษในคดีความผิดกับเกี่ยวเพศด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการน าวิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความต้องการทางเพศลดลง แม้ปัจจุบัน
ประเทศไทยจะมีบทลงโทษกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ แต่ระยะเวลาที่ผ่านมา ยังคงมีปัญหา
การข่มขืนกระท าช าเรากันอย่างต่อเนื่องและมีผู้กระท าความผิดจ านวนหนึ่งเป็นผู้ที่เค ยรับโทษ  
เมื่อพ้นโทษออกมาได้มากระท าความผิดซ้ า การบ าบัดโดยการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ เป็นมาตรการที่สามารถควบคุมและช่วยลดจ านวนผู้กระท าความผิดไม่ให้กลับมา
กระท าความผิดซ้ าอีก ท าให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้กระท าความผิด มาตรการดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริง
ทั้งนี้กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เปิดโอกาสให้ใช้มาตรการดังกล่าวในการบังคับโทษ จึงควรมีการแก้ไข 
ให้เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อให้การบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
วิจัยเอกสาร รวบรวมเอกสาร กฎหมายต่าง ๆ เป็นส่วนส าคัญหรือเป็นส่วนหลักของ 

การวิจัยคร้ังนี้ โดยด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสารกฎหมาย บทความ รายงาน วิจัย และ
วิทยานิพนธ์ ต าราวิชาการต่าง ๆ ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งนี้ในส่วนของต่างประเทศ 
และในประเทศที่ได้ศึกษามาก่อนแล้วส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาของประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์และน าเสนอให้เห็นว่า การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
กับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมในการ
น ามาบังคับใช้อย่างไรในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการบังคับโทษในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกัน 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงแนวคิดและที่มาของการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
2.  ท าให้ทราบถึงที่มาของกฎหมายการบังคับโทษผู้ต้องโทษคดีความผิดทางเพศด้วยวิธีการ 

ใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
3.  ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดทางเพศตามกฎหมายไทย

เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ 
4.  ท าให้สามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษเพื่อ

บ าบัดรกัษาผู้กระท าความผิดทางเพศ 
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บทที ่2 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษและการบ าบัด

ผู้กระท าความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอร์โมนเพศ 
 

การท าหมันเป็นวิธีการที่ใช้กับผู้ต้องขังในหลายประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ  า ซึ่งสามารถท าได้ 2 วิธี คือ วิธีการผ่าตัดและวิธีการ 
ใช้ยา บางแห่งอาจเรียกชื่อเฉพาะวิธีการนี ว่า  “Androgen Deprivation Therapy (ADT)1” หรือ  
“การยับยั งไม่ให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศชาย 2” โดยจุดมุ่งหมายของวิธีการทั งสอง คือ การลด
ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนให้อยู่ในระดับเหมือนก่อนช่วงวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้
ความต้องการทางเพศของผู้กระท าความผิดลดลง ประกอบกับช่วยลดจิตนาการทางเพศและ 
ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ3 
 
2.1  หลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องโทษ 

2.1.1  หลักการและแนวความคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญ (The Law of Constitution) หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบแห่งอ านาจ 

สูงสุดในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจนั น ๆ ตลอดจนการก าหนดระเบียบแห่งอ านาจสูงสุด 
ความสัมพันธ์ระหว่าง อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ4 ส าหรับประเทศไทย
                                                 

1  Androgen deprivation therapy of self-identifying, help-seeking pedophiles in the dunkelfeld (p. 1), 
by Till Amelung, Laura F. Kuhle, Anna Konrad, Alfred Pauls, Klaus M. Beier 2012. Copyright 2012 by 
Institute of Sexology and Sexual Medicine, Charité Center for Health and Human Sciences, Charité — 
Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany. 

2  Advice to help you cope with side effects of prostate cancer treatment. (2012, May 24). Retrieved 
July 28, 2015, from www.vatchainan2.blogspot.com 

3  Coercion, Incarceration, and Chemical Castration: An Argument From Autonomy (p.393), by 
Thomas Douglas, Pieter Bonte, Farah Focquaert, Katrien Devolder, Sigrid Sterckx, 2013. Copyright 2013 by 
The Author(s) 2013. 

4  จาก ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 86), โดย หยุด แสงอุทัย, 2548, กรุงเทพฯ : 
ประกายพรึก. 
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รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ซึ่งได้บัญญัติรับรองถึงสิทธิเสรีภาพของคนไทยไว้เพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 4 แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงให้การรับรองถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ 
ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 บัญญัติ
ไว้ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพและ 
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี ” 

จากบทบัญญัติข้างต้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค 
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยู่แล้วได้ให้การรับรองไว้ถึงด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

1.  การรับรองซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ6 

หลักการนี เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของคนในรัฐ การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนที่เป็นพลเมืองในรัฐ หมายความว่า รัฐจะคุ้มครองพลเมืองในทุก ๆ คน
ในประเทศนั น ๆ ไม่ว่าจะเป็นดี คนไม่ดี หรือที่ เป็นอาชญากรมืออาชีพ เพื่อมุ่งคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของพลเมืองที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งและ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ7 

รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและ  
ความเสมอภาคของบุคคล ให้เป็นไปตามที่ปฏิญญาสากล หรืออนุสัญญาแหง่องคก์ารสหประชาชาติ
ได้ให้การรับรองและประเทศไทยร่วมเป็นภาคี เป็นสิทธิขั นพื นฐานของมนุษย์ทุกคนพึงได้รับ 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั นจะเป็นคนสัญชาติไทย

                                                 
5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4. 
6  จาก อ านาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ  (รายงานผลการวิจัย) (น. 5)  

โดย คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับงบสนุบสนุนจาก
ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2552 โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรค 2 “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม.” 
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หรือไม่ เช่น คนต่างด้าว คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ ชนกลุ่มน้อย ในฐานะที่เป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรก็ย่อมได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับชนชาวไทย 
เพียงแต่บุคคลดังกล่าวจะกล่าวอ้างสิทธิตามกฎหมายท านองเดียวกับชนชาวไทยไม่ได้  

“สิทธิ”8 ตามรัฐธรรมนูญนั นถือว่าเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” (Das Subjective 
Oeffcntliche Recht) หมายถึง อ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง 
คุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล ในอันที่จะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจก 
บุคคลดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  
ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตสิทธิของตน  
ในบางกรณี การรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
ทั งนี  สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึง การให้หลักประกันในทางหลักการ (Die Institutionellen 
Garantien) ซึ่งหมายถึงการมุ่งคุ้มครองต่อสถาบันทางกฎหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เช่น การมุ่งคุ้มครอง 
“กรรมสิทธิ์” หรือ “เสรีภาพทางวิชาการ” เป็นต้น ดังนั น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และยังเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั งหลายที่จะต้อง 
ให้ความเคารพ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผล
ในทางปฏิบัติ 

ในส่วนของการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระท ามิได้ องค์กรของรัฐทุกประเภท เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อ านาจบังคับตามกฎหมาย หรือตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับใด ๆ หรือการตีความ
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนนั น จะต้องตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี ได้รับรองไว้ โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และแม้บุคคลจะ 
ถึงแก่ความตายไปแล้ว ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็พึงได้รับความเคารพเช่นกัน แต่ทั งนี มีข้อยกเว้น
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั น ซึ่งมีเจตนารมณ์ก าหนดเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  เพื่อเป็น
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ป้องกันมิให้รัฐด าเนินการใด ๆ อันจะเป็นการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร และกระทบสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ  
โดยเงื่อนไขของการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มี 5 ประการ ดังต่อไปนี  

                                                 
8  จาก สิทธิของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี: ศึกษากรณีการใช้เครื่องพันธนาการ (น. 39), โดย ชยวรรณ 

บุษยลาภ ไทยเดช, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2555 โดย มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 
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1)  ต้องอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายและระบุบทบัญญัติกฎหมายที่  
ให้อ านาจ 

2)  จ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้เฉพาะเพื่อการที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
3)  จ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้เท่าที่จ าเปน็ 
4)  จะกระทบสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได ้
5)  มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
ส่วนเสรีภาพ9 คือ ประโยชน์ในลักษณะที่บุคคลจะกระท าการใด ๆ โดยไม่ถูกบังคับ

หรืออยู่ภายใต้อาณัติ อันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกร้องหรือด าเนินการเพื่อใช้ แต่เสรีภาพนั นจะส่งผลให้
บุคคลผู้ทรงเสรีภาพนั น ปลอดจากการถูกบังคับให้กระท าหรือไม่กระท าการตลอดเวลาที่ยังมี  
เสรีภาพนั นคุ้มครองอยู่ 

อย่างไรก็ตาม เสรีภาพนั นสามารถก่อให้เกิดสิทธิได้เช่นกัน ซึ่งบางครั งอาจจะเรียกว่า 
“สิทธิในเสรีภาพ” กล่าวคือ เสรีภาพนั นก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะ “เรียกร้อง” มิให้รัฐหรือบุคคลอ่ืน
ใด กระท าการอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพของตนได้ และหากมีการลิดรอนเสรีภาพเกิดขึ น  
ผู้ทรงเสรีภาพก็ย่อมมีสิทธิในการร้องขอหรือเยียวยา เพื่อให้ยุติการลิดรอนเสรีภาพนั น กล่าวคือ  
โดยล าพังของเสรีภาพ ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืน แต่หากกล่าวว่า “สิทธิในเสรีภาพ”  
นั่นหมายความว่า บุคคลนั นย่อมมีสิทธิที่ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง ในความหมายนี  
ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันต่อบุคคลอ่ืน กล่าวคือ บุคคลย่อมมีหน้าที่ที่จะไม่ไปละเมิดการใช้เสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั น 

ในปัจจุบันได้มีการใช้ค าว่า “สิทธิ” และค าว่า “เสรีภาพ” รวมกันไป เช่น เรียกบรรดา 
สิทธิและ เส รีภาพที่ มนุษย์ แต่ละคนพึ งจะมี ในฐานะที่ เกิ ดมา เป็นมนุษย์ รวมกันไปว่ า   
“สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรียกบรรดาสิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองให้แก่บุคคลรวมกันว่า “สิทธิขั นพื นฐาน” (Basic Rights หรือ 
Fundamental Constitutional Rights) แต่ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่ เรียกว่า  “สิทธิมนุษยชน”  
ก็ดีหรือ “สิทธิขั นพื นฐาน” ก็ดีนั น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น “สิทธิในเสรีภาพ” (Right of Liberty) 
กล่าวคือ เป็นอ านาจตามกฎหมายในอันที่จะกระท าการต่าง ๆ โดยปราศจากการรบกวนหรือ
ขัดขวางจากอ านาจรัฐน่ันเอง10 

  
 

                                                 
9  แหล่งเดิม. 
10  แหล่งเดิม. 

DPU



21 
 

2.  รับรองซึ่งความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ11 
หลักความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นพื นฐานส าคัญของสิทธิเสรีภาพ เพราะ 

เป็นการยืนยันถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างกันของมนุษย์ทุกคน และเป็นหลักประกันให้
ทุกคนได้เข้าถึงหรือได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเป็นจริงได้ ดังนั นหลักความเสมอภาค จึงเป็นหลักการ
ที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination) ทั งนี การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคนั นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญ
เหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกัน ให้แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของเร่ืองนั น ๆ จึงจะท าให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคขึ นได้ 

หลักความเสมอภาค ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้การคุ้มครองตามประเพณี 
การปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่  ดังที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รับรองกรณีที่องค์กรของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันอย่าง
เท่าเทียมกัน ในทางกลับกันจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันอย่างไม่เหมือนกัน ดังนี  การใช้  
หลักความเสมอภาคจึงต้องมีการเปรียบเทียบบุคคลหนึ่ง  กับอีกบุคคลหนึ่งในด้านใดด้านหนึ่ง  
อาทิ รายได้ หรือสถานะทางกฎหมาย เช่นกรณีการจัดเก็บภาษีรายได้ของบุคคลที่มีรายได้เท่ากัน  
รัฐก็ต้องจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน ในทางกลับกันหากเก็บภาษีรายได้บุคคลทีมีรายได้ต่างกัน 
ก็ต้องจัดเก็บภาษีในอัตราต่างกันตามรายได้ของบุคคลนั น  หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องถูกด าเนินคดีในศาลชั นต้น ศาลอุทธรณ์ 
และศาลฎีกา ในขณะที่หากเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องถูกด าเนินคดีในศาลฎีกาเพียง  
ศาลเดียวนั่นเอง 

หลักความเสมอภาคนี  ยังครอบคลุมไปถึงการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล เนื่องจากปัจจัยคุณสมบัติความแตกต่างกันในเร่ืองถิ่นก าเนิด  เชื อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกาย สภาพทางสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม และความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดรัฐธรรมนูญ 

การห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในคุณสมบัติดังกล่าว เฉพาะกรณีที่
เป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมเท่านั นจึงจะถือว่าเป็นการขัดกับหลักความเสมอภาค แต่ถ้าการเลือก
ปฏิบัตินั นมีเหตุผลสนับสนุนว่า  ความเป็นธรรมเหมาะสมกับการเลือกปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ 

                                                 
11  จาก รายงานการศึกษาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและ

มาตราฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  (น. 96) โดย ไพโรจน์ พลเพชร, ณฐกร ศรีแก้ว, 2549, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2549 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาลัยมหิดล.  
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บางอย่างของบุคคลหรือสังคมจึงมีเหตุผลที่จ าเป็นต้องเลือกปฏิบัติได้ เช่น กรณีการใช้สิทธิเลือกตั ง
เฉพาะผู้มีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ บุคคลในวัยที่มีอายุต ่ากว่า  18 ปี  จึงย่อมไม่ได้รับสิทธิ เลือกตั ง  
เพราะสิทธิดังกล่าวต้องค านึงถึงความมีวิจารณญาณในการตัดสินใจของบุคคลตามสมควร หลักการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมนี เป็นหลักการที่ส าคัญ เพราะเพียงแต่การรับรองว่าทุกคนเสมอภาคกันนั น
ยังไม่เป็นการเพียงพอ ต้องมีมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บุคคลต้องมีความเสมอภาค
อย่างแท้จริง จึงต้องก าหนดให้รัฐสามารถใช้อ านาจในการก าหนดมาตรการต่อบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลใดที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน ๆ ได้ ทั งนี  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั น
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ยากไร้ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย การเลี ยงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กหรือเยาวชนที่ไม่มีผู้ดูแล การช่วยเหลือ 
ผู้มีอายุเกินหกสิบปีที่ไม่มีรายได้ การช่วยเหลือผู้พิการหรือทุพลภาพ การจัดหาที่ดินให้กับชาวนา 
ที่ไม่มีที่ท ากิน ตลอดจนการก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อให้ผู้หญิงได้รับสิทธิเสรีภาพ  เป็นต้น 
มาตรการของรัฐดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญโดยแท้จริงและสามารถสร้างความยุติธรรมในสังคมได้ในที่สุด  

หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญรับรองย่อมมีผลผูกพันการใช้
อ านาจองค์กรรัฐไม่ว่าองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบัญญัต ิและตุลาการ รวมทั งองค์กรที่ใช้อ านาจทั งหลาย 
โดยเป็นการควบคุมไม่ให้องค์กรของรัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือเป็นการใช้อ านาจแบบเลือกที่รัก
มักที่ชังต่อประชาชนและย่อมมีผลในเชิงปฏิบัติทันที  ศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการเกี่ยวกับ 
ความเสมอภาคไว้ว่า “สิ่งที่แตกต่างกันซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างต่างกัน ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
และไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” 

3.  การรับรองซึ่งสิทธิในชีวิตและร่างกาย 
สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดต่อความมีชีวิตของมนุษย์ทุกคน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้ให้การรับรองสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกายไว้ดังต่อไปนี  

1)  บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จึงถือเป็นภารกิจของรัฐในการด าเนิน
มาตรการในการป้องกันและลงโทษเมื่อมีการท าลายชีวิตตามกฎหมายอาญา และที่ส าคัญจะต้องมี
การป้องกันหรือลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังหารบุคคลโดยพลการรวมถึงการท าให้บุคคล 
หายสาปสูญด้วย  

2)  ห้ามการทรมาน การทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้ายหรือ 
ไร้มนุษยธรรม เพราะการทรมานหรือการทารุณกรรมเป็นการกระท าให้เกิดความเจ็บปวด หรือ
ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล รวมถึงการเฆี่ยนตี หรือ
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มาตรการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ เพราะบุคคลเหล่านั นท าผิดกฎหมาย ท าผิดวินัยหรือต้องการสั่งสอน
ก็ตาม ทั งนี การกระท าดังกล่าวอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนก็ได้ 

3)  หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าการ
จับกุม คุมขัง ตรวจค้นบุคคลหรือกระท าการใด ๆ ต่อบุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย นอกจากนี  
การเกณฑ์แรงงานอาจถือได้ว่า เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายอีกด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงได้รับรองห้ามไม่ให้มีการเกณฑ์แรงงาน 
เพราะการเกณฑ์แรงงาน หมายถึง การบังคับบุคคลให้อยู่ ในอ านาจของรัฐเพื่อการท างาน  
แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถบังคับให้ท างานได้ในกรณีที่กฎหมายให้อ านาจ แต่ต้องกระท าในกรณี
ภาวะฉุกเฉินที่เกิดภัยพิบัติสาธารณะเท่านั น เช่น น  าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น รวมทั งในภาวะที่มี 
ภัยคุกคามต่อประเทศชาติในระหว่างการรบหรือสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 

สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกายตามที่ รัฐธรรมนูญรับรองนั น  มีส่วนที่พิ เศษ 
อย่างชัดเจน คือ สิทธิที่จะไม่ได้รับการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้าย 
และไร้มนุษยธรรม อันเป็นไปตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 5 ที่ก าหนดว่า 
“บุคคลใดจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือ การลงทัณฑ์ซึ่งทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
หยามเกียรติมิได้” และในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองยังได้ให้การ
รับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย ไว้ในข้อที่ 7 ว่า “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ  
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต ่าช้ามิได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการ
ทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั นมิได้ ” 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้วางหลักประกันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ไว้อย่างกว้างขวางเพิ่มขึ นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม การบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวไว้ใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั น เป็นการรับรองไว้แต่เพียงหลักการ ซึ่งรัฐจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ตรากฎหมายล าดับรองขึ นมา เพื่อก าหนดรายละเอียดและแนวทางคุ้มครองให้สิทธิเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายดังกล่าวเกิดผลบังคับได้จริง12 

                                                 
12  แหล่งเดิม. 
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2.1.2  หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามหลักสากล 
1.  หลักการพื นฐานของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและห้ามการทรมาน 

การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม13 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ 714 ก าหนดว่า “บุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต ่าช้ามิได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทาง
การแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั นมิได้” 

2.  สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล 
สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลในข้อ 9(1)15 บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิใน

เสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการมิได้  บุคคลผู้ใด  
จะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย 
ที่บัญญัติไว”้ 

3.  สิทธิในความเป็นส่วนตัว 
บทบัญญัติข้อ 17(1)16 ได้ก าหนดให้ “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจาก

การ แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสื่อสารโดยอ าเภอใจหรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 

4.  สิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก17 
สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้ลงมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 ประเทศไทย

                                                 
13  แหล่งเดิม. 
14  International Covenant on Civil and Political Rights Article 7  
 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In 

particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.” 
15  International Covenant on Civil and Political Rights Article 9  
 “1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary 

arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such 
procedure as are established by law.” 

16  International Covenant on Civil and Political Rights Article 17 states that 
  “1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.” 
17  รายงานการศึกษาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและ

มาตราฐานสากลระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (น. 73). เล่มเดิม. 

DPU



25 
 

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2535 และมีผล
บังคับใช้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจะต้องมี
มาตรการที่เหมาะสมทั งด้านกฎหมาย ด้านบริหารและอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
ของเด็กทั งปวงที่อาศัยอยู่ภายในประเทศที่ระบุไว้ในอนุสัญญาใน 4 ด้านหลักคือ สิทธิที่จะมีชีวิต 
สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

อนุสัญญาฯ ดังกล่าวให้ค านิยามค าว่า “เด็ก” ไว้ในข้อ 118 ว่า “เพื่อความมุ่งประสงค์ของ
อนุสัญญานี  เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั น
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั น” จากค านิยามดังกล่าวมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต ่าว่า  18 ปี อยู่ใน
ความหมายของค าว่าเด็กทั งสิ น เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ใช้อยู่   
เช่น ในกรณีของประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล มาตรา 19 
ก าหนดว่า บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่หากบุคคลนั นได้ท าการสมรสก่อน
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์โดยผู้เยาว์ฝ่ายชายมีอายุ  17 ปีบริบูรณ์และฝ่ายหญิงมีอายุ  15 ปีบริบูรณ์  
ตามมาตรา 20 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บุคคลนั นเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
ดังนั น หากเด็กที่อายุยังไม่เกิน 18 ปี แต่ได้ท าการสมรสก่อนและเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่ถือว่า 
เด็กนั นพ้นจากสภาวะความเป็นเด็กและบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายจะไม่อยู่ในความคุ้มครอง  
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกต่อไป 

เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิด ถูกท าร้าย ถูกทอดทิ งและถูกกระท า
โดยมิชอบ อนุสัญญาฯ ข้อ 19 (1)19 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐภาคีในการด าเนินมาตรการทางกฎหมาย 
ทางปกครอง สังคมและการศึกษาเพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกท าร้ายทางกายภาพและทางจิตใจ  
การถูกทอดทิ ง การใช้ประโยชน์เด็กรวมทั งการใช้ประโยชน์ทางเพศ จากบิดามารดาหรือผู้อ่ืน 
ที่ รับผิดชอบในการเลี ยงดูเด็ก  รัฐภาคีพึงจะด าเนินมาตรการเพื่อพัฒนาโครงการทางสั งคม 
เพื่อป้องกันการท าร้ายและรักษาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าดังกล่าว 

                                                 
18  Convention on the Rights of the Child Article 1 states that “ For the purposes of the present 

Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable 
to the child, majority is attained earlier.” 

19  Convention on the Rights of the Child Article 19 states that  
 “1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational 

measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 
treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) 
or any other person who has the care of the child.” 
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เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง จากการถูกล่วงละเมิด และแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
อนุสัญญาฯ ข้อ 3420 รัฐภาคีมีหน้าที่คุ้มครองเด็กจากการถูกใช้ประโยชน์ทางเพศและการล่วงเกิน
ทางเพศทุกรูปแบบและควรจะใช้มาตรการเพื่อป้องกันเด็กจากการถูกชักจูงหรือขู่บังคับให้มี
กิจกรรมทางเพศที่มิชอบด้วยกฎหมาย การใช้เด็กในการค้าประเวณี ใช้เด็กแสดงภาพยนต์ลามก  
และเป็นวัตถุทางเพศ 

เด็กสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก  
ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองจากการถูกท าร้ายทั งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ ซึ่งรวมทั งการล่วง
ละเมิดทางเพศกับเด็ก หรือการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากเด็ก เช่น การค้าประเวณีเด็ก 
การขายเด็ก การน าเด็กไปใช้ขอทาน ไม่ว่าโดยบิดา มารดา ผู้ปกครองเด็กหรือโดยบุคคลอ่ืน เด็กที่ 
ลี ภัยจากอันตรายเข้ามาในประเทศของรัฐภาคีจะต้องได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ เด็กพิการทั ง
ทางร่างกายและจิตใจมีสิทธิได้ใช้ชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิศรี และได้รับการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองกับมี
ส่วนร่วมในชุมชน เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากโรคภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานสาธารณสุขที่ ดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะต้องไม่มีเด็กคนใดถูกตัดออกจากการได้รับบริการสาธารณสุข เด็กมีสิทธิ
ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการใช้แรงงานโดยห้ามการใช้แรงงานเด็กที่อายุต ่ากว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

2.1.3  ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) 
แม้กฎหมายจะระบุชัดเจนในนิยามศัพท์ของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่า  แพทย์

สามารถกระท าต่อร่างกายมนุษย์ได้ในกรณีใดบ้าง แต่ทั งนี จะต้องท าความเข้าใจด้วยว่า ก่อนกระท า
การดังกล่าว จะต้องปรึกษาหารือกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยก่อน และเมื่อได้รับความยินยอมแล้ว 
จึงจะด าเนินการต่อไปได้ การท าความเข้าใจในลักษณะนี  ทางวิชาการเรียกว่า ความยินยอมที่ได้รับ 
การบอกกล่าวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Informed Consent” 

2.1.3.1 ความหมายของความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) 
ความยินยอมที่ได้รับการการบอกกล่าว (Informed Consent) หมายถึง ความยินยอมของ

ผู้ป่วยที่ยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการแพทย์  กระท าต่อร่างกายของตนตามกรรมวิธีของ 

                                                 
20  Convention on the Rights of the Child Article 34 states that “States Parties undertake to protect the 

child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in 
particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: 

(a)  The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; 
(b)  The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; 
(c)  The exploitative use of children in pornographic performances and materials.” 
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การประกอบวิชาชีพแต่ละประเภท โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการอธิบายหรือบอกเล่าให้เข้าใจว่า  
การกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพนั นมีวัตถุประสงค์อย่างไร รายละเอียดของการกระท ามีอะไรบ้าง 
และผลที่เกิดต่อผู้ป่วยในภายหลังจะเป็นอย่างไร ตลอดจนอันตรายหรือผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ น 
จากการกระท านั นจะมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพมีหน้าที่ต้องอธิบายหรือบอกกล่าวให้
ผู้ป่วยทราบ21 

เหตุผลที่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับรายละเอียดข้างต้นก็เพราะว่า 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นการกระท าต่อร่างกายมนุษย์  บุคคลนั น ๆ จึงควรจะได้รับข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นสิทธิประการหนึ่ง
ของผู้ป่วย ดังนี  ก่อนแพทย์จะลงมือท าการรักษา แพทย์จึงควรพูดคุยกับผู้ป่วยตั งแต่การแนะน าตัว
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของโรคและวิธีการรักษา  เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน  
การอธิบายของแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์ทางเทคนิค เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรจึงบันทึกไว้ใน
เวชระเบียนของผู้ป่วย โดยการพูดคุยเช่นนี นอกจากจะหมดปัญหาทางด้านกฎหมายแล้ว ยังเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบอกเล่าเกี่ยวกับอาการของโรคและผลจากการพยากรณ์โรค 
เป็นเร่ืองที่แพทย์ต้องกระท าในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่สิ่งที่ต้องค านึงควบคู่กันไปก็คือ 
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ป่วยด้วย เพราะผู้ป่วยบางรายมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอไม่อยู่ในฐานะที่จะรับ
ความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยนั น ๆ ได้และถ้าเป็นเช่นนั นแพทย์ก็ควรจะคุยกับญาตผิู้ป่วยแทน 

2.1.3.2 กรณีที่แพทย์สามารถท าการรักษาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ว่าประเภทใดจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อน 
แต่ในบางครั งบางสถานการณ์ที่จ าเป็นและรีบด่วน อีกทั งผู้ป่วยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้ 
ในกรณีเช่นนี แพทย์สามารถกระท าการรักษาได้เลย หากเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นการกระท าไปเพื่อ
ช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังเช่นกรณีต่อไปนี  

1)  กรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ถูกน าตัวมาหาแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนหนึ่งจะไม่รู้สึกตัว
และบ่อยครั งที่ไม่มีญาติมาด้วย อาจเนื่องมาจากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง โดย
พลเมืองดีที่พบเห็นได้ช่วยเหลือและน ามาส่งที่สถานพยาบาล กรณีเช่นนี แพทย์จะต้องพิจารณาว่า
อาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไร หากอยู่ในขั นที่เป็นอันตรายและจ าเป็นจะต้องปฐมพยาบาลหรือ
กระท าการใดเพื่อช่วยชีวิต แพทย์สามารถด าเนินการไปได้เลย และถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่จะต้องกระท าเช่นนั นด้วย ในแง่มุมของกฎหมายสามารถอธิบายได้ว่าการกระท าดังกล่าว
                                                 

21  จาก นิติเวชศาสตร์ (น. 133), โดย วิฑูรย์ อึ งประพันธ์, 2532, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2532 โดย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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เป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น เป็นการกระท าเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยจึงถือว่าเป็นเร่ืองที่สามารถ
กระท าได้ 

2)  กรณีผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ไม่อาจแสดงเจตนาได้ตามปกติ  ผู้ป่วยบางประเภทเช่น 
ผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้ที่พยายามจะฆ่าตัวตาย และถูกน ามาส่งที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยเหล่านี จะอยู่ใน
ภาวะที่มีความผิดปกติของจิตใจไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงเจตนาเหมือนบุคคลทั่วไปได้ กรณีของ
ผู้ป่วยจิตเวชเป็นความบกพร่องทางจิต หากเป็นถึงขั นรุนแรง เช่น กรณีของผู้ป่วยโรคจิต (Psychosis) 
ในหลายกรณีบุคคลนั นย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้  
กรณีเช่นนี คงต้องขอความยินยอมจากญาติแทน ส่วนกรณีของการพยายามฆ่าตัวตาย ในภาวะ
เช่นนั นมักจะมีการขอร้องหรือยืนยันกับแพทย์ว่าไม่ต้องท าการช่วยชีวิตเพราะอยากตาย แต่แพทย์จะ
รับฟังตามค าขอร้องนั นไม่ได้ เพราะเป็นการแสดงเจตนาในภาวะผิดปกติ ดังนี  การช่วยชีวิตจึงต้อง
ด าเนินการต่อไปแม้จะฝ่าฝืนความยินยอมของบุคคลนั น 

2.1.3.3 สาระส าคัญของหนังสือแสดงความยินยอมให้แพทย์ท าการรักษา 
หากพิจารณาจากหลักกฎหมายความยินยอมของผู้ป่วยที่จะรับการรักษาเป็นความ

ยินยอมให้แพทย์กระท าต่อร่างกาย ถ้าได้ด าเนินการโดยถูกต้องย่อมถือเป็นเหตุผลทางกฎหมายใน
การกระท าต่อร่างกายผู้ป่วยและความยินยอมดังกล่าวก็ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือ จะน าสืบพยาน
บุคคลว่ามีการให้ความยินยอมก็ย่อมกระท าได้ แต่อย่างไรก็ตาม การน าสืบพยานบุคคลอาจไม่เกิด
ความชัดเจนเท่ากับการน าสืบพยานเอกสาร ดังนั นหากได้พูดคุยให้ผู้ป่วยฟังและผู้ป่วยเห็นด้วยกับ
การรักษา ก็ควรบันทึกไว้ในเวชระเบียน หรือส าหรับกรณีร้ายแรงที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
หรือต้องได้รับการผ่าตัด ก็ควรมีแบบฟอร์มให้ผู้ป่วยหรือญาติลงนามไว้ 

หากพิจารณาจากเหตุผลในเร่ือง ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวที่เรียกว่า “Informed 
Consent” ก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการรักษาและน ามาสู่การตัดสินใจของ
ผู้ป่วย เมื่อเป็นดังนี  สาระส าคัญที่ควรจะมีอยู่ในหนังสือแสดงความยินยอมก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เวลา สถานที่  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ป่วย  หรือญาติซึ่งต้องมีอยู่แล้วเหมือนแบบฟอร์มโดยทั่วไป  
ส่วนสาระส าคัญที่ตามมาก็คือ ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การรักษาจากแพทย์ผู้ใดแล้ว และได้ตัดสินใจหรือยินยอมที่จะรับการรักษานั น พร้อมกับลงนามไว้
เท่านี ก็น่าจะเพียงพอแล้ว การที่สถานพยาบาลบางแห่งมีข้อความเพิ่มเติมว่า หากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ ขึ นผู้ป่วยจะไม่ท าการฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิ่งอ่ืนใดก็ตาม ข้อความที่เพิ่มดังกล่าวอาจไม่มีผล
ทางกฎหมาย คือ แม้มีข้อความดังกล่าวอยู่ก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ 

ในเร่ืองนี คงจะต้องแยกความแตกต่างและท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า  การยินยอม 
ให้แพทย์กระท าการรักษานั นเป็นความยินยอมของผู้ป่วยที่แสดงออกให้แพทย์กระท าต่อร่างกาย
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ของตนได ้และถ้าแพทย์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยจะมาฟ้องร้องแพทย์
ว่าท าร้ายร่างกายไม่ได้ แต่ในอีกกรณีหนึ่งแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยแล้ว หากการรักษา
นั นไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพตามวิสัยและพฤติการณ์ในกรณีนั น ๆ และได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อร่างกายหรือถึงขั นเสียชีวิตอันเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของแพทย์  ผู้ป่วย
ยังคงมีสิทธีที่จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้และอาจจะฟ้องเป็นคดีอาญาได้ด้วย  

การแสดงความยินยอมให้ท าการรักษากับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคนละ 
กรณีกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ผู้ป่วยยินยอมให้แพทย์ท าการรักษามิได้หมายความว่ายินยอม
ให้แพทย์กระท าการโดยประมาทได้ด้วย ข้อความในใบยินยอมให้รักษาพยาบาลที่ระบุเพิ่มเติมว่า  
หากเกิดความเสียหายขึ น ผู้ป่วยจะไม่ท าการฟ้องร้อง จึงไม่มีผลในทางกฎหมายและขัดกับ 
หลักกฎหมายโดยชัดแจ้งด้วย 

2.1.4  หลักการห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ (Prohibition against Cruel and 
Unusual Punishment) 

ภายใต้การยอมรับว่าการทรมานมีอยู่จริงและเกิดขึ นเสมอในสังคมไทย การทรมานใน
ความหมายสากล (ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี: Convention against Torture and Other 
Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) หมายถึง22 

1)  การท าให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความทุกข์ทรมานของบุคคล 
2)  โดยการสั่งการหรือยินยอมโดยเจ้าพนักงานของรัฐ 
3)  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือเพื่อท าโทษหรือการข่มขู่ 
ความหมายของการทรมานข้างต้นได้รับการยอมรับในทางสากล ตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีและจะเห็นได้ว่า ลักษณะส าคัญของการทรมานคือการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
                                                 

22  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
Article 1 states that 

 “1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or 
suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from 
him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed 
or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based 
on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the 
consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include 
pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.” 
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ความเจ็บปวดแก่กายหรือจิตใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพของบุคคลที่ถูกทรมานหรือ
บุคคลที่สาม เว้นแต่ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เป็นผลปกติจากการลงโทษโดยชอบด้วยกฎหมาย 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการกระท าที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมาน เนื่องจากยังไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความ
เจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจในระดับที่ถือว่าเป็นการทรมาน แต่ก็ต้องห้ามไม่ให้กระท า
เช่นกัน คือ การปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และเป็นการละเมิดหรือการลงโทษที่ลดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เช่น การเปิดไฟให้สว่าง 24 ชั่วโมง โดยอ้างว่าเป็นระเบียบ การใส่ตรวนหรือกุญแจ
มือตลอดเวลา หากการกระท านั นไม่ใช่การทรมาน เพราะไม่ได้ต้องการข้อมูลหรือค ารับสารภาพ 
แต่เป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลง เป็นต้น 

การห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ (Prohibition against Cruel and Unusual 
Punishment) นั น รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ห้ามไม่ให้มีการ
ลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ ซึ่งแม้จากถ้อยค าที่ใช้ในขณะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญจะแสดงให้เห็นว่า 
มุ่งหมายที่จะควบคุมวิธีการลงโทษที่น่ากลัวโดยในสมัยนั น เช่น การทรมาณ (Torture) การประหาร
ชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน เป็นต้น แต่ต่อมาก็มีการตีความ
ขยายหลักการนี ให้ครอบคลุมไปถึงความได้สัดส่วนของการก าหนดโทษกับความผิดที่ได้กระท าลง
อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คดีที่ศาลตัดสินว่าเจ้าหน้าที่รัฐท าเอกสารปลอม ศาลมลรัฐได้ก าหนดโทษจ าคุก 
15 ปี ให้ท างานหนัก ควบคุมตรวจตราตลอดชีวิตและตัดสิทธิต่าง ๆ ในทางแพ่ง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
การลงโทษมากเช่นนี  เป็นการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ (Cruel and Unusual) เพราะก าหนด
ระยะเวลาจ าคุกยาวนานไม่ได้สัดส่วนกับความผิดที่ได้กระท าลงไป (Weems v. United States, 217 
U.S. 349 (1910)) 

นอกจากนั นยังมีการตีความให้ขยายหลักการห้ามไม่ให้มีการลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย
และผิดปกติให้รวมตลอดจนไปถึงวิธีการในการที่ราชทัณฑ์ใช้ในการจองจ านักโทษด้วย  เช่น  
การคุมขังนั นได้กระท าไปด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ มีการรักษาพยาบาลนักโทษอย่างเพียงพอ
หรือไม่ เจ้าหน้าที่ปกป้องนักโทษจากการถูกนักโทษอื่นท าร้ายอย่างเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การห้ามไม่ให้มีการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายและวิธีผิดปกตินี  ใช้ได้กับ
เฉพาะการลงโทษในทางอาญาเท่านั น ไม่รวมไปถึงการลงโทษในทางแพ่ง เช่น การที่ครูใช้ไม้ตี
นักเรียนที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของโรงเรียน เป็นต้น (Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651 (1977)) 

ประเด็นส าคัญที่มีการพิจารณากันเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้มีการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
และผิดปกติ คือ การลงโทษประหารชีวิต โดยมีประเด็นย่อย 2 ประเด็นส าคัญ คือ 

ประเด็นแรก โทษประหารชีวิต (Capital Punishment) นั น เป็นการลงโทษด้วยวิธีการที่
โหดร้ายและผิดปกติหรือไม่ 
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ในประเด็นนี ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการวินิจฉัยว่า โดยสภาพแล้ว 
การลงโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ แต่ผลจากการที่ศาลสูงสุดตัดสินไว้
ในคดี Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) ว่า การที่มลรัฐ Georgia ก าหนดโทษประหารชีวิต
ส าหรับความผิดฐานข่มขืนหรือฆ่าผู้อ่ืนนั น (อย่างตายตัว หรือ ก าหนดว่า หากท าผิดฐานข่มขืนหรือ
ฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหาร) เป็นสิ่งที่โหดร้ายและผิดปกติ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 8 

จากค าพิพากษาฉบับนี ส่งผลให้มลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกากว่า 3 ใน 4 ของมลรัฐ
ทั งหมดด าเนินการแก้ไขกฎหมาย เพื่อก าหนดให้ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนมีแนวทางในการ
พิจารณาก าหนดโทษประหารชีวิต  

ในคดีถัดมา คือ คดี Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976) ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา 
ได้วินิจฉัยไว้ว่า โทษประหารชีวิตนั นไม่ใช่โทษที่จะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  8 
ดังนี  โทษประหารชีวิตไม่ใช่โทษที่ผิดปกติ เพราะมลรัฐต่าง ๆ ได้มีการแก้ไขกฏหมายในเร่ืองโทษ
ประหารชีวิตภายหลังคดี Furman โดยในคดี Gregg นี  กฎหมายของมลรัฐ Georgia ก าหนดให้คณะ
ลูกขุนพิจารณาในประเด็นว่า จ าเลยได้กระท าความผิดตามฟ้องหรือไม่แล้ว  คณะลูกขุนจึงมา
พิจารณาในประเด็นถัดไปว่า ความผิดที่จ าเลยได้กระท านั น สมควรก าหนดโทษอย่างไร23 

อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายก าหนดโทษประหารชีวิตในลักษณะตายตัวไม่เปิดให้มี
ดุลพินิจในการพิจารณา เช่น ก าหนดว่าเมื่อจ าเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืน  ต้องประหารชีวิต 
สถานเดียวโดยไม่ให้มีการใช้ดุลพินิจพิจารณา เช่นนี  ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาจะวินิจฉัยว่า  
เป็นการก าหนดโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ ขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (Woodson v. 
North Carolina, 428 U.S. 280 (1976)) 

จากแนวบรรทัดฐานค าพิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา จะสังเกตเห็นได้ว่า 
การก าหนดโทษประหารชีวิตนั น ศาลจะยินยอมให้มีการก าหนดโทษนี ได้ก็แต่เฉพาะความผิดฐาน 
ฆ่าผู้อ่ืนเท่านั น ในความผิดฐานอ่ืน หากมีการก าหนดโทษประหารชีวิต ศาลจะวินิจฉัยว่าเป็นการ
ก าหนดโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ จึงขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 เช่น การก าหนดโทษ
ประหารชีวิตส าหรับความผิดฐานข่มขืน ขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (Coker v. Georgia, 
433 U.S. 584 (1997)) การก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับผู้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการกระท า
ความผิดอาญาที่ร้ายแรง (Felony) แล้วผู้ร่วมกระท าผิดคนอ่ืนกระท าการอันเป็นเหตุท าให้มีคนตาย 
เป็นการขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (Enmend v. Florida, 458 U.S.782 (1982)) แต่หาก
                                                 

23  จาก รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค าอธิบายเรียงมาตราพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกา (น. 180), โดย 
มานิตย ์จุมปา และ พรสันต์ เลี ยงบุญเลิศชัย, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2552 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
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เป็นการก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับผู้มีส่วนร่วมอย่างมากในการกระท าความผิดอาญาที่ร้ายแรง
แล้วผู้ร่วมกระท าความผิดคนอ่ืนกระท าการอันเป็นเหตุท าให้มีคนตายไม่ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (Tison v. Arizona, 481 U.S. 137 (1987))24 

อนึ่ง ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาควบคุมการก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับ
บุคคลบางประเภทด้วย เช่น เมื่อมลรัฐต่าง ๆ มีการแก้ไขกฎหมายห้ามไม่ให้มีการก าหนดโทษ
ประหารชีวิตส าหรับผู้กระท าความผิดที่ป่วยทางจิตหรือปัญญาอ่อน ศาลสูงสุดก็วินิจฉัยว่า  
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี ย่อมน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า การประหารชีวิตคนที่ป่วยทางจิตหรือปัญญาอ่อน 
ได้กลายเป็นสิ่งที่  “ผิดปกติ” (Unusual) และเป็นการละเมิดต่อมาตราฐานที่มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม (Evolving Standards of Decency) ของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (Atkins v. 
Virginia, 538 U.S. 304 (2002)) หรือการก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับเยาวชนที่อายุ  17 ปีและ 
ต่ ากว่านั น ศาลสูงสุดวินิจฉัยว่า เป็นการก าหนดโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ (Roper v. Simmons, 
543 U.S. 551 (2005)) 

ประเด็นที่สอง วิธีการที่ใช้ในการประหารชีวิตนั นเป็นวิธีการที่โหดร้ายหรือผิดปกติ
หรือไม่ 

ในประเด็นนี ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาพิจารณาวิธีการในการประหารชีวิต
ว่าโหดร้ายและผิดปกติหรือไม่  ตลอดจนการก าหนดโทษประหารชีวิตนั นได้ด า เนินการ 
ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมเพียงพอหรือไม่  และได้มีการพิจารณาความผิดที่มีโทษประหารชีวิต 
โดยคณะลูกขุนที่เที่ยงธรรมหรือไม่ 

ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า การประหารชีวิตด้วยเก้าอี ไฟฟ้านั นไม่ถือว่าโหดร้ายและ
ผิดปกติ การประหารชีวิตที่จะขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ต้องเป็นการประหารชีวิตที่ท า
ให้ทรมานในขณะใกล้ตาย (In re Kemmler, 136 U.S. 436 (1980)) หลักการส าคัญที่ศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐอเมริกาใช้พิจารณาว่าวิธีการประหารชีวิตนั นโหดร้ายและผิดปกติหรือไม่  คือ การพิจารณา
จากมาตรฐานของความเหมาะสมที่มีการปฏิบัติและคงด าเนินการอยู่ในสังคมที่พัฒนาแล้ว (Trop v. 
Dulles, 356 U.S. 86 (1958)) 

                                                 
24  รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค าอธิบายเรียงมาตราพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกา (น. 181). เล่มเดิม. 
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2.1.5 หลักที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล  (Principle of 
Individualization of Punishment) 

หลักที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล มีแนวคิดตั งอยู่บน
พื นฐานที่ว่า การที่มนุษย์แต่ละคนจะกระท าความผิดนั น ย่อมเนื่องมาจากบุคลิก ลักษณะอุปนิสัย
ของผู้กระท าความผิด และพฤติการณ์ภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้กระท าความผิด ซึ่งอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะกระท าความผิด 
ฉะนั นบุคคลจะต้องปรับบุคลิกลักษณะของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพราะบุคลิกลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา  แต่บุคคลแต่ละคนย่อม 
ไม่สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้เหมือนกัน ดังนั นแบบแห่งความ
ประพฤติของบุคคล (Pattern of Behavior) ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งอาจเป็นไปใน
ทางเข้ากับสังคมหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม นักจิตวิทยาจึงเชื่อว่า ลักษณะของความประพฤติอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสังคมมีปรากฏอยู่ในตัวของบุคคลทุกคน ซึ่งหมายความว่าบุคคลทุกคนมีความเอนเอียง
ไปในทางประกอบอาชญากรรม (Tendency Toward Crime) ด้วยกันทั งสิ น 

สิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าความผิด  
โดยสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าความผิด  ไม่ว่าบุคคลนั นจะมี
ความคิดที่จะกระท าความผิดอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งที่ถูกต้องแล้วมนุษย์จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและปฏิบัติตนให้ถูกกฎหมาย อนึ่งการตัดสินใจของบุคคลจะขึ นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
เช่น สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และการตัดสินใจของบุคคลเพื่อกระท าการใด ย่อมขึ นอยู่
กับพื นฐานทางจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป โดยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มากระตุ้น
ให้คนกระท าความผิด เช่น บุคคลที่พักอาศัยในชุมชนแออัด พบเห็นการกระท าความผิดฐานวิ่งราว
ทรัพย์อยู่เป็นประจ าจนเกิดความเคยชิน ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบอาชญากรขึ น โดยลงมือ
กระท าความผิดเช่นนั นบ้าง เป็นต้น ประกอบกับอิสระและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีอยู่ในการ
กระท าของบุคคลทุกคน ฉะนั นบุคคลจะเลือกกระท าความผิดหรือไม่จึงขึ นอยู่กับการตัดสินใจของ
ตัวเอง 

ดังนั นการน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้กับแต่ละบุคคล  จะต้องน าไปใช้ให้
เหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด (Punishment to Fit the Criminal) เพราะปัจจัยในการกระท า
ความผิดนั นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เราจึงต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงของผู้กระท าผิดรายบุคคล
เป็นส าคัญ โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดเฉพาะบุคคล เช่น อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน 
สภาพแวดล้อม สุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
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การลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องเป็นการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด
และท าให้ผู้กระท าความผิดรวมทั งผู้บริสุทธิ์สามารถอยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข   
และเป็นการลงโทษในการกระท าที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด  เพราะเป้าหมายสุดท้าย 
ของการลงโทษ คือ ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ฉะนั น การก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับ
ตัวผู้กระท าความผิดจะท าได้ต่อเมื่อมีการปรับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ โดยก าหนดให้มีความ
ยืดหยุ่น 

การลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด มีความมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ง
พฤติการณ์แวดล้อมของคดีและไม่ใช้กฎหมายอย่างย่อ โดยละเลยข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในแต่ละ
คดี ดังนั นการลงโทษโดยมีความมุ่งหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะจึงตรงกันข้ามกับ  
การลงโทษที่มุ่งจะทดแทน โดยไม่ค านึงถึงการกระท าในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ นต่อไปในอนาคต 
และการที่จะก าหนดการลงโทษให้สามารถน ามาใช้กับผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม จ าเป็น
จะต้องยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยใจคอของผู้กระท าความผิดมาใช้บังคับ
เพื่อให้การลงโทษเกิดความเป็นธรรม และสามารถแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด
ให้กลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่กลับไปกระท าความผิดซ  าอีก แต่ถ้าผู้กระท าความผิดนั นไม่อาจ
ปรับปรุงตัวให้กลับเป็นคนดี ก็จะต้องใช้วิธีการก าหนดโทษอย่างรุนแรง ทั งนี เพื่อเป็นการป้องกัน
คนในสังคมจากอาชญากรรม25 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับโทษ  

ในสังคมมนุษย์มีสิ่งหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกัน  สิ่งนั นก็คือมาตรการการควบคุมความ
ประพฤติของคนในสังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข และมาตรการดังกล่าวก็คือกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้มีการกระท าที่ถือ
ว่าเป็นการละเมิดเกิดขึ น และเมื่อมีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ น ผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมายก็จะ
ได้รับโทษ โทษจึงเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการข่มขู่เพื่อมิให้บุคคลกระท าละเมิดต่อกฎหมาย 

                                                 
25  จาก การน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา: ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการ

ด าเนินคดี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 17-18), โดย แคทลียา วิเศษรัตน์, 2551, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2551 โดย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์. 
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2.2.1  ความหมายของการบังคับโทษ 
การบังคับโทษ ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Penalty” มีการให้นิยามความหมายตาม 

Black’s Law Dictionnary26 ไว้ว่า “การบังคับโทษ” เป็นการลงโทษที่มีการก าหนดโทษผู้กระท า
ความผิดโทษจ าคุกในเรือนจ าหรือการปรับและวิธีอ่ืน ๆ รวมถึงการลงโทษเป็นจ านวนเงินที่พิจาณา
ตามความเสียหายของแต่ละความผิดที่ได้กระท ากับรัฐหรือพลเรือนเป็นเร่ืองของการทดแทนชดเชย
ให้กับคู่กรณีฝ่ายที่รับความเสียหายและสูญเสียจากการกระท าอาชญากรรมเกิดขึ น 

“การบังคับโทษ” เป็นมาตรการในการด าเนินการที่เกี่ยวกับโทษจ าคุกและโทษหรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพส่วนบุคคล27 การบังคับโทษจะต้องด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ (Strafvollzugsrecht หรือ Penalty Law หรือ Prison Law) กฎหมายว่า
ด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยที่ส าคัญคือ  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ .ศ . 2479 และ
กฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว28 

บุคคลที่ต้องถูกลงโทษจ าคุก คือผู้ต้องขังที่มีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาด ได้แก่ บุคคลที่
ต้องถูกขังตามหมายจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดและบุคคลซึ่งถูกกักขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมายให้ลงโทษ29 

ในการบังคับโทษจ าคุกต้องช่วยท าให้ผู้ต้องขังนั นสามารถที่จะด าเนินชีวิตของตน 
ในอนาคตได้โดยปราศจากการกระท าผิดอาญาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการบังคับโทษ
จะต้องตอบสนองการคุ้มครองสาธารณะต่อการกระท าผิดใด ๆ ต่อ ๆ ไปด้วย 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ30 
การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั นต้อง

ได้ รับผลร้าย  เนื่องมาจากการที่บุคคลผู้นั นได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ อันเป็นกติกาของสังคม  
ตามบทบัญญัติของกฎหมายอาญาและบทบัญญัติตามกฎหมายได้ก าหนดโทษไว้ในขณะกระท านั น
ว่าเป็นความผิด โดยที่ รัฐจะเป็นผู้มีท าหน้าที่จัดการให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้ายนั น  ๆ  
                                                 

26  From Black’s Law Dictionary (p. 1168). (อ้างถึงใน กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 17), 
โดย ธาน ีวรภัทร์ ก, 2553, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2553 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

27  From Strafverfahrensrecht, 24. Auflage (pp. 430-431), by Claus Roxin, 1995. (อ้างถึงใน กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (น. 46), โดย คณิต ณ นคร ก, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2555 โดย 
ส านักพิมพ์วิญญูชน. 

28  แหล่งเดิม. 
29  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 แก้ไขตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2522 

มาตรา 3 ยกเลิกความใน (3) ของมาตรา 4. 
30  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 31). เล่มเดิม. 
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มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับโทษรู้ส านึกว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าผิดเป็นพฤติกรรมที่คน 
ในสังคมส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั น และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพฤติกรรม
มนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีนั นเสีย ในทางทฤษฎีหรือปรัชญาการลงโทษได้อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการลงโทษที่ส าคัญมีดังนี 31 

1.  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) 
2.  การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั ง (Deterrence) 
3.  การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระท าผิด (Incapacitation) 
4.  การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) 
วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั ง 4 ประการ เป็นความคิดหรือความเชื่อของสังคมในยุค

ต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากวิธีการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระท าผิด อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์
ในการลงโทษทั ง 4 ข้อนี ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน หากแต่จุดเน้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

1.  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)32 
การลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เก่าแก่มีมาแต่

สมัยที่มนุษย์ยังเป็นสังคมดั งเดิมโดยมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ท าผิดเป็นผู้ที่มีความชั่วร้าย จึงเป็นที่จะต้อง
ลงโทษให้สาสมกับความชั่วร้าย รูปแบบการลงโทษจึงมีลักษณะรุนแรง ป่าเถื่อน เช่น การตัดอวัยวะ 
การเฆี่ยนตี ทรมาน และการประหารชีวิต แต่การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็เป็นวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการจะเห็นคนที่ท าร้ายผู้อ่ืน 
ได้รับผลร้ายตอบแทนเช่นกันจึงจะเกิดความยุติธรรม โดยเป็นการลงโทษที่ทดแทนและสาสมกับ
ความผิด ตามหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth) คือเมื่อไปปฏิบัติ
ต่อผู้อ่ืนอย่างไรก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นกันตอบแทน 

ปัญหามีอยู่ว่าท าไมรัฐต้องเข้าไปลงโทษผู้กระท าผิด การที่รัฐเข้ามารับหน้าที่ลงโทษ
ผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการทดแทนก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแก้แค้นกันเอง ท าให้สังคมวุ่นวาย
เพราะจะมีการแค้นกันเองโดยไม่สิ นสุด ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยการลงโทษผู้ละเมิดให้ได้รับผลร้ายที่สาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม 
วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้น จึงเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่ยังคงหลงเหลือ
อยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชน แต่จะมีมากน้อย
เพียงใดก็ขึ นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมในสังคมนั น ๆ แม้ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ 

                                                 
31  แหล่งเดิม. 
32  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 24-25), โดย นัทธี จิตสว่าง, ม.ป.ป., กรุงเทพ: มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์  

กรมราชทัณฑ์. ลิขสิทธ์ิ โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
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ที่ลดความส าคัญลง เพราะสังคมมีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในการที่จะต้องลงโทษผู้กระท าผิด
เข้ามาประกอบ และวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็มีจุดอ่อนหลายประการ คือ 

1.1  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้มองถึงประโยชน์ในอนาคต  คือไม่ได้
พิจารณาถึงว่าการลงโทษนั นจะมีผลในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดขึ นอีกหรือไม่   
การลงโทษเพื่อทดแทนมิได้ท าให้เกิดผลอะไรกลับคืนมา 

1.2  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นของสังคม แต่ค านึงถึง
ความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่กระท า ฉะนั นเมื่อได้ลงโทษผู้กระท าผิดตามอัตราโทษแล้ว  
ก็ต้องปล่อยตัวออกมาทั ง ๆ ที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่ หรือเช่นกรณีการตัดมือผู้กระท าผิดฐาน
ลักทรัพย์  สังคมจะไม่ได้อะไรจากการลงโทษดังกล่าวนอกจากคนพิการที่สังคมจะต้องเป็น 
ภาระเลี ยงดูต่อไป 

1.3  เป็นการยากที่จะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดว่ามีความเท่าเทียมกัน
จริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริงสังคมยังไม่สามารถมีมาตรการใด ๆ ที่จะลงโทษให้ได้
สัดส่วนกับความผิดอย่างแท้จริงได้ เชน่กรณีการลักทรัพย์ การจะลงโทษอย่างไรจึงจะสาสม หากจะ
ใช้โทษจ าคุกจะต้องจ าคุกกี่ปีจึงจะทดแทนกันได้เป็นเร่ืองของความรู้สึกทั งสิ น  ยังไม่มีมาตรฐาน 
ใด ๆ ที่จะวัดได้ว่าทดแทนกันได้ ปัญหาจึงเกิดว่าผู้กระท าผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือผู้เสียหาย
ได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี เองประกอบกับสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ นและมีการเชิดชูสิทธิ
มนุษยชนมากขึ น ท าให้วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนลดความส าคัญลงใน
ปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมีอยู่ ทั งนี เพราะยังสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชนทั่วไป 
ในการที่จะท าให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษเพื่อทดแทนให้สาสมกัน 

นักปรัชญากฎหมายบางคนกล่าวว่าการแก้แค้น แม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใด  
แต่ก็ยังเป็นการผดุงความยุติธรรม โดยนัยนี กฎหมายไม่เพียงแต่มีผลในทางปฏิบัติเท่านั น ยังเป็น
สัญลักษณ์ของสังคมเป็นการแสดงออกของศีลธรรมและหมายความว่า “ผู้กระท าความผิดซึ่งมีความ
รับผิดชอบในการกระท าของตนต้องถูกลงโทษ”33 

2.  การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั ง (Deterrence)34 
การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั งมีแนวความคิดเน้นการลงโทษเพื่อ ป้องกันอาชญากรรม

หรือข่มขวัญยับยั งไม่ให้เกิดการกระท าความผิดขึ นอีกในอนาคต ซีซ่าร์ เบ็คคาเรีย กล่าวไว้อย่าง

                                                 
33  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น. 53), โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2546 โดย ส านักพิมพ์ประกายพรึก. 
34  หลักทัณฑวิทยา (น. 26-27). เล่มเดิม. 
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ชัดเจนว่า การลงโทษต้องมุ่งผลในการป้องกัน ซึ่งผลของการลงโทษก่อให้เกิดการข่มขวัญยับยั ง  
2 ลักษณะ คือ การข่มขวัญยับยั งโดยทั่วไป (General Deterrence) และการข่มขวัญยับยั งเฉพาะราย 
(Special Deterrence) 

การข่มขวัญยับยั งโดยทั่วไปเป็นการลงโทษผู้กระท าผิดเพื่อข่มขวัญ หรือป้องกันไม่ให้
คนอ่ืนในสังคมกระท าผิดแบบเดียวกัน เพราะเกรงกลัวต่อการลงโทษ เช่น การลงโทษจ าคุกจะท าให้
คนทั่วไปเห็นว่าท าผิดแล้วต้องติดคุก ต้องล าบาก ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท าผิดเพราะเห็น
แบบอย่าง 

ส่วนการข่มขวัญยับยั งเฉพาะราย เป็นการลงโทษผู้กระท าผิดเพื่อให้ผู้กระท าผิดนั น 
เข็ดกลัวต่อการลงโทษ และไม่กลับมากระท าผิดซ  าขึ นอีก เน่ืองจากได้รู้รสของความยากล าบากหรือ
ความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษ เป็นผลให้ต้องไตร่ตรองในการกระท าผิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่กับ
ความเจ็บปวดที่เคยได้รับมา 

แต่การที่จะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญและยับยั ง เรย์ เจฟฟอรีย์ กล่าวไว้ว่า 
จะต้องท าให้การลงโทษนั น มีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม กล่าวคือ 
มีลักษณะ 4 ประการ 

2.1  การลงโทษต้องมีความแน่นอนในการน าตัว ผู้กระท าผิดมาลงโทษ กล่าวคือ เมื่อมี
การกระท าผิดเกิดขึ นแล้วจะต้องท าให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมลงโทษไปได้ยาก 
ซึ่งจะมีผลในการข่มขวัญและยับยั งให้คนทั่วไปและผู้กระท าผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเสี่ยง
กระท าผิดขึ นอีก เพราะท าผิดแล้วต้องถูกจับก็ไม่คุ้มค่า 

2.2  การลงโทษจะต้องกระท าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ นแล้วจะต้อง
สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วให้ “เห็นผลทันตา” จึงจะท าให้ผู้กระท าผิดและ
คนทั่วไปเห็นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อกระท าผิดแล้วจะได้รับผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกันข้ามหากมี 
การกระท าผิดเกิดขึ นแล้ว อีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจับกุมตัวผู้กระท าผิดได้ หรืออีก 5 ปีต่อมา  
กว่าศาลจะลงโทษผู้กระท าผิด ก็จะท าให้คนทั่วไปลืมถึงเร่ืองราวการกระท าผิดที่เกิดขึ น และท าให้
การลงโทษไม่มีผลในการข่มขวัญยับยั งเพราะไม่เห็นผลทันตา ดังนั น หากเป็นกรณีการกระท าผิด
ในคดีที่สะเทือนขวัญประชาชนหรือคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยต ารวจ 
อัยการ ศาล อาจร่วมมือกันในการเร่งด าเนินคดี เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการพิจารณาตัดสินโดยเร็ว  
ก็จะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญยับยั งมากขึ น 
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2.3  การลงโทษต้องมีความเสมอภาค โดยผู้ที่กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษ เท่าเทียมกัน
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่คิดจะท าผิดไม่มีโอกาสแก้ตัวหรือหาทาง
หลีกเลี่ยงหรือหาข้อยกเว้นจากการถูกลงโทษถ้าท าผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวัญยับยั ง 
หากเมื่อมีการกระท าผิดแล้วบางคนได้ รับโทษ  บางคนมีข้อยกเว้น ก็จะท าให้การลงโทษ 
ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ต่างหาช่องทางที่จะหลบหลีกหรือหาข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับโทษท าให้ไม่มีความ
เกรงกลัวต่อโทษ 

2.4  การลงโทษจะต้องมีบทลงโทษที่ เหมาะสมและทัด เที ยมกับความผิ ด  
หากบทลงโทษเบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิด  ก็จะท าให้ผู้กระท าผิดและคนทั่วไป  
ไม่เกิดความเกรงกลัวและคุ้มค่าที่จะเสี่ยงกระท าผิด  แต่หากบทลงโทษหนักเกินไป ก็จะท าให้
ผู้กระท าผิดพยายามปกปิดการกระท าผิดของตนเอง โดยการท าร้ายเหยื่อหรือท าให้เหยื่อได้รับ
ผลร้ายมากขึ น เช่น หากใช้โทษประหารชีวิตกับการปล้นหรือข่มขืนจะกระตุ้นให้มีการปล้นแล้วฆ่า
เจ้าทุกข์หรือข่มขืนแล้วฆ่ามากขึ นเพื่อปกปิดการกระท าผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากัน  
ในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมจะต้องท างานหนักมากขึ นในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
เพราะยิ่งมีโทษหนักยิ่งต้องมีการพิสูจน์หรือมีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้ง  ศาลจึงจะส่งลงโทษ  
หากพยานหลักฐานหรือการฟ้องร้องด าเนินคดีไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผู้กระท าผิดหลุดรอด
จากการถูกลงโทษไปได้ ดังนั น โทษจึงต้องมีความเหมาะสมและทัดเทียมกับการกระท าผิดจึงจะมี
ผลในการข่มขวัญยับยั ง 

3.  การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระท าผิด (Incapacitation)35 
การป้องกันสังคมหรือการตัดโอกาสกระท าผิดนี  มีหลักการว่าอาชญากรรมย่อม 

ไม่เกิดขึ นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มีโอกาสที่จะท าผิด การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาส
กระท าผิดเป็นวัตถุประสงค์หรือแนวคิดที่ท าให้ผู้กระท าความผิด  หมดโอกาสกระท าความผิด  
อาจได้แก่ การจ าคุกผู้กระท าความผิดไว้ตลอดชีวิต จ าคุกมีก าหนดระยะเวลา การประหารชีวิต  
เป็นต้น โดยประสงค์จะก าจัดผู้กระท าความผิดให้ออกไปจากสังคมอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม  
อันเป็นการป้องกันให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวงภัยจากบุคคลนั น ๆ  
อีกต่อไป ส าหรับวิธีการลงโทษที่สนองต่อวัตถุประสงค์นี และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ  
การจ าคุกโดยการกันผู้กระท าผิดออกไปจากสังคมให้สังคมปลอดภัย  แต่การจ าคุกเป็นวิธีที่แยก
ผู้กระท าผิดออกจากสังคมเป็นการชั่วคราว เพราะการลงโทษจ าคุกเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์นี 
ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เน่ืองจากผู้กระท าผิดยังคงต้องกลับมาอยู่ในสังคมในท้ายที่สุด แม้จะเป็นโทษ
จ าคุกตลอดชีวิตซึ่งมักจะมีการลดโทษ และเมื่อกลับมาแล้วผู้กระท าผิดอาจมีความโกรธแค้นสังคม
                                                 

35  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 35-36). เล่มเดิม. 
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มากยิ่งขึ น เป็นผลต่อเนื่องจากการลงโทษที่เขาได้รับหรือปรับตัวเข้ากับสังคมยากขึ น เพราะสังคม
ไม่ยอมรับเนื่องจากมีตราบาปเป็นคนขี คุก36 

4.  การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)37 
แนวคิดการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูนี  เห็นว่าการท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับความ

ยากล าบาก หรือได้รับผลร้ายด้วยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะท าให้คนประพฤติตัวดีขึ น 
หรือส านึกในการกระท าที่ไม่ดีของตัวเอง ประกอบกับเห็นว่าการลงโทษเพื่อการข่มขู่ไม่มีผล 
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่ได้รับโทษแล้วกลับใจไม่กระท าผิดซ  าอีกไม่เป็นสิ่งที่  
ช่วยให้ผู้กระท าความผิดมีความสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้เลย 

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด จึงเน้นที่ตัวผู้กระท าผิดมากกว่าการกระท าผิด 
โดยการเน้นการศึกษาผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลหรือการจ าแนกลักษณะ เพื่อหาสาเหตุการกระท า
ผิดและแนวทางแก้ไข ทั งนี เพราะสังคมจัดให้มีการลงโทษขึ นก็เพื่อปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไข
ผู้กระท าผิด ดังนั น ระยะเวลาของการลงโทษจ าคุกขึ นอยู่กับความสามารถของผู้กระท าผิดที่จะแก้ไข
ตนเอง เช่น ผู้ต้องขังคดีฆ่า อาจได้รับการปล่อยตัวก่อนผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์ที่กระท าผิดซ  าซาก  
ถ้าผู้ต้องหาคดีฆ่าสามารถส านึกผิดและมีพฤติกรรมตามที่สังคมต้องการและมีแนวโน้มว่าจะ  
ไม่กระท าผิดซ  าอีก 

วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั งสี่ข้อข้างต้น ยังเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่
แพร่หลายอยู่ในสังคมปัจจุบัน หากแต่จุดเน้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการลงโทษเพื่อการ
แก้แค้นทดแทนไปสู่การลงโทษเพื่อการอบรมแก้ไข แต่การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนก็ยังคง
ปรากฏอยู่ในความคาดหวังของสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัฐยังต้องลงโทษเพื่อตอบสนอง
ความรู้สึกของประชาชนในกรณีที่มีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ น ในขณะเดียวกันการลงโทษยังเป็น
การท าให้คนทั่วไปเกิดความเกรงกลัวในการถูกลงโทษ การลงโทษจึงมุ่งเพื่อข่มขู่ยับยั งเช่นกัน 
นอกจากนี การลงโทษโดยการจ าคุกยังถือเป็นการลงโทษเพื่อตัดออกจากสังคม ดังนั นวัตถุประสงค์
ในการลงโทษทั งสี่ข้อจึงยังเป็นวัตถุประสงค์ที่ผสมผสานในการลงโทษอยู่ในปัจจุบัน 

                                                 

 36  หลักทัณฑวิทยา (น. 29). เล่มเดิม. 
37  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 35). เล่มเดิม. 
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2.2.3  วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก 
การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั นได้รับ

ผลร้าย เนื่องมาจากการที่ผู้นั นได้ปฏิบัติหรือท าการที่ฝ่าฝืนกฎ กติกาของสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้ 
ท าหน้าที่จัดการให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้าย การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกันสังคม
จากผู้กระท าความผิด ทั งนี  การป้องกันแบ่งออกเป็น การป้องกันทั่วไป และการป้องกันพิเศษ38 

มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป (General Prevention/ 
Generalprävention) คือ การลงโทษผู้กระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  
อันได้แก่ การประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางอาญา 
ที่ใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดในทางเดียวกัน หรือกระท าเป็นแบบอย่าง อันจะเป็นการ
บังคับจิตใจของบุคคลทั่วไปที่คิดจะกระท าความผิดอย่างเดียวกันนั น ให้ยุติความคิดนั น ๆ  

มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention 
/Spezialprävention) เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ใช้เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมา
กระท าความผิดแบบเดียวกันซ  า อีก และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน อันอาจเกิดขึ นได้ในอนาคต วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถที่จะสั่งให้น ามาใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษหรือเลือกใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้แทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้  ทั งนี เพื่อตอบสนองต่อ
ภารกิจหลักในการคุ้มครองสังคมและป้องกันการกระท าความผิดกฎหมายอาญา วิธีการเพื่อ 
ความปลอดภัย โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ มาตรการที่เป็นการคุ้มครองกับมาตรการที่
เป็นการบ าบัดแก้ไข 

1)  มาตรการที่เป็นการคุ้มครอง หมายถึง มาตรการในการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย
จากการก่อเหตุร้าย ได้แก่ 

 (1)  การกักกัน คือ การควบคุมผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด  
เพื่อป้องกันการกระท าความผิด เพื่อดัดนิสัยและเพื่อฝึกหัดอาชีพ (ประมวลกฎหมายอาญาไทย 
มาตรา40)39 

แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการกักกันโดยการควบคุมผู้กระท าผิดติดนิสัยไว้ภายในเขต
ก าหนดจะมีถึง 3 ประการด้วยกัน คือ เพื่อป้องกันการกระท าผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกอาชีพ  
แต่อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายหลักของการกักกันคือเพื่อป้องกันการกระท าความผิด ทั งนี เพื่อให้

                                                 
38  แหล่งเดิม. 
39  จาก กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย  (น. 141), โดย ณรงค์ ใจหาญ, 2543, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2543 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
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สังคมปลอดภัยจากการที่ผู้นั นจะกระท าความผิดในภายหน้า ส่วนความมุ่งหมายที่จะดัดนิสัยและ
เพื่อฝึกอาชีพนั นเป็นความมุ่งหมายข้างเคียงหรือเป็นเพียงผลพลอยได้40 

 (2)  การห้ามเข้าเขตก าหนด คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ที่ก าหนด
ไว้ในค าพิพากษา (ประมวลกฎหมายอาญามาตราไทย 44)41 

วัตถุประสงค์ของการห้ามเข้าเขตก าหนดคือการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการ
กระท าของผู้กระท าความผิดผู้ใดผู้หนึ่งในเวลาภายหน้า ซึ่งท้องที่หรือสถานที่นั นจะต้องเป็นท้องที่
หรือสถานที่เฉพาะที่หากให้ผู้นั นเข้าไปแล้วก็จะเป็นการเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมซ  าอีก42 

(3)  การเรียกประกันทัณฑ์บน คือ การให้บุคคลท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงิน
ว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดเวลาที่ศาลก าหนด43 

(4)  การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง คือ การที่ศาลสั่งห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ทั งนี เพื่อการป้องกันมิให้ผู้นั นอาศัยการประกอบอาชีพ
ดังกล่าวเพื่อกระท าความผิดอาญา44 

การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนจาก  
การกระท าของบุคคลที่ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดแล้วได้กระท าความผิดโดยอาศัยโอกาส 
จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั น หรือในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดแล้วได้กระท า
ความผิดเน่ืองจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั น45 

2)  มาตรการที่เป็นการบ าบัดแก้ไข หมายถึง มาตรการที่ต้องกระท าควบคู่กับการบ าบัด
ผู้นั นเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากผู้นั น เช่น ผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  
เป็นต้น46 

มาตรการที่ เป็นการบ าบัดแก้ไข  ได้แก่  การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หมายถึง  
การควบคุมบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตให้อยู่ในสถานพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาให้หายเป็น
ปกติก่อนที่จะออกมาในสังคม ทั งนี  เพื่อป้องกันมิให้ผู้บกพร่องทางจิตนั นก่อเหตุร้ายหรือกระท า

                                                 
40  จาก กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (น. 404), โดย คณิต ณ นคร ข, 2556, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ. 2556 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
41  กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (น. 148). เล่มเดิม. 
42  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (น. 409). เล่มเดิม. 
43  แหล่งเดิม. 
44  กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (น. 155). เล่มเดิม. 
45  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (น. 417-418). เล่มเดิม. 
46  แหล่งเดิม. 
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การอันเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อ่ืน (ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 48 และ
มาตรา 49)47 

ทั งนี การเลือกใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยอันเป็นมาตรการป้องกันพิเศษมาใช้ควบคู่  
ไปกับการลงโทษหรือแทนมาตรการลงโทษ ก็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา 
กล่าวคือ 

(1)  การป้องกันทั่วไป (General Prevention/Generalprävention) โดยการลงโทษการกระท า
ที่ละเมิดต่อกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระท าความผิดทราบว่าได้กระท าในสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ และเพื่อให้
บุคคลอ่ืนทั่วไปเห็นว่าหากมีการกระท าเช่นนี เกิดขึ น การกระท านั นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับบุคคล 
ย่อมจะต้องได้รับโทษจากการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 

(2)  การป้องกันพิเศษ (Special Prevention/Spezialprävention) เป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่
เคยกระท าความผิดกลับมาก่ออันตรายต่อสังคมได้อีกในอนาคต โดยการใช้มาตรการฟื้นฟูและ
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั งนี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ต้องรับโทษนั นได้รู้สึกส านึกว่า 
การกระท าของตนเป็นการกระท าที่ผิด อันเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่พึงประสงค์จะ
ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั น จึงต้องน าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่ดีนั นให้หมดไป48 โดยมีทฤษฎีการลงโทษที่ส าคัญ ดังจะกล่าวต่อไปนี 49 

การลงโทษทางอาญา คือ ผลแห่งความผิดที่ผู้กระท าจะได้รับเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎ กติกาที่
รัฐก าหนดวางไว ้ซึ่งการลงโทษย่อมจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และเกิดความไม่พึงพอใจ
แก่ผู้ที่ต้องได้รับโทษดังกล่าว โดยนักวิชาการมีความเห็นว่าการลงโทษไม่ควรเป็นเร่ืองที่กระท าเพื่อ
การแก้แค้นผู้กระท าความผิดเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเป็นการกระท าเพื่อคุ้มครองผู้กระท าความผิด
มิให้ถูกแก้แค้นจากผู้เสียหาย เนื่องจากการแก้แค้นกันเองย่อมก่อให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม 
ดังนั น การยับยั งไม่ให้มีการกระท าความผิดที่กฎหมายห้าม การก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานน้อย
ที่สุด ทั งต่อผู้กระท าความผิดและต่อผู้อ่ืนในสังคม การให้ผู้กระท าความผิดส านึกผิดในการกระท า
ของตน ตลอดจนการแสดงออกว่าสังคมไม่ยอมรับการกระท าความผิดนั น50

  จึงเป็นส่วนสาระส าคัญ
ในการแก้ไขพฤติกรรมของอาชญากรหรือผู้กระท าความผิดทั่วไปให้สามารถกลับตัวมาเป็นคนดี

                                                 
47  กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย (น. 153). เล่มเดิม. 
48  แหล่งเดิม. 
49  จาก หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ) (น. 69), โดย อุททิศ 

แสนโกศิก, 2515 (23 มีนาคม). 
50  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น. 365). เล่มเดิม.  
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และสามารถที่จะกลับเข้ามาอยู่ร่วมกับบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคมได้อย่างสงบสุขภายหลังจากที่ต้อง
ถูกบังคับโทษทางอาญาแล้ว 

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาลหรือการท าให้ผู้ที่ต้อง  
ค าพิพากษาให้ถูกลงโทษจ าคุกนั น ก็เพื่อมุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรม 
ของผู้กระท าความผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี 51 

(1)  เพื่อให้ผู้ต้องขังมีการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม52 

วัตถุประสงค์นี มุ่งให้ความส าคัญถึงการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท า
ความผิดและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นไปตามหลักการบังคับโทษในทัณฑสถานที่ว่า”
เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดครบระยะเวลาแล้วผู้นั นก็จะออกมาด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมอีกครั ง” ดังนั น ในการลงโทษจ าคุกบุคคลจึงต้องค านึงถึงผลเสียหายที่อาจตามมาจาก 
การบังคับโทษจ าคุกด้วย กล่าวคือ การบังคับโทษจ าคุกจะต้องไม่มีผลเป็นการท าลายบุคลิกภาพของ
คนปกติและต้องมีความสอดคล้องกับหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ อันอยู่บน
พื นฐานของการบังคับโทษตามหลักความใกล้เคียงกันระหว่างการด ารงชีวิตภายในเรือนจ าและ
ภายนอกเรือนจ า โดยถือว่านักโทษทุกคนนั นย่อมมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมได้ ทั งนี การจะลงโทษ
บุคคลใด ๆ ย่อมจะต้องค านึงถึงอนาคตของตัวผู้ถูกลงโทษด้วย เพื่อให้ตัวผู้ที่ถูกลงโทษรวมทั ง
บุคคลทั่วไปในสังคมได้รับทราบถึงผลอันเกิดจากการกระท าและเป็นการเตือนสติมิให้มีการกระท า
ความผิดขึ นซ  าอีก 

(2)  เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม53
 

เมื่อมีการพิจารณาจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าบุคคลใดกระท าความผิดอาญา สิ่งที่ตามมาคือ
การบังคับโทษอาญา กล่าวคือบุคคลนั นจะถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อน าตัวเข้าสู่มาตรการในการ
แก้ไขตามก าหนดระยะเวลาที่สมควรโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่าง  ๆ เกี่ยวกับความบกพร่อง 
ของผู้กระท าความผิดแต่ละคนโดยเป็นไปตามแผนการบังคับโทษ เมื่อบุคคลนั นได้รับการแก้ไข
พฤติกรรมครบก าหนดเวลาแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวเพื่อน าบุคคลนั นกลับเข้าสู่สังคม จะเห็นได้ว่า

                                                 
51  จาก กฎหมายบังคับโทษจาคุกในประเทศไทย:  การบังคับโทษจ าคุก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต) (น. 36-38), โดย ธานี วรภัทร์ ข, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2552 โดย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

52  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน.ี มาตรา 2. 

53  From When Prisoners Come Home (pp. 12-13, 64-65), by Joan Petersilia, 2003. 
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วัตถุประสงค์ข้อนี จึงเป็นการมุ่งคุ้มครองสังคม กล่าวคือ แยกตัวบุคคลที่กระท าความผิดออกจาก
สังคมเพื่อให้คนทั่วไปในสังคมมีความรู้สึกปลอดภัย  เพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชั่วร้ายให้กลับเป็นคนดีในสังคม 

(3)  เพื่อปรับปรุง แก้ไข บ าบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย54
 

เป็นการยกระดับสามัญส านึกและพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้กระท าความผิดให้ขึ นมาอยู่ใน
ระดับปกติ โดยมีหลักการว่ามนุษย์เป็นประดิษฐกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ นเป็นพิเศษให้สามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้และยังสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยได้  ดังนี จึงให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมคุณค่าในตัวบุคคล ความสามารถ ความคิดและการกระท าเพื่อให้ชดเชยกับจุดด้อยหรือ
ข้อบกพร่องของแต่ละบุคคล ซึ่งการบ าบัดปรับปรุงแก้ไขนี พฤตินิสัยของนักโทษแต่ละคนย่อมมี
ความแตกต่างกัน จึงต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและมีการวางแผนบังคับโทษเป็นรายตัวบุคคลไป
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กระท าความผิดที่ถูกบังคับโทษดังกล่าวจะไม่กลับไปกระท าความผิดซ  าอีก 

 
2.3  แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ในทางประวัติศาสตร์ความคิดในเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาจากการติดความคิด  
เสรีนิยมของประชาชนในอดีตที่รัฐไม่เคยให้ความเคารพในสิทธิ หรือเกียรติของประชาชน เลยกลับ
กลายเปลี่ยนความคิดมาเป็นว่ารัฐไม่มีอ านาจที่จะกระท าการอันเป็นการละเมิดความมีเกียรติของ
ประชาชนในการด าเนินชีวิตส่วนตัวในสังคมได้ 

ค าว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Human Dignity” ซึ่งเป็น
ศัพท์ที่นักวิชาการได้บัญญัติขึ นในยุคที่มีการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน (Human Right) และได้ปรากฏ
สู่วงการกฎหมายไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 และยังคง
สืบเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่บัญญัติ
รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตรา 4  

                                                 
54  กฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย: การบังคับโทษจาคุก (น. 37). เล่มเดิม. (อ้างถึงใน Invitation  

to Corrections (pp. 71-75), by Clemens Bartollas C., 2002. 
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2.3.1 ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง เกียรติภูมิที่ทุกคนมีเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคน 

ต้องเคารพกันและกันห้ามดูหมิ่นลบหลู่ท าให้เสื่อมเสียความเป็นมนุษย์55 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หมายถึง สภาพความเป็นคน โดยไม่นึกถึงเหตุแห่งความ

แตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
การที่ผู้ใดไม่ได้รับ หรือท าให้ผู้ใดไม่มีสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีพึงได้  การใช้งานปกติ เช่น  
การท าร้าย กักขัง ทรมาน การซื อขาย หรือการไม่ได้รับปัจจัยที่จ าเป็นขั นพื นฐานในชีวิตอันได้แก่  
งานอาหาร ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม พึงถือว่าเป็นการท าลายสภาพความเป็นคน
หรือท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (แต่เดิมประเทศไทยเรียกค านี ว่า เกียรติศักดิ์แห่งความเป็นมนุษย์) 
มีความหมายโดยสรุปว่าคือ “คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์” นั่นเอง ซึ่งเป็นมาตราฐานขั นต่ าสุดในการ
ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หากมีการละเมิดขั นต่ าสุดดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์56 

อนึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั น จะได้รับความเคารพเสมอ ไม่ว่าบุคคลนั นจะมีสถานะ
ทางสังคมอย่างไร แม้เป็นนักโทษประหารในความผิดอุกฉกรรจ์ตามค าพิพากษาก็ตาม ก็ต้องปฏิบัติ
ต่อเขาโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเสมอ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะยังคงมีติดตัวบุคคล
ตลอดไปทั งในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือได้สิ นชีวิตไปแล้ว 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายความว่า เราจะปฏิบัติต่อคนอย่างไม่ใช่คนไม่ได้ 
ทั งนี  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ยังได้เคยกล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ มนุษย์

จึงต้องเป็นประธานเสมอ” รัฐจะใช้อ านาจใด ๆ กระท าต่อบุคคลตามอ าเภอใจ เกินจากกรอบของ
กฎหมายไม่ได้ เหตุผลทางกฎหมายที่ต้องมีความเป็นภาวะวิสัยเสมอโดยเฉพาะการใช้  “มาตรการ
บังคับทางอาญา”57 

                                                 
55  นพนิ ธิ  สุริ ยะ . (2549). ความหมายของสิทธิมนุษยชน . สืบค้น  24 พฤศจิกายน 2557, จาก

http://gotoknow.org/blog.works-of-arohannop/50198 
56  กุ ล พ ล  พ ล วั น . (ม .ป .ป .). ศั ก ดิ์ ศ รี ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์ . สื บ ค้ น  25 มี น า ค ม  2554, จ า ก 

http://www.library.coi.go.th 
57  จาก หลักกฎหมาย มาตรการบังคับทางอาญา (น. 6), โดย ธานี วรภัทร์ ค, 2557, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2557 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นคุณค่าทั่วไปที่อยู่เหนือความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติมีความส าคัญต่อ
ตัวบุคคล เนื่องจากมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือความเป็นคนจึงมีอยู่เฉพาะตัวมนุษย์เท่านั น รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ
จึงบัญญัติขึ นเพื่อรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลไว้ชัดแจ้งหรือโดย
ปริยายโดยการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านต่าง ๆ ที่มนุษย์พึงมี ในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ 
ก็ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้เช่นกัน ทั งนี จึงถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่า
หรือวัตถุในทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองแยกต่างหากจากสิทธิและเสรีภาพ  และ 
ยังถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของสิทธิเสรีภาพทั งปวง 

2.3.2 ขอบเขตการคุ้มครองของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์58 
การก าหนดขอบเขตของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นเป็นเร่ืองที่ยาก  

เพราะนิยามของค าว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ในปัจจุบันนั นยังไม่มีนิยามที่ได้รับการยอมรับ 
เป็นการทั่วไป การกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มักจะมีความสัมพันธ์กับเวลาและสถานการณ์   
ภายใต้สภาพการณ์ใดที่ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นไม่อาจก าหนดไว้เป็นการ
ทั่วไปได้ หากแต่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นราย  ๆ ไป สภาพการณ์โดยรวมทางสังคม 
วัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ จึงเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี ยังมี
ปัญหาว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นรวมอยู่ในสิทธิขั นพื นฐานใดบ้างนอกเหนือจากสิทธิในชีวิต 
ร่างกายและสิทธิในความเสมอภาคอันถือว่าเป็นหลักประกันพื นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ปัญหาเร่ืองขอบเขตการคุ้มครองของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นสามารถก าหนดได้หรือไม่
อย่างไรนั น มีแนวความคิด 2 แนว59 แนวความคิดแรก เห็นว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นสามารถ
ก าหนดเป็น “คุณค่า” ได้ โดยถือว่ามีคุณค่าที่เป็นอิสระ มีลักษณะเป็นของตนเอง อันเป็นคุณค่าที่
เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ แนวความคิดนี เป็นแนวความคิดทางปรัชญาของ Kant และ
แนวความคิดทางทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ  ส่วนอีกแนวความคิดหนึ่ง เห็นว่าลักษณะอันเป็น
สาระส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นขึ นอยู่กับความสามารถที่มนุษย์สามารถที่จะก าหนด
ตนเองได้ แนวความคิดที่สองเป็นแนวความคิดที่พิจารณาความสามารถของมนุษย์ในทางข้อเท็จจริง 

แนวความคิดทั งสองแนวนั นล้วนแต่ไปกระทบกับสาระส าคัญของปัญหาของค านิยาม

                                                 
58  จาก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย 

วิไลวรรณ์ บุญลอย, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2556 โดย มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

59 Pieroth/Schlink, Grundrecht - Staatsrecht II, S. 88. 
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ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั น มีความหมายเช่นใด ซึ่งจากนิยามดังกล่าวนี เองจึงสามารถ 
จะก าหนดขอบเขตได้ว่าภายในขอบเขตดังกล่าวนี เองเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจล่วงละเมิดได้  แต่อย่างไรก็
ตามตามความเห็นของฝ่ายที่สองนั น ยังไม่อาจอธิบายได้ว่าในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็น 
ผู้ไร้ความสามารถอันไม่สามารถจะด าเนินการใด ๆ ตามเจตจ านงของตนได้ ในกรณีนี ตามแนวคิดที่สอง
จะอธิบายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเหล่านี ได้อย่างไร  ซึ่งในกรณีของบุคคลเหล่านี  
ก็จะต้องให้ความเคารพว่าบุคคลเหล่านี เป็นมนุษย์คนหน่ึงในสังคมพึงจะได้รับการปฏิบัติและได้รับ
ความเคารพเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งหากถือตามแนวความคิดแรกนั น ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์นั นไม่ได้ขึ นอยู่กับเจตจ านงของปัจเจกบุคคลแต่ละคน  หากแต่เป็นคุณค่าที่เป็นอิสระ 
จากความเป็นมนุษย์แต่ละคน 

สิทธิเรียกร้องเพื่อให้ความเคารพและคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั น ในด้านหนึ่ง
เป็นการป้องกันการแทรกแซงจากรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล สิทธิเรียกร้อง
ที่จะได้รับความเคารพจากรัฐ หมายรวมถึง สิทธิเรียกร้องจากรัฐ เพื่อให้รัฐกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เฉพาะในกรณีของสิทธิที่จะได้รับความเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั น สิทธิดังกล่าวมิได้ผูกพันเฉพาะรัฐเท่านั น หากยังหมายความรวมถึง
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐด้วย เช่น ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่งหรือรัฐต่างประเทศ  
หน้าที่ในการให้ความคุ้มครองของรัฐต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั นเป็นการรับรองว่าสิทธิความ
เป็นมนุษย์นั นเป็นสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับความเคารพนั น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องต่อการแทรกแซงทั งหลาย โดยมิต้องค านึงถึงว่าการกระท าที่เป็นการ
แทรกแซงนั นเป็นการกระท าของรัฐหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า บุคคลทุกคนย่อมมีหน้าที่ที่
จะต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืน60 ส าหรับในกรณีของอ านาจรัฐที่มี
ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีภาระหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก การให้ความเคารพและการ
ให้ความคุ้มครองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั น หมายความว่า อ านาจรัฐนั นเองจะไม่กระท าการใด 
ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในกรณีนี ถือว่าเป็นหน้าที่ของการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งในกรณีนี รัฐจะต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อเป็นการปกป้อง
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิให้ถูกละเมิด และประการที่สอง การป้องปัดขัดขวางความทุกข์
ยากทรมานของมนุษย์ย่อมถือว่าเป็นหน้าที่ในการให้ความคุม้ครองของรัฐบาลด้วย61 

                                                 
60  Duerig, in: Maunz/Duerig, G-Kommentar, Art. 1, Rdnr. 2 
61  แหล่งเดิม. 
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2.3.3  ประเภทของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์62 
ในที่นี แบ่งประเภทของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในส่วนนี เป็น 3 ประการ คือ ประการแรก

ศักดิ์ศรีของชนิดพันธุ์มนุษย์ทั งปวง ประการที่สอง ศักดิ์ศรีภายในชนิดพันธุ์มนุษย์ และประการที่สาม
ศักดิ์ศรีของปัจเจกชน63 

2.3.3.1  ศักดิ์ศรีของชนิดพันธุ์มนุษย์ทั งปวง 
เป็นมุมมองทางด้านภาวะวิสัย ได้แก่ การแยกชนิดพันธุ์มนุษย์ออกจากชนิดพันธุ์อ่ืน ๆ 

เช่น ลิง และโดยที่ “มนุษย์” เป็นสัตว์ประเสริฐ มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้อง
รักษาบูรณภาพชนิดพันธุ์เอาไว้มิให้กลายพันธุ์หรือสูญเสียลักษณะของชนิดพันธุ์ 

ในสหราชอาณาจักรมีเจ้าหน้าที่ดูแลเร่ืองนี โดยเฉพาะภายใต้กฎหมายที่ เรีย กว่า 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการเจริญพันธุ์และตัวอ่อนของมนุษย์”64 เพื่อควบคุมดูแลการสอดแทรก 
ของวิทยาการต่อการเจริญพันธุ์และการสร้างพันธุกรรมของมนุษย์ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว ความคิดของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาที่ร่วมกัน
ประกาศว่าจะท าการโคลนนิ่ง (Cloning)65 มนุษย์นั นจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งอย่างหนัก
เพราะนอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ นใหม่ด้วยวิธีนี แล้ว ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับชีวจริยธรรม (Bioethics) ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อนึ่ง ถ้าจะมองกาลข้างหน้า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามแนวความหมายนี อาจจะรวมถึง
การวางหลักเกณฑ์ควบคุมนิเวศวิทยาและโภชนาการด้วย 

2.3.3.2 ศักดิ์ศรีภายในชนิดพันธุ์มนุษย์ 
สาเหตุที่ท าให้มนุษย์มารวมกันเป็นกลุ่มชนได้เพราะมีอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างที่

เหมือนกัน และสมาชิกเห็นว่าเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่ต้องบ ารุงรักษา หวงแหน หรือเชิดชูไว้ 
เช่น กลุ่มที่นับถือศาสนาเดียวกัน มีปรัชญาให้มนุษย์พึ่งตนเองและท าความดี จึงต้องการรักษาและ
เชิดชูแนวทางนี ไว้  ถ้ามีบุคคลภายนอกกลุ่มโต้แย้งหรือเสียดสีก็จะท าให้สมาชิกในกลุ่มนั น  

                                                 
62  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เล่มเดิม. 
63  จาก การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม  มาตรา 28 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 61-70), โดย อุดม รัฐอมฤทธ์ิ, นพนิธิ สุริยะ, และ
บรรเจิด  สิงคะเนติ , 2544, กรุงเทพฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2544 โดย ส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ. 

64  พระราชบัญญัติการปฏิสนธิและตัวอ่อนมนุษย์ ค.ศ. 1990 (Human Fertillisation and Embryology Act 
1990). 

65  ท าส าเนามนุษย์ขึ นอันมิได้มีการผสมพันธ์ุตามธรรมชาติโดยเช่ือว่าจะสามารถถอดรูปรูปของต้นแบบไว้.  
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เกิดความรู้สึกร่วมกันว่าถูกลดคุณค่าหรือถูกย่ ายี 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ล้วนแต่มีที่มาอันเจ็บปวดของมนุษย์  ซึ่งจากเหตุการณ์ใน 

อดีตกาลที่ผ่านมามีตัวอย่างที่แสดงว่าศักดิ์ศรีของกลุ่มชนถูกย่ ายีอยู่สองเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัด คือ 
เหตุการณ์แรก เกิดขึ นในยุโรประหว่างสงครามโลกครั งที่สอง ประมาณ ค.ศ. 1944-

1945 เหล่านาซีอันประกอบด้วย เอส.เอส (S.S.)66 และเกสตาโป (Gestapo)67 ภายใต้การน าของ
อดอล์ฟ ไอชมาน (Adolf Eichmann) ได้ด าเนินวิธีการต่าง  ๆ ที่มนุษย์ไม่พึงปฏิบัติต่อกันแก่ 
ชนชาติยิว เช่น 

1.  โกนหัวสตรี แล้วน าเอาผมไปทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดย
ไม่ค านึงว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผมเหล่านั นจะหนาวเหน็บเพียงใดในฤดูหนาว 

2.  การใช้มนุษย์เป็นเคร่ืองทดลองยาโดยใส่สารต่าง ๆ เข้าร่างกาย การทดลองที่นิยม
มากคือคัดเอามนุษย์ฝาแฝดมาใช้ทดลอง โดยความเชื่อว่าน่าจะมีคุณสมบัติเหมือนกันมากกว่ามนุษย์
อ่ืน ๆ ปรากฎการณ์ที่ได้จากการทดลองคงจะแสดงผลได้ใกล้ความจริงที่สุด ส่วนผลร้ายที่เกิดแก่
มนุษย์เหล่านั น ไม่ว่าความพิการหรือความตาย เหล่านาซีไม่เคยสนใจ 

3.  เมื่อพวกยิวมาถึงค่ายกักกันจะถูกสั่งให้เปลื องผ้าและเข้าแถวเพื่อคัดเอาไว้เฉพาะ
พวกที่แข็งแรง ส่วนพวกที่อ่อนแอจะให้เดินไปที่ห้องโถงใหญ่ โดยหลอกว่าจะมีน  าฝักบัว (Shower) 
ท าความสะอาดร่างกาย แต่ความจริงมีก๊าซพิษออกมาท าลายชีวิต ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณวันละกว่า
หนึ่งพันคนที่ถูกท าลายชีวิตด้วยวิธีนี  ศพเปลือยเหล่านั นยังถูกค้นหาทรัพย์สินซึ่งอาจเล็ดรอดจาก
การตรวจ เช่น แหวน และที่น่าสลดใจ คือ การเปิดปากศพเพื่อเลาะเอาฟันปลอม ซึ่งส่วนใหญ่มัก
เป็นทองค าออกมา 

เหตุกาณ์ที่สองเกิดขึ นในทวีปแอฟริกาใต้ในราวศตวรรษที่ 20 ชนชาวผิวขาวที่อาศัยอยู่
ในแอฟริกาใต้จะปฏิบัติต่อชนผิวด าซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันเสมือนว่าชนผิวด าเหล่านั นมิใช่คน 
ตัวอย่างเช่น 

1.  ที่อยู่อาศัยจะต้องแยกจากกันเด็ดขาดคนละเขตปะปนกันไม่ได้ 
2.  การขึ นรถประจ าทาง ชนผิวขาวเท่านั นที่ขึ นประตูด้านหน้า ชนผิวอ่ืนต้องขึ นประตู

ด้านหลัง และจะเดินมานั่งข้างหน้าไม่ได้ 
3.  ในภัตตาคารส่วนใหญ่จัดไว้เฉพาะชนผิวขาว โดยมีชนผิวด าเป็นผู้ให้บริการ 
4.  ห้องน  าสาธารณะก็ต้องแยกชนผิวขาวกับชนผิวด า 
5.  การศึกษาชนผิวด าแทบไม่มีโอกาสเลย 

                                                 
66  Schutzstäffel กองก าลังรักษาความปลอดภัยของนาซี. 
67  Ge (heime) Sta (ats) Po (lizei) ต ารวจลับของรัฐ. 
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ผู้ใดฝ่าฝืนกฎเหล็กนี จะถูกลงโทษอย่างหนัก เหตุการณ์ในแอฟริกาใต้ที่มีการแบ่งแยก
ผิวอย่างกว้างขวางโดยใช้ความรุนแรง ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีการบันทึกยืนยัน 
ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1993 ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในหมวด 1 ข้อ 1 ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นคุณค่าที่ต้องยึดถือ”68 

เหตุการณ์ส าคัญที่มีผู้บันทึกไว้และเป็นผู้ที่ รู้กันในหมู่นักสิทธิมนุษยชนคือ  การจับ  
สตีฟ บีโก (Steve Biko) ผู้น าทางการเมืองผิวด า เขาถูกทรมานและตายในห้องขังโดยไม่มีการ
กล่าวหาว่ากระท าความผิดประการใดและมิได้มีการพิจารณาคดี  ผลการพิสูจน์ศพยืนยันว่าเขามิได้
ตายโดยธรรมชาติ ความตายของชายคนนี เป็นส่วนหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นแอฟริกาใต้ 
ที่รัฐธรรมนูญซึ่งทันสมัยในปลายศตวรรษที่ 20 ภายใต้การน าของประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลล่า 

จากเหตุการณ์ทั งสองกรณีท าให้เข้าใจได้ว่า  มนุษญ์บางกลุ่มชนิดพันธุ์แม้ว่าจะมี
พัฒนาการบางด้านที่ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มอ่ืนจะถืออ านาจบาตรใหญ่ท า
อะไรได้ตามอ าเภอใจ 

การปฏิบัติที่เลวร้ายต่อชนชาติยิวในระหว่างสงครามโลกครั งที่สองท าให้เยอรมัน
ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ โดยเขียนรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1949 มาตรา 1(1) ว่า 

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกล่วงละเมิดมิได้ การเคารพและคุ้มครองเป็นหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแห่งรัฐทั งปวง”69 

เหตุการณ์ในแอฟริกาใต้ที่มีการแบ่งแยกผิวอย่างกว้างขวางโดยใช้ความรุนแรง ก็ได้
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมีการบันทึกยืนยันในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1993 ของสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต ้ในหมวด 1 ข้อหนึ่งว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าซึ่งจะต้องยึดถือ”70 

การป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชนประเภทดังกล่าว ข้างต้นอาจท าได้โดย
สร้างหลักเกณฑ์ “ห้ามเลือกปฏิบัติ” เป็นการให้กลุ่มชนอ้างสิทธิที่จะให้ผู้ อ่ืนเคารพในความ 
เป็นมนุษย์และการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าในบรรดาหลักกฎหมายเด็ดขาดที่ห้ามยกเลิก Jus Cogens นั น 
รวมถึงการห้ามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการห้ามแบ่งแยกผิว (Apartheid) ด้วย 

                                                 
68  The Republic of South Africa is one, sovereign, democratic state founded on the following values: 

(a) human dignity, … 
69  Article I (Human Dignity) (1) Human dignity shall be inviolable to respect and protect, it shall be 

the duty of all state authority. 
70  The Republic of South Africa is one, sovereign, democratic state founded on the following values: 

(a) human dignity, ….. 
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2.3.3.3 ศักดิ์ศรีของปัจเจกชน 
แนวคิดในระดับปัจเจกชนบางส่วนเป็นเร่ืองอัตวิสัย กล่าวคือ ความรู้สึกที่ตนเองมีอยู่

และต้องการให้ผู้อ่ืนรู้ด้วย อันได้แก่ การประเมินค่าของตนเอง ทั งนี  อาจเนื่องจากความเชื่อว่าตนเอง
มีอะไรดีกว่าคนอ่ืน เมื่อตนรู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อ่ืนในเชิงที่เหนือกว่าก็จะน าไปสู่  “การถือตัว” 
พฤติกรรมจึงเป็นไปในท านองสื่อความหมายดังกล่าวเพื่อให้บุคคลภายนอกยอมรับ เช่น ถ้าบุคคลมี
ความรู้ทางกีฬาจนถึงระดับผู้ชนะเลิศ การประเมินค่าของตนเองก็คือฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้าการ
ถือตัวก็คือจะไม่ยอมเล่นกับฝีมือต่ ากว่ามาก ๆ ความรู้สึกเช่นนี ย่อมมีอยู่ในตัวของผู้ชนะเลิศ  
แต่จะแสดงออกหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เป็นเร่ืองของมรรยาทซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งต่างหากจาก
เร่ืองของศักดิ์ศร ี

ศักดิ์ศรีของปัจเจกชนอาจเป็นเร่ืองของภาวะวิสัยก็ได้  นั่นคือ ท่าทีหรือทัศนะของ
ประชาชนทั่วไปที่มีต่อปัจเจกชนภายใต้กรอบของความคาดหมาย หรือบรรทัดฐานของสังคม  
การที่จะต้องใช้เกณฑ์ของสังคมก็เพราะปัจเจกชนไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตนได้  เช่น เด็กทารก
หรือผู้ป่วยที่ยังมีลมหายใจอยู่ นอนนิ่ง ๆ แต่ตัดสินอะไรไม่ได้ ก็ชอบที่จะมีศักดิ์ศรี คือ การยอมรับ
การถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง  เพราะฉะนั นก็ไม่ใช่ว่าคนอ่ืน ๆ จะท าอะไรก็เขาได้ตามใจชอบ  
ตรงกันข้ามผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ เมื่อจะตัดสินใจท าสิ่งใดที่
กระทบตอ่สวัสดิภาพของเด็กทารกหรือผู้ป่วยดังกล่าว 

ปรากฎการณ์ทางนิติศาสตร์ซึ่งแสดงโดยนัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีของ
ปัจเจกชนที่มองเห็นได้ คือ ในสมัยโรมัน ได้แก่การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่หลู่เกียรติ (Action 
Iniuriarum) ล าดับต่อมาคือการอนุญาตให้ผู้ที่ ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาในศาล
ต่อจากนั นเราก็มีกฎหมายต่าง ๆ ที่คุ้มครองในกรณีการหมิ่นประมาทและการดูหมิ่น 

ในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อ 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 
ก็ได้บัญญัติห้ามการลงโทษหรือปฏิบัติต่อบุคคลอันเป็นการไร้มนุษยธรรม หรือการลดค่าของคนลง 
(No one shall be subjected to…or to inhumane of degrading treatment or punishment.) 

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตกันไปมากแล้ว เพราะถือ
ว่ามนุษย์ไม่ควรจะปฏิบัติต่อกันเช่นนั น ซึ่งมีผู้ตีความว่าคือการยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของมนุษย์
ด้วยกันนั่นเอง 

โดยสรุปเมื่อใดก็ตามที่สังคมตระหนักถึงวาระที่จะต้องยอมรับนับถือศักดิ์ศรีของ  
ปัจเจกชนในเร่ืองใด สังคมนั น ๆ ก็จะใช้กลไกที่ตนมีอยู่เพื่อให้ความคุ้มครอง ซึ่งถ้าเป็นเร่ืองภายใน
ของรัฐก็จะมีการออกกฎหมายภายใน อาทิ การเข้มงวดกวดขันและการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปให้จากไปโดยสงบ หรือถ้าเป็นเร่ืองระหว่างประเทศ 
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ก็จะมีความตกลงระหว่างประเทศ เช่น กรณีที่มีการตรวจค้นอวัยวะเพศของเด็กหญิง อายุ 13 ปี 
ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมญาติซึ่งเป็นนักโทษ คณะกรรมาธิการซึ่งตั งขึ นตามอนุสัญญา
อเมริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1969 มีความเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
ซึ่งได้บัญญัติรับรองไว้ในอนุสัญญา ข้อ 11(1) ว่าทุก ๆ คนมีสิทธิที่จะให้เกียรติยศได้รับการเคารพ 
และที่จะให้ศักดิ์ศ รีได้ รับรองการยอมรับนับถือ  (Everyone has the right to have his honor 
respected and his dignity recognized)71 
 
2.4  ทฤษฎีในการอธิบายสาเหตุการกระท าความผิดทางเพศ   

2.4.1 ทฤษฎีความไม่สมดุลของชีวเคมีในร่างกาย (Biochemical Imbalance Theory) 
ทฤษฎีนี เห็นว่า ความไม่สมดุล หรือความแปรปรวนผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของต่อมไร้ท่อ 

ย่อมก่อให้เกิดความแปรปรวนของระบบประสาทและสมองและมีผลกระทบต่อจิตใจ  และ
ความรู้สึกนึกคิดที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได้  ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้
บุคคลกระท าความผิดได้ง่ายกว่าคนปกติ เช่น คนที่มีฮอร์โมนเพศชายมาก มักจะมีพฤติกรรม 
ที่ก้าวร้าวชอบความรุนแรง ผู้หญิงที่ใกล้มีประจ าเดือนมักเครียดและหงุดหงิดจึงอาจก่ออาชญากรรม
ได้ง่ายกว่าภาวะปกติ เป็นต้น 

ทฤษฎีต่อมไร้ท่อ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคคลนั นกระท าผิดได้ง่ายกว่าคนปกติ 
กล่าวคือ ในร่างกายมนุษย์ จะมีต่อมอยู่ 2 ชนิด คือ 

1.  ต่อมมีท่อ คือ ต่อมที่มีทางระบายขับน  าเลี ยงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่  
ต่อมน  าตา ต่อมน  าลาย ต่อมน  าย่อย เป็นต้น 

2.  ต่อมไร้ท่อ คือ ต่อมที่ไม่มีท่อ หรือทางระบายน  าเลี ยงออกมา แต่จะขับน  าเลี ยงของ
มันซึ่งเรียกว่า “ฮอร์โมน” มาผสมกับน  าเหลืองหรือเลือดเพื่อไปหล่อเลี ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
ถ้าต่อมไร้ท่อผิดปกติหรือไม่ท างานก็จะส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของระบบประสาทและสมอง 
มีผลกระทบถึงอารมณ์จิตใจและความรู้สึกนึกคิดและน าไปสู่พฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ 

หลุยส์ เบอร์แมน (Louis Burman) นักชีววิทยายืนยันว่า ถ้าต่อมไร้ท่อผิดปกติ การขับ
ฮอร์โมนไม่สมดุลจะมีผลท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้ง่ายกว่าคนปกติ เช่น คนที่มี
ฮอร์โมนเพศชายมาก มักจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบความรุนแรง หรือผู้หญิงที่อยู่ในระยะก่อน
หรือใกล้ ๆ มีประจ าเดือนหลายคนมักจะมีฮอร์โมนไม่สมดุล ส่งผลให้หญิงมักจะเครียดและ

                                                 
71  Report No. 38/96 of October 15, 1996, Case 10,506 X v. Argentina, (1996) 6 B.H.C.R. 314 para 

93-94. (อ้างถึงใน การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม  มาตรา 28 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (น. 70). เล่มเดิม). 
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หงุดหงิดจึงอาจก่ออาชญากรรมได้ง่ายกว่าภาวะปกติ72 

ดังนั น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีนี มีผลท าให้สามัญชนเชื่อว่า ปัญหาทางความ
ประพฤติต่าง ๆ เกิดขึ นจะความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 

2.4.2 ทฤษฎีความผิดปกติทางจิต (Mental Theory) 
นักจิตวิทยาได้แบ่งประเภทบุคคลตามระดับความผิดปกติของจิตใจไว้  ซึ่งพอจะสรุป

เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี  คือ 
1.  ประเภทโรคจิต 
ประเภทโรคจิต จะเป็นพวกที่มีความผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงมากจนถึงขั นวิกลจริต

หรือบ้า ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจหรือสมองอย่างรุนแรงพวกนี เป็น
บุคคลไร้ความสามารถ และจะมีความนึกคิดอยู่ในโลกของตัวเองโดยไม่สามารถรับรู้เร่ืองราวใด ๆ 
ได้เลย อยู่ในสถาพไร้ส านึก พวกนี มักไม่ก่ออาชญากรรม แต่อาจตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือของคนอ่ืน ท าการยั่วยุ หลอกล่อให้ก่ออาชญากรรมได้ 

2.  ประเภทจิตบกพร่อง 
ประเภทจิตบกพร่องนี  ยังแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ จิตทราม จิตผันผวน 

ผิดปกติทางเพศ ปัญญาอ่อน และที่มีอาการวิปริตทางจิตอ่ืน ๆ  
อนึ่ง ส าหรับพวกจิตทราม พวกนี มิได้มีสติปัญญาเสื่อมแต่อย่างใด ถ้าดูจากภายนอก

อาจจะเห็นว่า เป็นคนดี แต่ผู้ที่เป็นโรคนี เพียงแต่มีจิตใจที่ผิดไปจากธรรมดาซึ่งมีลักษณะไปในทาง
เลวร้ายรู้สึกเป็นศัตรูต่อสังคมและเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง ไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรือเมตตาปราณี 
ไม่มีศีลธรรม คล้ายกับว่ามีปมด้อย หรือมีสิ่งกดดันอยู่ภายในและระบายออกไปในทางที่ขัดแย้ง 
ต่อสังคม เช่น พวกที่กระท าผิดทางเพศ อนาจาร กระท าช าเรา ชอบท าร้ายคนด้วยวิธีโหดร้ายทารุณ  
เป็นต้น 

ส าหรับพวกที่ผิดปกติทางเพศ ได้แก่ ผู้ที่มีความต้องการทางเพศที่ผิดปกติธรรมดา เช่น 
มีความต้องการทางเพศสูงและวิปริต ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซาดิสม์ (Sadism) เป็นพวก
ที่ชอบท าร้ายผู้อ่ืนจึงมีความสุขทางเพศ และพวกมาโซซิสม์ (Masochism) เป็นพวกที่ชอบถูกผู้อ่ืน
ท าร้ายจึงจะมีความสุขทางเพศ พวกโรคจิตประเภทนี  หากมีอาการมากอาจเกิดอารมณ์รุนแรงจนก่อ
อาชญากรรมทางเพศหรือฆ่าคนเพื่อความสุขทางเพศได้ 

3.  ประเภทปัญญาอ่อน 
เป็นพวกที่มีเชาว์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ปกติมากและจะปรากฎให้สังเกตได้ทางร่างกายซึ่ง

มักบกพร่องไม่สมประกอบ พวกนี มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายเด็กหรือต่ ากว่าเด็ก เพราะสมองและ
                                                 

72  จาก อาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา (น. 85), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2557, กรุงเทพฯ: วิญญูชน.  
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ระดับสติปัญญาไม่พัฒนา ไม่เจริญไปตามอายุ พวกนี ปกติจะไม่เป็นภัยแก่สังคม ไม่ก่ออาชญากรรม 
แต่มักจะถูกหลอกใช้ให้กระท าผิด 

4.  ประเภทคาบเส้นระหว่างจิตปกติกับจิตไม่ปกติ 
เป็นพวกที่ยังไม่ถึงระดับจิตผิดปกติ แต่อยู่ในระดับคาบเส้น คือ เกือบจะผิดปกติ พวกนี 

เป็นพวกที่จะก่ออาชญากรรมได้ง่าย เมื่อใดที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าและสถานการณ์เหมาะก็จะ 
ก่ออาชญากรรม พวกนี จะเก็บซ่อนอาการที่ไม่ค่อยจะปกติของตนไว้อย่างแนบเนียน จัดเป็นพวกที่
เป็นอันตรายมากพวกหนึ่ง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากทีเดียว 

5.  ประเภทอารมณ์แปรปรวน 
เป็นพวกที่มีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปตามสภาพอารมณ์ จิตใจและ

ประสาท พวกนี จะมีความเก็บกดสูง มีความกดดันจิตใจสูง อารมณ์รุนแรงไม่คงที่แน่นอน ไม่อยู่กับ
ร่องกับรอย ความคิดสับสน มีความวิตกกังวลสูง เครียดมาก จนบางครั งถึงขั นประสาทหลอน  
พวกนี มักมีโรคประจ าตัวที่เป็นมาตั งแต่เด็ก คือ “โรคลมชัก” หรือ “ลมบ้าหมู” ซึ่งนักจิตวิทยา
วิเคราะห์ว่า อาการชักของโรคลมบ้าหมูเป็นการแสดงออกของพลังแรงขับภายในจิตใจ ส าหรับพวก
อารมณ์แปรปรวนนี  ส่วนมากจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะลงมือก่ออาชญากรรมเพียงล าพังคน
เดียวน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมก่ออาชญากรรมในระดับลูกน้องหรือร่วมกันกระท าผิด  
เป็นกลุ่ม73 

2.4.3 ทฤษฎีการเลือก (Choice Theory)74 
ทฤษฎีการเลือกมองว่าการละเมิดกฎหมายของคน เช่น ขโมยของ ขายยาเสพติด หรือ 

ยกพวกตีกัน เกิดจากเหตุผลส่วนตัวหลายเหตุผล รวมถึงความอยาก การแก้แค้น ความต้องการ  
ความโกรธ ความหึงหวง ความคับแค้น ความทิฐิ เป็นต้น แต่เมื่อเหตุผลส่วนตัวได้มีการชั่งน  าหนัก
ระหว่างการที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลที่ตามมาจากการประกอบอาชญากรรม คือ บทลงโทษ 
ต่าง ๆ แนวคิดของทฤษฎีการเลือกหรือทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory)  
ได้แตกแขนงจากแนวคิดของส านักดั งเดิมคือทฤษฎีเจตจ านงอิสระนั่นเอง ทฤษฎีการเลือกมองว่า 
อาชญากร เป็นคนมีเหตุผลในการตัดสินใจ ได้ใช้เหตุผลชั่งน  าหนักของการกระท าแล้ว พฤติกรรม 
สามารถควบคุมหรือยับยั งได้ถ้าอาชญากรกลัวการถูกลงโทษ 

                                                 
73  อาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา (น. 88). เล่มเดิม. 
74  จาก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดทางเพศของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระท าช าเราในเรือนจ า

กลางบางขวาง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 14-15), โดย สุทัศน์ มาลโรจน์, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2552 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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แนวความคิดของ ซีซ่าร์ เบกกาเรีย (Cesare Beccaria) ให้นิยามของคนว่าเป็นผู้ที่ยึด
หลักสิทธิผลประโยชน์ เป็นคนที่เห็นแก่ตัว และมองตัวเองเป็นหลัก ดังนั นจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การลงโทษมาเป็นตัวสกัดให้เกิดความกลัวต่อความผิดที่คิดจะท า ในขณะที่ทฤษฎีการเลือกมองว่า 
คนจะละเมิดกฎหมายเมื่อได้ตัดสินใจเสี่ยง เมื่อทบทวนแล้วทั งด้านปัจจัยส่วนบุคคล (ความต้องการ
เงิน แก้แค้น ความตื่นเต้น และความสนุกสนาน) และปัจจัยด้านสถานการณ์ (เป้าหมายที่ต้องการ
ได้รับการป้องกันเพียงพอจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือไม่) ดังนั นก่อนที่จะเลือกท าผิดอาชญากรผู้ใช้
เหตุผล (Reasoning Criminal) ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดด้วยความพิจารณาไตร่ตรองแล้ว และ 
คาดคะเนถึงโทษที่จะได้รับ โดยใช้ค่านิยมของอาชญากรเร่ือง “กล้าได้ กล้าเสีย” เมื่อได้ทบทวน 
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ แล้วเขาจะตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรมตามประเภทที่ต้องการ ได้มีการ 
ชั่งน  าหนักการกระท าและผลที่จะเกิดขึ น การชั่งน  าหนักดังกล่าว อาชญากรอาจเลิกล้มที่จะคิดท าผิด 
ก็ได้ ถ้าผล (ถ้าถูกจับได้) การลงโทษจะรุนแรง พิจารณาแล้วได้ไม่คุ้มเสียนั่นเอง เช่น อาชญกร 
อาจเลิกความคิดที่จะบุกเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน เพราะไปสังเกตแล้วเห็นว่า 
มีรถสายตรวจของต ารวจตรวจอยู่ตลอดเวลาอาชญากรจึงย้ายที่ไปก่ออาชญากรรมที่อ่ืนแทน (Crime 
Displacement ) 

การเรียนรู้ (Learning) และประสบการณ์ (Experience) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
โครงสร้างทฤษฎีการเลือก (Akers, 1990) อาชญากรอาชีพ (Career Criminal) รู้จักข้อจ ากัดของ
ตนเองรูว่้าเมื่อไรควรหยุด เมื่อไรควรเลี่ยงและอาชญากรที่มีประสบการณ์อาจจะเลิกอาชีพอาชญกร 
เมื่อเขาเกิดความเชื่อว่าการเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรมมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ 
บุคลิกภาพและวิถีชีวิต (Lifestyle) ของอาชญากรมีผลต่อการควบคุมตัวเองอย่างยิ่ง เช่น อาชญากร
เลือกจะประกอบอาชญากรรมมากกว่าปฏิบัติตัวตามแนวทางของสังคมเพราะเป็นวิถีชีวิตของเขา 

โครงสร้างของอาชญากรรมตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกในการตัดสินใจจะประกอบ 
อาชญากรรมนั น จะมีองค์ประกอบดังนี  

1.  จะประกอบอาชญากรรมที่ไหน 
2.  ลักษณะของเป้าหมายเปน็อย่างไร 
3.  หนทางที่จะท าให้การประกอบอาชญากรรมส าเร็จ 
ทฤษฎีการเลือกได้ขยายความโครงสร้างแตล่ะข้อในความหมายดังต่อไปนี  
1.  การเลือกสถานที่ก่ออาชญากรรม (Choosing the Place of Crime) อาชญากรจะลือก

สถานที่ เพราะเขาต้องรู้ว่าสถานที่นั น เมื่อเขาประกอบอาชญากรรมแล้วเขาจะหนีพ้นการจับกุม 
ของต ารวจได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กขายยาบ้าขายในละแวกบ้านของตน เพราะถ้ามีสายตรวจเข้ามา  
เพื่อน ๆ ของเด็กจะเตือนเด็กได้ว่าอันตรายก าลังมาถึง 
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2.  การเลือกเป้าหมาย (Choosing Target) เลือกเป้าหมายเพราะอาชญากรต้องการ
ท างานของตัวเองให้ส าเร็จคือ การเลือกในสิ่งที่ต้องการนั่นเอง เช่น อาชญากรต้องการขโมยของ 
ในบ้าน อาจแกล้งไปกดกร่ิงประตูเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บ้าน จึงจะบุกเข้าไปขโมยของ แต่ถ้ามี
คนมาเปิดประตูอาจจะแกล้งถามหาคน 

เทคนิคช่วยท าให้หลุดรอดจากการถูกจับกุมได้  เช่น คนที่ใช้ยาเสพติดรู้ว่าต ารวจ 
มักตรวจรอยเข็มฉีดยา จึงหาวิธีการอ่ืนซึ่งเรียนรู้จากพวกที่ติดยาเสพติดด้วยกันว่าถ้าใช้วิธีนี แล้ว  
เชน่ เผาแล้วสูดดมจะหลุดรอดจากการถูกจับได้ 

  
2.5  แนวคิดการอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออาชญากรรมทางเพศ75 

2.5.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนในพฤติกรรมทางเพศ 
การที่บุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบน (Deviation) ไปจากปกตินั นจะถือว่า

เป็นเร่ืองธรรมดาหาได้ไม่ คงจะต้องมีอะไรที่ท าให้บุคคลนั นผิดแผกไปจากบุคคลธรรมดาสามัญ
ทั่วไปเปน็แน่ เท่าที่ไดม้ีการวิจัยกันในต่างประเทศทั งในยุโรปและอเมริกา นักวิจัยพบว่าการที่บุคคล
มีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนไปจากธรรมดา และกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศขึ นนั น มีมูลเหตุ 
มาจากสิ่งส าคัญ 7 ประการ คือ (Benjamin, 1962, อ้างถึงใน สุรพล ศิริวงศ์, 2531, น. 12) 

1.  สภาวะทางกายและจิตที่เป็นมาแต่ก าเนิด (Constitutional Factors) นักวิจัยเร่ืองเพศ
ส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สภาวะทางกายและจิตของบุคคลเป็นสาเหตุใหญ่ประการหนึ่ง
แต่ท่านเหล่านั นก็ยอมรับด้วยว่าสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญเช่นเดียวกัน 

2.  สิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) เท่าที่ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองนี ปรากฏว่า 
เราอาจพิจารณาสิ่งแวดล้อมโดยจ าแนกออกเป็น 4 หัวข้อคือ 

2.1 อิทธิพลต่อชีวิตวัยเด็ก (Background Influences) ปรากฏว่าอิทธิพลต่อชีวิต 
วัยเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปกติหรือไม่ปกติทางเพศอยู่มาก 

2.2  สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic) มีหลักฐานพอสรุปได้ว่า
แรงจูงใจเกี่ยวกับการเงินมีส่วนส่งเสริมกับการร่วมเพศ และอาจมีอิทธิพลต่อทัศนคติของบุคคล 
ในเร่ืองการแต่งงานด้วย ในแง่ของสังคมนักวิจัยบางท่านเชื่อว่าเชื อชาติและสัญชาติมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศอยู่ไม่น้อย 

2.3  ทัศนคติของพ่อแม่ (Parental Attitudes) นักวิจัยส่วนใหญ่ยอมรับว่าการถูก
ทอดทิ งจากบ้าน เด็กที่พ่อแม่แยกกันอยู่และขาดการอบรมมีโอกาสเกเรได้ง่ายโดยเฉพาะความ
เบี่ยงเบนทางเพศมักเกิดจากทัศนคติที่ไม่ดีต่อบ้านของตน การขาดความมั่นคงขาดความรัก 
                                                 

75  แหล่งเดิม.  
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ในระหว่างที่เป็นเด็กเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปกติ การหวงแหน
ปกป้องรักษาจนเกินไปก็อาจเป็นสาเหตไุด้เชน่เดียวกัน 

2.4  ความตื่นตกใจอย่างแรง (Psychic Trauma) สภาพแวดลล้อมบางอย่างที่ก่อให้เกิด
ความตื่นตกใจอย่างแรง เชน่ การได้เห็นผูใ้หญป่ระกอบกิจทางเพศในเวลาที่ยังเล็กอยู่ หรือถูกบังคับ
ให้เปน็ผูก้ระท าขณะเป็นเด็ก อาจเป็นสาเหตุท าให้มีพฤติกรรมทางเพศเบี่ยงเบนไปจากปกติได้ 

3.  สภาพของร่างกาย (Physical Factors) มีสาเหตุอย่างน้อยสองประการที่ก่อให้เกิด
ความเบี่ยงเบนในพฤติกรรมทางเพศ 

ประการแรกคือ ความสูงอายุซึ่งปรากฏว่ามีอยู่หลายกรณีที่คนอายุมาก เกิดมีอารมณ์ทาง
เพศรุนแรงกว่าธรรมดา และจะประกอบกรรมชั่วต่าง ๆ ที่เป็นเช่นนี มีเหตุผลว่าเป็นเพราะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสมอง 

ประการที่สองอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเป็นโรคซิฟลิส หรืออาจเป็น
เพราะความพิการในส่วนใดของร่างกาย (Physical Infirmity or Handicaps) เท่าที่ได้มีการวิจัย
เกี่ยวกับเร่ืองนี นักวิจัยบางท่านเชื่อว่าโรคประสาท (Epilepsy) กับการน าของลับออกแสดงในที่
เปิดเผย (Exhibitionism) มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่มาก ท านองเดียวกัน บุคคลที่ขาดโอกาสที่จะได้สมสู่
กับหญิงเพราะความพิการของร่างกาย เช่น แขนขาลีบ หรือติดอ่าง ก็มักจะมีพฤติกรรมทางเพศ 
ในลักษณะที่ก้าวร้าว 

4.  โรคประสาทอย่างแรง (Psychosis) งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาและยุโรปพบว่า 
ในจ านวนผู้กระท าผิดประเภทนี ทั งหมดจะมีบุคคลเป็นโรคประสาทอยู่ระหว่าง 4 ถึง 11 เปอร์เซนต์
เท่านั น แต่อย่างไรก็ตามก็นับได้ว่าโรคประสาทมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง 

5.  จิตฟั่นเฟือน (Mental Deficiency) นักวิจัยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบุคคลที่จิต 
ฟั่นเฟือนมีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดทางเพศไม่มากนัก มีนักวิจัยเพียงคนเดียวเท่านั น  
คือ Selling กล่าวว่าพวกจิตฟั่นเฟือนมักจะกระท าความผิดประเภทนี มาก แต่เท่าที่นักวิจัยส่วนใหญ่
ลงความเห็นก็ไม่ได้สรุปเช่นนั น เป็นแต่เพียงกล่าวว่าจิตฟั่นเฟือนมักถูกจับได้ง่ายกว่า เนื่องจาก
ความโง่ของตนเอง ดังนั นจึงดูปริมาณมากซึ่งความจริงแล้วพวกนี กับพวกที่มีระดับเชาวน์ปัญญา
ปกติทั่วไปก็กระท าความผิดในปริมาณพอ ๆ กัน 

6.  ติดสุรา (Alcoholism) ยังมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันที่ว่าสุรามีส่วนอย่างส าคัญที่ช่วยให้
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศหรือไม่ ซึ่งทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าสุราอาจท าให้พฤติกรรมของบุคคลผิด
แผกไปจากเดิมได้ 
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7.  มูลเหตุอ่ืน (Other Factors) นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มูลเหตุที่อาจท าให้
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศได้ ได้แก่ ความต้องการสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ การได้รับการแนะน าและ
การเลียนแบบ 

2.5.2  ปัจจัยที่มีผลต่ออาชญากรรมทางเพศ 
1.  ความบกพร่องของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน โดยที่รูปแบบของครอบครัวไทย 

ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท าให้ทั งบิดามารดา  
ต้องท างานเพื่อสะสมรายได้ เพื่อให้เพียงพอต่อครอบครัว จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรธิดาของตนได้อย่าง 
เต็มที่ 

2.  ความเสื่อมโทรมทางสังคม ได้แก่ ความเสื่อมทั งทางวัฒนธรรมและศีลธรรม จรรยา
ซึ่งมีผลท าให้จิตใจทรามลง คิดถึงส่วนรวมน้อยลง เห็นแก่ตัวมากขึ น อันเกิดมาจากการรับอารยะ
ธรรมตะวันตกโดยมิได้แยกแยะ โดยเฉพาะในเร่ืองเพศเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดการ
เลียนแบบหรืออยากลองโดยเฉพาะวัยรุ่น เช่น เกิดการส าส่อนทางเพศของวัยรุ่นตามสถานที่ต่าง ๆ 
จังหวะเต้นร าที่เร้าร้อน หรือมักจะมีการเสียดสีอวัยวะถูกเนื อต้องตัวกันเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ 
ทางเพศได้ง่าย ซึ่งหาทางระบายในลักษณะที่ถูกต้องไม่ได้ก็อาจก่ออาชญากรรมทางเพศได้ถ้ามี
โอกาส โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยก็อาจก่ออาชญากรรมทางเพศระบายอารมณ์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือเพียงอารมณชั่ววูบ 

3.  สื่อมวลชนต่าง ๆ ในภาวะปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร 
ต่าง ๆ เป็นแหล่งแสดงความคิดเห็น แหล่งความรู้ ในขณะเดียวกันก็มีสื่อมวลชนบางกลุ่มไม่ได้ท า 
หน้าที่ตามที่ถูกที่ควร แต่กลับอาศัยความมีอภิสิทธิ์ของสื่อมวลชนเป็นแหล่งหากินในกรณีต่าง ๆ 
เช่น หนังสือประเภทยั่วยุอารมณ์ทางเพศหรือที่เรียกว่าหนังสือปกขาว ภาพยนตร์ลามกประเภท  
8 มม. หรือภาพยนตร์ X หรือหนังสือพิมพ์ที่ เสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจให้ผู้ อ่านรู้สึก 
อยากลองหรือการตอบปัญหาโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชา แต่เป็นการยั่วยุอารมณ์มากกว่า สื่อต่าง ๆ 
เหล่านี ล้วนแต่สามารถท าให้เห็นว่าเร่ืองเพศเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตที่ขาดเสียไม่ได้ มีการเสนอทัศนะ
ต่าง ๆ อันล้วนแตเ่ปน็ภัยต่อเด็กเยาวชนและผู้หญิงทั่วไป 

4.  แหล่งเสื่อมโทรมในสังคมไทยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะเห็นแหล่งเสื่อมโทรม 
โดยทั่วไป บางทา่นอาจเรียกว่าสลัมหรือบางท่านอาจเรียกชื่ออย่างไพเราะว่าชุมชนแออัด แต่อย่างไร
ก็ตาม แหล่งเสื่อมโทรมดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ก าหนด
เพราะมีสภาพที่คนจ านวนมาก ๆ อยู่แออัดรวมกัน โดยเฉพาะเป็นที่อาศัยของชาวชนบทที่อพยพมา
หางานท าในเมืองเป็นจ านวนมาก แต่ก็ประสบปัญหาการว่างงานและอาศัยอยู่รวมกันไปจนเป็น
แหล่งที่รวมของอบายมุขต่าง ๆ ตั งแต่ยาเสพติด การพนัน โสเภณี อีกประการหนึ่ง สภาพพื นที่ 
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ที่แออัดท าให้พ่อแม่ต้องอยู่รวมกัน รวมทั งลูก ๆ ด้วย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เด็กได้เห็นพฤติกรรม
ทางเพศของพ่อและแม่ อาจขาดความเข้าใจเกิดการอยากรู้อยากลองหรือเกิดความเข้าใจผิดท าให้
ได้รับรูป้ระสบการณ์ทางเพศที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเติบโตอาจฝังใจไปจนโตและกอปร์กับสภาพแวดล้อม
ที่มีแต่สถานเริงรมย์ บาร์ อาบอบนวด อยู่กลาดเกลื่อนทั่วไป อาจก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้  
เมื่อไม่สามารถมี เงินเข้าสถานที่ดังกล่าว ก็อาจก่ออาชญากรรมทางเพศ อีกประการหนึ่ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าวง่ายต่อการกระตุ้นด้วยสุรา ยาเสพติดต่าง ๆ ซึ่งอาจชักน าไปสู่ปัญหา 
ได้ง่ายขึ น 

5.  ปัจจัยทางครอบครัวและการอบรมเลี ยงดูปลูกฝังความรู้เร่ืองเพศศึกษา ปัจจุบันทาง
ครอบครัวและการอบรมเลี ยงดูปลูกฝังความรู้เร่ืองเพศศึกษามีความส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน 
โดยเฉพาะค่านิยมต่าง ๆ ทางเร่ืองเพศท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่สามารถป้องกันหรือ 
ควบคุมตนเองได้ โดยเฉพาะลูกผู้หญิงส่วนมากจะถูกเลี ยงดูมาให้เรียบร้อยอยู่ในกรอบประเพณีโดย 
เคร่งครัด ทั งแนวความคิดเดิมมีความคิดว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองสกปรกเฉพาะสองคน จึงควบคุมปกปิด 
ถึงเวลาก็รู้เอง ไม่จ าเป็นต้องไปสั่งสอนอะไร จึงท าให้ไม่เข้าใจเร่ืองเพศอย่างแท้จริงและยังเป็นการ
สะสมปัญหาต่าง ๆ ที่อยากรู้ เพราะการไม่เข้าใจเร่ืองเพศศึกษา จึงท าให้ขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของกามารมณ์ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าความประพฤติทางเพศแบบใดที่เรียกปกติหรือไม่
ปกต ิและจะหาทางป้องกันได้อย่างไร เมื่อไม่ทราบก็ไม่สามารถตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากความ
ผิดปกติทางเพศไดว่้าจะมีอันตรายแก่ตนและครอบครัวอย่างไร หรือเมื่อมีการชักชวนหรือล่อหลอก
ให้ประพฤติผิดทางเพศก็ไม่สามารถรู้และป้องกันตนเองได้ เช่น อาจถูกหลอกไปข่มขืนหรือ 
ถูกหลอกให้ลองกระตุ้นความอยากทางเพศต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ 

6.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัญหาความตึงเครียดของสภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน  
ได้สร้างภาระอย่างหนักแก่ประชาชนทั่วไป ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ น ระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบันมีช่องว่างอย่างมากระหว่างคนรวยกับคนจน ปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวผลักดันให้ผู้หญิง
ต้องออกท างานนอกบ้านมากขึ นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และอาจท างานพิเศษต้องกลับบ้านดึก 
อันอาจเป็นการสรา้งโอกาสให้อาชญากรที่หาเหยื่ออยู่ได้ประกอบอาชญากรรม 

7.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเองและโอกาสของอาชญากร ส าหรับกรณีอาชญากรรม 
ทางเพศ รูปแบบของการข่มขืนนั น มีบุคคลจ านวนไม่น้อยที่มีความเห็นว่าปัจจัยที่ตัวผู้หญิงก็เป็น 
สาเหตุหนึ่งของปัญหา โดยเกิดจากการที่หญิงแต่งกายไม่ระมัดระวังน าไปในลักษณะยั่วยวนเป็นที่
สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น แต่ก็มีความเห็นแย้งว่าหากพิจารณากันอย่างลึกซึ งแล้วจะเห็นว่าการแต่งกาย 
เป็นเพียงภาวะภายนอกที่มีผลต่อความคิดของอาชญากร เร่ืองโอกาสก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การ 
ก่ออาชญากรรมนั นบรรลุผล ซึ่งหมายถึงเวลาและสถานที่ที่อ านวยให้ก่ออาชญากรรมทางเพศได้ 
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เชน่ สถานที่เปลี่ยวตาม ตรอก ซอย เวลายามวิกาลซึ่งอาชญากรจะใช้โอกาสเหล่านี ในการกระท าผิด 
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่า อาชญากรรมทางเพศเกิดขึ นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เช่น ห้องน  า  
โรงภาพยนตร์ ตามถนนที่เปลี่ยว การลวนลามบนรถประจ าทาง ในลิฟต์ เปน็ต้น 

8.  ปัญหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหา 
ต่าง ๆ ก็ต่อเมือ่มีเหตุเกิดขึ น ประชาชนก็จะขอพึ่งรัฐเป็นอันดับแรก และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ก็คือต ารวจซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย แต่ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปมักเกิดความรู้สึกว่ากลไก 
ต่าง ๆ ของรัฐบั่นทอนก าลังใจผู้ที่ประสบเคราะห์กรรม และเปิดช่องโอกาสให้อาชญากรรอดตัวไป 
ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ติดตามคดี อีกทั งการติดตามจับกุมอาชญากรมาลงโทษก็ขึ นอยู่ว่าทาง
ราชการจะเอาใจใส่ต่อปัญหามากน้อยเพียงไร เพียงพอหรือไม่ พอคนฮือฮาให้ความสนใจต่อปัญหา
ด้วยสายตาที่ไม่เป็นธรรมแฝงไว้ด้วยการดูหมิ่น ไม่เข้าใจถึงผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของ
ผู้เสียหายทั งกฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนก็ครอบคลุมเฉพาะร่างกาย มิได้ค านึงถึงสภาพจิตใจ  
ตลอดการพิจารณาการเปิดช่องว่างให้อาชญากรและตัวบทกฎหมายก็อนุญาตให้มีการยอมความกัน
ได้ เช่น เร่ืองพยานรู้เห็นที่เกิดเหตุ การซักถามในคดีความที่มีลักษณะเหมือนกับการประจานให้
เสียหายมากขึ น ให้อับอายมากขึ น ท าให้ญาติพี่น้องไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะรายงานให้ต ารวจ
ได้รับรู ้เพราะเกรงว่าผู้เสียหายจะได้รับเคราะห์กรรมมากขึ นจากความอับอาย ทั งทางฝ่ายแพทย์และ
ศาลก็ยังไม่ประสานงานกันเท่าที่ควร โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากในการชี ชัดลงไปว่าอาชญา
กรเป็นผู้ป่วยทางจิตหรือไม่ ในทางศาลเองก็ยังขาดวิธีการพิจารณาที่เหมาะสม ท าให้ผู้เคราะห์ร้าย
ไม่อาจพึ่งกฎหมาย  

9.  ความกดดันทางอารมณ์ ในปัจจุบันปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ได้ปรากฏชัดเจน
ขึ นจากรายงานของแพทย์ตามโรงพยาบาลตา่ง ๆ และพบความจริงไม่น้อยที่ว่าอาชญากรรมทางเพศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจ และความกดดันทางอารมณ์ ในขณะที่กระท าผิดและอาจเป็นปัจจัย
น าไปสู่ความรุนแรงของพฤติกรรมจนถึงแก่ชีวิต โดยเกิดจากความบีบคั นทางจิตใจตั งแต่เยาว์วัยที่
ขาดความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา หรือมีประสบการณ์ในทางลบเกี่ยวกับทางเพศ ท าให้เที่ยวผู้หญิงและ
ท าลายผู้หญิง หรือเป็นสภาวะทางจิตที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรืออาจได้รับการกระตุ้นทางเพศ
จากที่อื่น ๆ เชน่ จากสุรา ยาเสพติด และโอกาสอ านวย เลยก่ออาชญากรรมทางเพศ หรืออาจเกิดจาก
ความผิดปกติทางจิตหรือความแค้นจากอารมณ์ชั่ววูบ การต่อต้าน เด็กในวัยนี ไม่น้อยที่หนีเตลิด 
ออกจากบ้าน และจ านวนไม่น้อยที่ก่ออาชญากรรม หรือปัญหาต่าง ๆ ให้กับครอบครัว สังคม 
ประเทศชาต ิยังเห็นได้ว่าช่วงนี เป็นช่วงหัวเลี ยวหัวตอ่ของชีวิต 
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2.6  หลักการและแนวคิดในการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีผิดต่อกฎหมาย 
2.6.1  ประเภทและรูปแบบของการกระท าความผิดทางเพศ76 

1.  การล่วงเกินทางเพศต่อบุคคลในครอบครัวที่มีสายเลือดเดียวกัน (Incest)  
การห้ามท าการสมรสระหว่างสายเลือดเดียวกันเป็นข้อห้ามระดับสากล ซึ่งบางประเทศ

ลงโทษสูงสุดถึงขั นประหารชีวิต บางรัฐในสหรัฐอเมริกาลงโทษสูงสุดถึงจ าคุก 20 ปี 
เวินเบิร์ก พบว่า กรณีพ่อข่มขืนลูกสาวพบมากในครอบครัวที่มีลักษณะพ่อเป็นใหญ่ 

ในบ้าน ซึ่งพ่อดุและควบคุมสมาชิกครอบครัวอย่างเข้มงวด กรณีพี่ชายหรือน้องชายข่มขืนพี่สาว
หรือน้องสาวสายเลือดเดียวกัน (Sibling Incest) แต่พ่อแม่ก็มิได้จัดการห้ามปรามหรือป้องกันเมื่อ
เด็ก ๆ กระท าเช่นนั น ส่วนกรณีระหว่างแม่กับลูกชายพบว่า ครอบครัวมักจะมีลักษณะแม่เป็นใหญ่
ในบ้าน ซึ่งไม่มีพ่อหรือพ่อตกเป็นเบี ยล่างยอมจ านน แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามพฤติกรรมดังกล่าวได้ท า
ให้บทบาทของครอบครัวสับสนและสร้างคู่ต่อสู้แข่งขันขึ นในครอบครัว  ทั งยังก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งภายในจิตใจของเด็กเอง 

2.  การล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก (Child Molestation) 
ส่วนใหญ่เป็นกรณีของชายสูงวัยที่ชอบเด็กหญิง ซึ่งส่วนมากจะมีอายุ 40 ปีขึ นไปและ

ส่วนใหญ่เหยื่อมักรู้จักกับผู้ชายมาก่อน ส่วนในทางตรงกันข้ามการล่วงเกินทางเพศต่อเด็กเพศ
เดียวกัน (Homosexual Child Molester) เด็กชายมักจะมีภาพลักษณ์ของความเยาว์วัยเป็นหนุ่ม 
แข็งแรงหรือหน้าตาดี  ซึ่งพอดีทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปของชายสูงวัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน 
แปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ผู้กระท าความผิดอาจมีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือยากจน มีการศึกษา
ดีหรือด้อยการศึกษา ประกอบวิชาชีพใดหรือสังกัดกลุ่มใดก็ตามมักเป็นผู้ที่เด็กไว้วางใจ ก่อนเกิด
การล่วงเกินทางเพศตามมา 

3.  การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) 
ส่วนใหญ่เหยื่อเป็นหญิงสาว อายุน้อย การศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าอาชญากรเหล่านี  

มักมีปมด้อยหรือข้อบกพร่องทางร่างกายและจิตใจกรณีใดกรณีหนึ่ง เช่น สมรรถภาพทางเพศมีมาก 
หรือถดถอยอย่างรวดเร็วจึงต้องการโอ้อวดหรือตรวจสอบกับเหยื่อที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก  
นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า ความตื่นเต้นพอใจจากการข่มขืนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการกระท า
ความผิดซ  าตามมา อย่างไรก็ตามการข่มขืนเป็นการกระท าที่ก้าวร้าว (Aggression) และเป็นความ
วิปริตทางเพศที่มีความสุขใจจากการทรมานกายหรือใจผู้อ่ืน (Sadism) ซึ่งอาชญากรกระท าขึ นเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่อ่อนแอของตนให้ดูดีขึ น และท าให้รู้สึกว่ามีอ านาจเหนือผู้อ่ืน เป็นการ
ทดแทนความรู้สึกพ่ายแพ้ ต่ าต้อย และปกปิดความบกพร่องแห่งบุคลิกภาพของตนไว้ 
                                                 

76  แหล่งเดิม. 
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ลักษณะของการข่มขืนกระท าช าเรา พฤติกรรมการข่มขืนกระท าช าเราของอาชญากรที่
ปฏิบัติต่อเหยื่อนั น มีอยู่มากมายหลายลักษณะด้วยกัน โดยทั่วไปสามารถจ าแนกลักษณะวิธีการ
ข่มขืนกระท าช าเราได้ดังนี  

3.1  เป็นลักษณะของอาชญากรที่อดกลั นอารมณ์ทางเพศไว้นาน ๆ และเมื่อเกิดความ
ต้องการที่อยากจะระบายอารมณ์ทางเพศ จึงตัดสินใจออกมาหาเหยื่อเพื่อข่มขืน อาชญากรทางเพศ
ในลักษณะนี  เรียกว่า อาชญากรทางเพศที่แท้จริง กล่าวคือ มีการกระท าหรือปฏิบัติเป็นประจ า  
(True Sex Offender) 

3.2  เป็นลักษณะของอาชญากรที่มีปัญหาทางจิต และเหตุผลที่ต้องข่มขืนกระท าช าเรา 
ก็เพื่อต้องการเห็นถึงความเจ็บปวดของผู้ อ่ืน  บางคนจะมีลักษณะของ Sadism เข้าแทรกหรือ 
มีลักษณะของการทารุณทางเพศ และอาจท าให้เหยื่อถึงแก่ชีวิตได้ 

3.3  เป็นลักษณะของอาชญากรที่มีวัตถุประสงค์หลัก  คือ ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 
ของเหยื่อ แล้วฉวยโอกาสข่มขืนเหยื่อเป็นผลพลอยได้หรือข่มขืนเหยื่อแล้วฉวยโอกาสชิงทรัพย์   
เป็นต้น 

2.6.2 ลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชประเภทกลุ่มอาการกามวิตถาร (Paraphilia) 
ณรงค์ สุภัทรพันธุ์77 ได้อธิบายความหมายและสาเหตุของการเกิด “Paraphilias” ไว้ว่าเป็น 

“ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศ หรือมีความรู้สึกทางเพศที่ผิดจากบุคคลทั่วไปในการท าให้เกิดแรงกระตุ้น
ทางเพศและรุนแรงจนถึงขั นเป็นพยาธิสภาพ” 

โดยมีลักษณะทางคลินิก (อาการที่พบ) 
1. มีกิจกรรมทางเพศ โดยการใช้วัตถุที่ไม่ใช่คน เพื่อได้รับการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ 
2.  ท าให้เกิดความรุนแรงหรือความทรมานต่อตนเองหรือคู่ร่วมเพศ 
3.  มีกิจกรรมทางเพศกับผู้ที่ไม่ยินยอม หรือเด็ก 
การจ าแนกประเภทของพฤติกรรม แบ่งได้ 7 ประเภท คือ 
1.  ผู้มีพฤติกรรมชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) 
2.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับวัตถุที่ไม่ได้ใช้เพื่อกิจกรรมทางเพศ (Fetishism)  
3. ผู้มีพฤติกรรมชอบถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้าม (Frotteurism) 
4.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี (Pedophilia)  
5.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อตนเองเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ทรมาน 

(Sexual Masochism)  
                                                 

77  Paraphilias. สืบค้น 1 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.ramamental.com/medicalstudent/generalpsyc/paraphilias/ 
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6.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์
ทรมาน (Sexual Sadism)  

7.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้าม 
(Transvestic Fetishism)  

7.1  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการแอบดูผู้อ่ืนเปลือยกายหรือร่วมเพศ 
(Voyeurism)  

7.2  กามวิตถารไม่ระบุประเภท (Paraphilia NO5.)  
7.3  ผู้มีพฤติกรรมพูดลามกทางโทรศัพท์ (Telephone Scatologia (Lewdness)) 
7.4  ผู้มีพฤติกรรมมีเซ็กส์กับศพ (Necrophilia (Corpses))  
7.5  ผู้มีพฤติกรรมใช้ปากสัมผัสอวัยวะคู่ ร่วมเพศ มากกว่าการร่วมเพศจริง 

(Partialism (exclusive focus on part of body))  
7.6  ผู้มีพฤติกรรมมีเซ็กส์กับสัตว์ (Zoophilia (Animals))  
7.7  ผู้มีพฤติกรรมใช้อุจจาระเป็นตัวกระตุ้นทางเพศ (Coprophilia (Feces))  
7.8  ผู้มีพฤติกรรมมีเซ็กส์ทางทวารหนัก (Klismaphilia (Enemas))  
7.9  ผู้มีพฤติกรรมปัสสาวะกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (Urophilia (Urine))  

สาเหตุการเกิดโรค 
ไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยในด้านชีวภาพ สภาพแวดล้อม และ

พัฒนาการทางจิตใจร่วมกัน 

องค์ประกอบ 

บทบาทของ Androgen (ฮอร์โมนแอนโดรเจนหรือเทสโทสเตอโรน) ได้รับความสนใจ 
เนื่องจากพฤติกรรมที่ผิดปกตินี  มักเกิดในเพศชาย และพฤติกรรมที่รุนแรงทางเพศสามารถควบคุม
ได้ด้วย Anti-androgen (การยับยั งฮอร์โมนแอนโดรเจน ) 

สภาวะแวดล้อม 

บทบาทของพ่อ มีความส าคัญมากในการระบุเพศ (Identify Sex) และอัตลักษณ์ทางเพศ 
(Gender Identity) ในเด็ก ในกรณีที่ไม่มีพ่อหรือพ่อไม่อยู่ด้วย พ่อที่ไม่เลี ยงดู มีลักษณะเหมือน
ผู้หญิงไม่มีคุณค่าหรือถูกแม่ควบคุมมาก แม่มองพ่อเป็นคนที่ลูกไม่สามารถจะเอาเป็นแบบอย่างจะมี
ผลท าให้การเลือก Object Choice เสียไป 

ทางด้านจิตวิทยา 

การสร้างเสริมและการรวบรวมประสบการณ์ภายนอกเข้ามากับตัวบุคคลมีความผิดปกติ 
ในระยะ Separation Individuation (ระยะที่เป็นตัวของตัวเอง) เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
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ไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก เกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ และภาพลักษณ์
ทางร่างกาย ท าให้เกิดความคลุมเครือ และ สถาพร่างกายที่ไม่มั่นคง (Unstable Body Image) ทางจิต
วิเคราะห์เชื่อว่าการไม่ยอมรับวัยวะเพศหญิง (Female Genitalia) และการจินตนาการเกี่ยวกับอวัยวะ
เพศหญิง (Female Phallus) จะก่อให้เกิดปัญหา Paraphilias ขึ น 

การรักษา 

1.  ยา Anticonvulsant, Neuroleptics, Antianchogenic Medication 
2.  จิตบ าบัดในลักษณะลึก ได้แก่ Psychoanalysis, Insight Psychotherapy ในกรณีที่

รักษาแบบลึกไม่ได้ ก็จะใช้จิตบ าบัดแบบประคับประคอง 
3.  พฤติ ก ร รมบ า บั ด ไ ด้ แ ก่  Aversiontherapy, Covert Desensitization, Cognitive 

Restructuring, Social Skill Training, Assertive Skill Training 
DSM (The Diagnostic and Statistical Manual) หรือ คู่มือการวิจัยและสถิติส าหรับ

ความผิดปกติทางจิต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการวินิจฉัยทางด้านสุขภาพจิตสากลได้ให้ความหมายของ
กลุ่มอาการกามวิตถารไว้ว่า หมายถึง “ความผิดปกติทางเพศที่ผู้ป่วยมักจะกระท าซ  า มีความรุนแรง 
มีการกระตุ้นให้มีความเพ้อฝันทางเพศ มีการกระตุ้นทางเพศ หรือ พฤติกรรม ที่เกิดขึ นในช่วง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน” 

ทั งนี  DSM (The Diagnostic and Statistical Manual) ได้จ าแนกประเภทของกามวิตถารไว้ 
9 กลุ่ม คือ 

1.  ผู้มีพฤติกรรมชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism)  
2.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับวัตถุที่ไม่ได้ใช้เพื่อกิจกรรมทางเพศ (Fetishism)  
3.  ผู้มีพฤติกรรมชอบถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้าม (Frotteurism)  
4.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็ก (Pedophilia)  
5.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อตนเองเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ทรมาน 

(Sexual Masochism)  
6.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์

ทรมาน (Sexual Sadism) 
7.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้าม 

(Transvestic Fetishism)  
8.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการแอบดูผู้ อ่ืนเปลือยกายหรือร่วมเพศ 

(Voyeurism)  
9.  กามวิตถารที่ไม่สามารถระบุประเภทได้ (Paraphilia not otherwise specified) 
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กลุ่มอาการกามวิตถารไม่เหมือนกันกับผู้กระท าความผิดทางเพศ (Sex Offenders)  
แต่การกระท าความผิดคล้ายกันกับกลุ่มอาการกามวิตถารประเภทที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น
ลักษณะใด เอกลักษณ์ที่ส าคัญของกามวิตถารแท้ ๆ จะไม่มีพฤติกรรมตายตัว เพราะการวินิจฉัยโรค
ขึ นอยู่กับจังหวะของผู้กระท าความผิด มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone 
Acetate หรือ MPA เพื่อใช้ในการควบคุมฮอร์โมนเพศหลายชิ นสนับสนุนว่าก่อนการลงมือรักษา
ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะต้องมีการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้แน่ชัดว่าผู้นั นเป็นผู้มี
พฤติกรรมแบบที่เรียกว่ากามวิตถารที่แท้จริง (True Paraphiliacs)78 

2.6.3 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชกับกลุ่มอาการกามวิตถาร79 
การวินิจฉัยตามระบบ DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual)  
1.  ผู้มีพฤติกรรมชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) 

1.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้เปิดเผยอวัยวะ
เพศของตนต่อคนแปลกหน้า หรือการมีจินตนาการในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศอย่างมาก 
เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

1.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศหรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้านสังคม การงานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
บกพร่องลง 

2.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับวัตถุที่ไม่ได้ใช้เพื่อกิจกรรมทางเพศ (Fetishism)  
2.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งของที่ 

ไม่มีชีวิต (เช่น ชุดชั นในของผู้หญิง) หรือการมีจินตนาการในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ 
อย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

2.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศหรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
บกพร่องลง 

                                                 
78  From CHEMICAL CASTRATION: HOW A MEDICAL THERAPY BECAME PUNISHMENT AND 

THE BIOETHICAL IMPERATIVE TO RETURN TO A REHABILITATIVE MODEL FOR SEX OFFENDER (pp. 
5-6) by SAMANTHA VAILLANCOURT, 2012, United state of America copyright 2012 by Wake Forest 
University. 

79  ปราโมทย์ สุคนิชย,์ และมาโนช หล่อตระกูล (ผู้แปล). สืบคน้ 1 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.ramamental.com/noncat/diagnosis/#56 
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2.3  สิ่งที่กระตุ้นนี ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะชิ นส่วนของเคร่ืองแต่งกายสตรีที่ใช้ในการ
แต่งแบบเพศตรงข้าม (ดังใน Transvestic Fetishism) หรือเคร่ืองมือที่ออกแบบส าหรับการกระตุ้น
อวัยวะเพศ (เช่น Vibrator) 

3.  ผู้มีพฤติกรรมชอบถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้าม (Frotteurism)  
3.1  มีความต้องการทางเพศหรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้สัมผัสหรือ  

ถูไถกับผู้ที่ไม่ยินยอมให้ท า หรือการมีจินตนาการในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศอย่างมาก  
เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

3.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
บกพร่องลง 

4.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี (Pedophilia)  
4.1  มีความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางเพศ

กับเด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์  หรือเด็กเล็ก (โดยทั่วไปอายุตั งแต่ 13 ปีลงไป) หรือการมีจินตนาการ 
ในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศอย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

4.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศหรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
บกพร่องลง 

4.3  บุคคลนั นอายุอย่างน้อย 16 ปีและอย่างน้อยอายุมากกว่าเด็กตามเกณฑ์ข้อ A 
อยู่ 5 ปี 

หมายเหต ุ; ไม่รวมผู้ที่ผู้ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ 12-13 ปี 
5.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อตนเองเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ทรมาน 

(Sexual Masochism)  
5.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ การถูกดูถูก ถูกโบยตี 

ถูกผูกมัดหรือการกระท าอ่ืน ๆ ที่ท าให้ทุกข์ทรมาน (เร่ืองจริง มิใช่สมมุติขึ น) หรือการมีจินตนาการ
ในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศอย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย  
6 เดือน 

5.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงานหรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
บกพร่องลง 
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6.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ทรมาน 
(Sexual Sadism)  

6.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เป็นเหยื่อมี
ความทุกข์ทรมาน (เร่ืองจริงมิใช่สมมุติขึ น) ทางร่างกายหรือจิตใจ (รวมถึงการถูกดูถูก) จะท าให้
บุคคลนั นมีความตื่นเต้นทางเพศ หรือการมีจินตนาการในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ 
อย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

6.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ  
บกพร่องลง  

7.  ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการสวมใส่เคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้าม 
(Transvestic Fetishism)  

7.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้สวมใส่ชุดของ
เพศตรงกันข้าม ในชายที่ชอบเพศหญิง หรือการมีจินตนาการในท านองนี กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศ
อย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

7.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ
บกพร่องลง 

8. ผู้มีพฤติกรรมเกิดอารมณ์ทางเพศโดยการแอบดูผู้ อ่ืนเปลือยกายหรือร่วมเพศ 
(Voyeurism) 

8.1  มีความต้องการทางเพศ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้แอบดูบุคคล
อ่ืนก าลังเปลือย ก าลังถอดเสื อผ้า หรือก าลังมีกิจกรรมทางเพศ หรือการมีจินตนาการในท านองนี 
กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เพศอย่างมาก เป็นเช่นนี อยู่เร่ือย ๆ ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

8.2  จินตนาการ ความต้องการทางเพศ หรือพฤติกรรมนี ก่อให้ผู้ป่วยมีความทุกข์
ทรมานอย่างมีความส าคัญทางการแพทย์ หรือกิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
บกพร่องลง 

2.6.4  พฤติการณ์ของผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย80 

การกระท าของพวกคนที่เป็นโรคจิตบางชนิด เป็นความผิดกฎหมาย ผู้มีอาการทางจิต
บกพร่องเหล่านี  แม้จะรู้สึกผิดชอบอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถบังคับตนเองได้ แม่ก็ไม่ใช่ไม่สามารถ
                                                 

80  จาก คนวิกลจริต, โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล, 2556, กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชช่ิง. ลิขสิทธ์ิ  
พ.ศ. 2556 โดย ส านักพิมพ์กรุงสยาม พับลิชช่ิง. 
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บังคับตนเองได้เลยทีเดียว พวกนี ยังมีความสามารถที่จะยับยั งได้เป็นครั งคราว เช่น พวกโรคจิตชอบ
ลักขโมย พอเห็นคนมาอาจจะหยุดก่อน ผู้กระท าความผิดท านองนี ย่อมได้รับผลตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 65 วรรคสอง คือ ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่ก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 

1.  พวกแอบดู (Scotophilia) บางทีก็เรียกพวกนี ว่า  Peeping Tom หรือ Voyeurism 
ภาษาชาวบ้านเรียกพวกถ  ามอง พวกชอบความมืด พวกนี เกิดความสุขจากการแอบดูร่างเปลือยหรือ
การร่วมประเวณีของผู้อ่ืน พวกนี ถ้าไม่ได้บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อ่ืน เช่น แอบดูจากที่สูง
โดยใช้กล้องส่องทางไกล หรือไม่ได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเสียหาย เช่น การเจาะผนังห้อง  
ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ 

2.  พวกแอบอวดอวัยวะเปลือย (Exhibitionism) หรือ Indecent Exposure พวกนี เป็นพวก
หลงอวัยวะ (Partialism) พวกนี มีความสุขทางเพศจากการเปิดอวัยวะเพศของตนให้ผู้ อ่ืนเห็น  
การกระท าเช่นนี  เป็นความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 388 

3.  พวกชอบเล่นสวาทกับเด็กเล็ก (Pedophilia) พวกที่มีความพอใจทางเพศที่เกิดจาก
การร่วมรักกับคนแก่ (Gerontophilia) และพวกที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับสมาชิกในครอบครัว
ตนเอง (Incest) การกระท าเหล่านี เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 277, 278  
ซึ่งมีอัตราโทษสูง 

4.  พวกเล่นสวาทเพื่อนชาย (Homosexuality) การกระท าเช่นนี เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และ 277 ได้ 

 สมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (The America Psychiatric Association) ประกาศ
ตั งแต่ ปี ค.ศ. 1973 ว่า อาการรักร่วมเพศ (Homosexuality) ไม่ถือว่าเป็นอาการบกพร่องทางจิต 
(Mental Disorders) อีกต่อไป องค์การอนามัยโลก (WHO) มารับรองในปี ค.ศ. 1993 และไม่ถือว่า
เป็นอาการเบี่ยงเบนทางเพศ (sexual deviation) ด้วย เป็นเพียงรสนิยมทางเพศที่แตกต่างออกไป
เท่านั น (a sexual difference or sexual orientation) 

5.  พวกเล่นสวาทกับเพื่อนหญิง (Lesbianism) ความวิปริตอาจเกิดจากโรค Adrenogenitial 
Virilism คือ โรคที่ต่อมอาดรีนาลท าให้ลักษณะที่แสดงเพศแปรปรวนไป เช่น ผู้หญิงเกิดมีเคราขึ นมา 
อาการแบบนี หากเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่เป็นความผิด แต่หากฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแล้วมีการใช้
ก าลังบังคับก็อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 277, 278, 279 ได้ 

6.  พวกลุ่มหลงวัตถุหรืออวัยวะ (Fetishism and Sexual Partialism) อาการวิปริตชนิดนี 
อาจก่อให้เกิดการลักขโมยของที่กระตุ้นอารมณ์กาม (Libido) เช่น ชุดชั นในสตรี การไปหยิบฉวย
ชุดชั นในของคนอ่ืนเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335 
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7.  พวกข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) อาการวิปริตแบบนี เป็นอันตรายต่อสังคม และ 
เป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 หรือ 277 ได้อาการวิปริตที่หนักที่สุดคือ
พวกฆาตกรข่มขืน (Lust Murder) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างร้ายแรง นอกจากจะเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 หรือ 277 ยังคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
289 อีกด้วย ซึ่งมีโทษประหารชีวิต 

8.  พวกซาดิส (Sadism) อาการวิปริตชนิดนี นิยมการท าทารุณกรรมคู่สวาท เช่น  
การเฆี่ยนตี (Flagellation) หรือ ทรมาณด้วยวิธีการต่าง ๆ ก่อนร่วมสังวาส อาจเป็นความผิดฐานท า
ร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือ 297 ได้ 

การทรมานท าร้ายร่างกายคนอ่ืน หากจิตแพทย์ลงความเห็นว่าการกระท ามิได้เกิดจาก 
จิตพิการ หากแต่เกิดจากความผิดปกติทางกาม คือ มีอาการ Sadism ศาลลงโทษได้ อาการผิดปกตินี 
มีได้ทั งชายและหญิง 

9.  แบบมาโซคิสม์  (Masochism) อาการวิปริตแบบนี เป็นพวกท าร้ายตนเองหรือ
ทรมาณตนเอง อันเนื่องมาจากอารมณ์กาม (Libido) 

10.  แบบเล่นสวาทกับสัตว์ (Bestiality หรือ Zoophilia) อาการวิปริตแบบนี เป็นพวกที่มี
ความพอใจทางเพศที่เกิดจากการร่วมสังวาสกับสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ไม่ว่าช่องทาง
สืบพันธุ์หรือทวารหนัก หรือการให้สัตว์ดูดเลียอวัยวะเพศ หรือ อาการสุนัขติดเก้ง (Vaginismus) 

11.  เล่นสวาทกับศพ (Necrophilia) การกระท าช าเราศพไม่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา เพราะผู้ถูกกระท าไม่มีสภาพบุคคล การกระท าดังกล่าวอาจเป็นการท าละเมิดทางแพ่ง 
ต่อญาติพี่น้องของศพเท่านั น 

ข้อสังเกต ปัจจุบันการกระท าช าเราศพเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา366/1 

12.  แบบถูไถ (Frotteurism หรือ Frottage) อาการวิปริตแบบนี เป็นพวกที่มีความพอใจ
ทางเพศเมื่อเอาอวัยวะเพศไปถูไถเสียดสีร่างกายเพศตรงข้าม มักพบในที่ชุมนุม เช่น บนรถประจ า
ทาง หรือ สถานที่มีงานร่ืนเริงมีคนจ านวนมาก การกระท านี เป็นความผิดฐานกระท าอนาจารตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 หรือ279 ในบางรายอาจมีการใช้อวัยวะเพศชายถูไถจนส าเร็จ
ความใคร่ น  าอสุจิเตลื่อนไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเสื อผ้าของผู้เสียหาย ยังปรับเป็นความผิดฐานท า
ให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ได้อีกบทหนึ่ง 

13.  พวกขโมยที่เกิดจากกามวิปริต (Kleptomania) อาการวิปริตแบบนี มีมูลเหตุจากกาม 
เป็นความสนุกในอารมณ์ การกระท านี เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรือ 335 
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14.  พวกคลั่งจุดไฟ (Pyromania) อาการวิปริตแบบนี มักเกิดแก่พวกมีพลังทางเพศต่ า
กว่าปกติ จิตใต้ส านึกจึงหาทางทดแทนให้พลังทางเพศสูงขึ นด้วยการบังคับให้บุคคลผู้นั นจุดไฟโดย
ไม่รู้ตัวเพื่อว่าสีของแสงไฟจะได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นเสียวซ่านขึ น นอกจากนี ยังมีบุคคลบางประเภท
ภายหลังที่ไม่ได้รับความส าเร็จสมใจจากกามอารมณ์มาเป็นเวลานานแล้ว ก็อาจเกิดอารมณ์ผลุนผลัน
เกิดอารมณ์อยากจุดไฟขึ นมาก็ได้ 

15.  พวกแต่งกายสับเพศ (Transvertism) โรคปลอมเพศ (Ransvertism Econism)  
ความผิดปกติแบบนี เกิดอยู่บ่อย เช่น ผู้ชายแต่งกายเป็นผู้หญิง ผู้หญิงแต่งกายเป็นผู้ชาย 

16  แบบแม่สื่อ แม่ชักและล่อลวงลักพา (Abduction and Seduction) การกระท าเหล่านี 
เข้าข่ายเป็นความผิดฐานเป็นธุระจัดหาฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 283, 283 ทวิ, 284 

17.  แบบเผยแพร่รูปภาพและหนังสือลามก (Obscenity and Pornography) การกระท า
เหล่านี อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ได้ 

18.  พวกที่มีความพอใจทางเพศเมื่อมีอุจจาระหรือปัสสาวะเข้ามาเกี่ยวข้อง (Coprophilia 
หรือ Urolagnia) ความพอใจทางเพศเมื่อมีอุจจาระหรือปัสสาวะเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น มีการถ่าย
ปัสสาวะหรืออุจจาระรดคู่สวาท การกระท านี เป็นความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 389 ความผิดลหุโทษนี แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 104 

 
2.7  มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 

2.7.1 ความหมายของค าว่าข่มขืนกระท าช าเรา 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254281 อธิบายความหมายของการข่มขืน

ไว้ว่า หมายถึง บังคับ ขืนใจ ขู่เข็ญ 

ปริญญา จิตรแก้วนทีกิจ ให้ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามลักษณะความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 พ.ศ. 2499 ไว้ดังนี  “ข่มขืน” หมายความว่า ข่มขืนใจ  
ซึ่งหญิงนั นมิได้ยินยอมหรือสมัครใจ การข่มขืนอาจกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนอ่ืน 

กระท าช าเราหมายความว่า การที่ชายร่วมประเวณีกับหญิง กล่าวคือ ของลับหรืออวัยวะ
สืบพันธุ์ของชาย ต้องล่วงล  าเข้าไปในช่องคลอดหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงแล้วไม่ว่าจะล่วงล  าเข้า
ไปมากน้อยเพียงใด ก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว ส่วนชายจะส าเร็จความใคร่หรือไม่ไม่ส าคัญ แต่ถ้า
ของลับของชายหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของชายเพียงแต่จรดช่องคลอดหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของหญิง  
                                                 

81  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, กรุงเทพฯ:  
นานมีบุ๊คส์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2542 โดย ส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 
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แต่ไม่สามารถล่วงล  าเข้าไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด เช่น อวัยวะสืบพันธุ์ของชายโตไม่ได้ขนาดอวัยวะ
สืบพันธุ์ของหญิงหรือชายส าเร็จความใคร่เสียก่อน เหล่านี ก็จะมีความผิดฐานพยายามกระท าช าเรา 

จะเห็นได้ว่า ในทางกฎหมายแบ่งแยกรายละเอียดของการกระท าและความผิดออกเป็น
สองอย่าง คือ ข่มขืน กับ กระท าช าเรา แต่โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงการข่มขืนก็จะรวมความเข้าใจเร่ือง
การกระท าช าเราเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามมีผู้ให้ความหมายของการข่มขืนในแง่มุมที่ต่างกันออกไป
อีก82 เป็นต้นว่า 

แสวง บุญเฉลิมวิภาส พิจารณาค าว่า “กระท าช าเรา” ไว้ว่าในกฎหมายพบว่ามีมาตั งแต่
กฎหมายตราสามดวง โดยค าว่า “ช าเรา” มาจากภาษาเขมร “เชรา” แปลว่าส่วนลึก แต่คนไทยออก
เสียงเป็น ชะ-เรา ต่อมากร่อนเสียงเป็นช าเราในภายหลัง ดังนั นหากพิจารณาตามรากศัพท์แล้ว 
การช าเราจะต้องเข้าไปในส่วนลึกของผู้อื่น แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการแก้ไขตัวบทนี  จึงมีปัญหาในการ
ให้ความเห็นเร่ืองข่มขืนกระท าช าเรา83 

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ให้มุมมองใหม่ของการข่มขืนไว้ว่าการตีความข่มขืนอาจเป็นไป
ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากความเข้าใจทั่วไปที่ว่า เกิดขึ นเมื่ออวัยวะเพศชายล่วงล  าเข้าไปในช่อง
คลอดของผู้หญิง แต่ควรค านึงถึงกรณีการบังคับร่วมเพศทางปากหรือทวารหนัก รวมทั งการใช้วัสดุ
อย่างอ่ืนด้วย เพราะกรณีต่าง ๆ ที่เป็นการบังคับร่วมเพศ เช่นนี ก็เป็นสิ่งที่กระทบหรือท าลายตัวตน
ของผู้หญิง84 

อย่างไรก็ดี ความหมายของค าว่า “ข่มขืน” และ “กระท าช าเรา” ยังได้ถูกบัญญัติไว้ชัด
แจ้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรกและวรรคสอง และรวมถึงศาลฎีกาได้ให้
บรรทัดฐานไว้ในค าพิพากษาศาลฎีกา ดังนี  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก และ วรรคสอง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2550) ให้ความหมายของค าว่า “ข่มขืน” และ “กระท าช าเรา” 
โดยบัญญัติไว้ว่า 

“ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดย
ผู้อ่ืนนั นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน  

                                                 
82  จาก “การข่มขืนกระท าช าเรา,” โดย ปริญญา จิตรแก้ว, 2539, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, น. 2. 
83  จาก กฎหมายใหม่ทางนิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และการแพทย์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

(เอกสารสรุปการสัมมนา) (น. 7), โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2555. 
84  จาก มุมมองความผิดเกี่ยวกับเพศ (น. 221), โดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2538, กรุงเทพฯ: วารสาร

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2538 โดย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 
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ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 
 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ

ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน”85 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6816/2554 

ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 276 วรรคแรก (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะจ าเลยกระท าความผิดและต้องใช้บังคับ 
แก่คดีเนื่องจากกฎหมายที่แก้ไขในภายหลังไม่เป็นคุณแก่จ าเลยนั น มิได้ให้ค านิยามของการกระท า
ช าเราไว้ แต่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ที่แก้ไขในภายหลัง 
ให้ค านิยามของการกระท าช าเราไว้ว่า หมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าโดย
การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้
สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้ อ่ืนซึ่งเป็นเพียงการขยายความแต่ก็ยังคง
เทียบเคียงการกระท าช าเราหญิงตามกฎหมายเดิมได้ 

ความผิดฐานพยายามข่มขืนกระท าช าเราหญิงนั น ผู้กระท าจะต้องใช้อวัยวะเพศของตน
กระท าในลักษณะใกล้ชิดพร้อมที่จะใช้อวัยวะเพศสอดใส่กับอวัยวะเพศของหญิงผู้ถูกกระท า  
การกระท าของจ าเลยที่ใช้แรงกายบังคับฉุดกระชากลากตัวผู้เสียหายเข้าไปในห้องน  า  ล๊อกประตู
ห้องน  า ถอดกางเกงชั นนอกและกางเกงในของผู้เสียหายออก แล้วจับนมและอวัยวะเพศของ
ผู้เสียหาย ซึ่งถือเป็นการกระท าการลวนลามผู้เสียหายแล้ว แต่จ าเลยยังไม่ได้ถอดกางเกงที่ตนเอง
สวมใส่ออก การกระท าของจ าเลยจึงยังไม่ถึงขั นที่พยายามใช้อวัยวะเพศของตนเองสอดใส่เข้าไปใน
อวัยวะเพศของผู้เสียหาย จึงถือว่าลักษณะการกระท าความผิดของจ าเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระท า
การข่มขืนกระท าช าเราผู้เสียหายได้ การกระท าของจ าเลยจึงเป็นความผิดเพียงฐานกระท าอนาจาร
ผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสเท่านั น86 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4164/2555 

จ าเลยใช้ลิ นเลียที่อวัยวะเพศของโจทก์ร่วม ใช้อวัยวะเพศของจ าเลยสอดใส่อวัยวะเพศ
ของโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมมีอาการเจ็บ  มีอาการอักเสบเป็นรอยแดงบริเวณแคมทั งสองข้าง 
รอบปากช่องคลอด สื่อให้เห็นว่า จ าเลยประสงค์จะใช้อวัยวะเพศของจ าเลยสอดใส่อวัยวะเพศของ
โจทก์ร่วม มิใช่เพียงการใช้อวัยวะเพศของจ าเลยถูไถเฉพาะภายนอกอวัยวะเพศของโจทก์ร่วม  

                                                 
85  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276. 
86  ค าพิพากษาศาลฎีกา. สืบค้น 17 พฤษภาค 2557, จาก

http://deka2007.supreamcourt.or.th/deka/web/search.jsp 
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โดยไม่ประสงค์จะสอดใส่ การกระท าของจ าเลยจึงบ่งชี ถึงเจตนาของจ าเลยที่จะข่มขืนกระท าช าเรา
โจทก์ร่วมหาใช่มีเจตนาเพียงแค่กระท าอนาจารไม่ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่ง 
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  19) พ.ศ. 2550 ต้องการขยายความหมายของการกระท าช าเรา 
ว่านอกจากหมายถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท าต่ออวัยวะเพศของผู้ถู กกระท าแล้ว  
ยังรวมถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระท าด้วย  
เท่ากับเป็นการเพิ่มอวัยวะที่ถูกกระท าขึ นใหม่ เพิ่มสิ่งที่ใช้ในการกระท านอกจากจะกระท าช าเรา
โดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระท าแล้ว  
ยังรวมถึงการใช้สิ่งอ่ืนใด เช่น การใช้อวัยวะเพศเทียมกระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของ
ผู้ถูกกระท าด้วย เป็นกรณีที่ขยายความหมายของค าว่ากระท าช าเรา ในแง่เพิ่มสิ่งที่ใช้ในการกระท า
และอวัยวะที่ถูกกระท าขึ นใหม่เท่านั น ส่วนกรณีอย่างไรจึงจะเป็นการกระท าช าเราส า เร็จนั น 
ก็คงยังคงมีความหมายอยู่ว่าจะเป็นการกระท าช าเราส าเร็จได้ต้องถึงขั นอวัยวะเพศของผู้กระท า
ล่วงล  าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้ถูกกระท า หรือล่วงล  าเข้าไปในทวารหนักของผู้ถูกกระท าหรือ
ล่วงล  าเข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระท า หากมีการใช้สิ่งของอย่างอ่ืน เช่น อวัยวะเพศเทียม สิ่งของ
อย่างนั นก็ต้องมีการล่วงล  าเข้าไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผู้ถูกกระท าเช่นกัน 

จ าเลยมีเจตนากระท าช าเราโจทก์ร่วม จ าเลยใช้อวัยวะเพศของจ าเลยถูไถอวัยวะเพศของ
โจทก์ร่วมแต่อวัยวะเพศของจ าเลยไม่อาจล่วงล  าเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมได้ เพราะอวัยวะ
เพศของโจทก์ร่วมมีขนาดเล็ก ส่วนการใช้ลิ นเลียอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมก็ไม่ปรากฏว่าลิ นได้
ล่วงล  าเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วม การกระท าของจ าเลยถือได้ว่าจ าเลยลงมือกระท าช าเรา
แล้วแต่การกระท าไม่บรรลุผล จ าเลยจึงมีความผิดฐานพยายามกระท าช าเราโจทก์ร่วม87 

ในส่วนความเห็นของข้าพเจ้าในฐานะผู้เขียนเห็นว่า “ข่มขืนกระท าช าเราหมายถึง”  
การใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืน (ซึ่งในที่นี หมายถึงทั งเพศชายและเพศหญิง) โดยผู้กระท ามีเจตนาที่จะ
ใช้เหยื่อเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางเพศของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท า
ล่วงล  าเข้าไปในอวัยวะเพศของเหยื่อ หรือทวารหนัก หรือช่องปาก และรวมถึงการใช้วัตถุอ่ืนใด เช่น 
อวัยวะเพศเทียมล่วงล  าเข้าไปใน อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนักของเหยื่อด้วย 

2.7.2 องค์ประกอบของความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายไทย สามารถแยกพิจารณาได ้2 ประการ คือ 
1.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา อันเป็นแม่บท (ตามมาตรา 276 วรรคแรก) 
2.  เหตุเพิ่มโทษความผิดฐานกระท าช าเรา มีดังนี  

                                                 
87  แหล่งเดิม. 
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2.1  เป็นการกระท าแก่บุคคลอายุเกินกว่า 15 ปี (ตามมาตรา 276 วรรคสอง 277 ทวิ, 
277 ตรี, 281 และ 285) 

2.2  เป็นการกระท าแก่เด็กหญิงไม่เกิน15 ปี (ตามมาตรา 277, 277 ทวิ, 277 ตรี และ 
285) 

2.3  เป็นการกระท าแก่เด็กหญิงไม่เกิน13 ปี (ตามมาตรา 277, 277 ทวิ, 277 ตรี และ 
285) 

2.7.3  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราส าเร็จ 
ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) 2550 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ 
โดยใช้ก าลังประทุษร้ายโดยผู้อ่ืนนั นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  หรือโดยท า ให้ผู้อ่ืนนั น 
เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั งแต่แปดพันบาทถึง 
สี่หมื่นบาท” 

จากข้อความตามมาตรานี  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
4 ประการ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 “ข่มขืน” โดย 

1.  ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ การขู่เข็ญนี จะต้องกระท าในทางวาจา หรือทางร่างกายก็ได้
และไม่จ ากัดเพียงจะท าร้ายร่างกายเท่านั น อาจจะเป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับก็ได้ ซึ่งเป็นการ 
กระท าแก่ผู้นั นโดยตรงหรือจะกระท าต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นั นก็ได้ เช่น บุตร เป็นต้น 
นอกจากนั นจะกระท าต่อทรัพย์สินก็ได้ การขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ นี  

จะกระท าโดยมีอาวุธหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีอาวุธมาใช้ในการขู่เข็ญ และเป็นอาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิดเป็นความผิดตามวรรคสอง 

2.  โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หมายความว่า ท าการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของ 
บุคคลไม่ว่าจะท าร้ายด้วยแรงกายภาพ หรือด้วย สิ่งอ่ืนใดและในความหมายรวมถึงการกระท าใด ๆ 
ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา 
สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกัน 

3.  โดยอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ หมายถึง การกระท าช าเราผู้อ่ืนในขณะที่ตกอยู่
ในสภาพที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เช่น หลับไปโดยไม่รู้สึกตัว เมื่อแอบมากระท าช าเราในขณะนั น 
ต้องถือว่าเป็นการข่มขืนใจ โดยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เพราะถ้ารู้สึกตัว ผู้นั นก็จะไม่ยอมให้
กระท าช าเรา เช่น นอนป่วยอยู่ร่างกายอ่อนเพลีย หรือกรณีที่มีคนมัดมือไว้แล้วอีกคนหนึ่ง เดินทางมา
พบเข้าแล้วถือโอกาสกระท าช าเราผู้นั นเสีย เป็นต้น ดังนั น ต้องถือว่าเป็นการข่มขืน กระท าช าเรา 
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ผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ อาจเห็นได้จากการที่ผู้นั นถูกฉุดพาตระเวนแล้ว 
ข่มขืนกระท าช าเรา แม้ในตอนหลัง ๆ จะไม่ขัดขืนก็ถือว่าเป็นการข่มขืนกระท าช าเราโดยอยู่ใน 
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

 4.  โดยท าให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอ่ืน คือ ท าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลที่ผู้นั นสมัครใจ
หรือยินยอมให้ร่วมประเวณีด้วย เช่น คิดว่าเป็นสามีภรรยาหรือคนรักจึงไม่ขัดขืน ในกรณีเช่นนี  
ต้องถือว่าเป็นการข่มขืนกระท าช าเราไม่ใช่เป็นการยินยอม 

 องค์ประกอบที่ 2 กระท าช าเรา การกระท าช าเรานั นกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ 
ผู้กระท าโดย การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

องค์ประกอบที่ 3 ผู้อ่ืน 
องค์ประกอบที่  4 โดยเจตนา เจตนา หมายถึง การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ

ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน 
หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน ผู้กระท าจะต้องมีเจตนาที่จะ 
ข่มขืนกระท าช าเรา ถ้าเจตนาเพียงแต่เอาของลับของจ าเลยแตะ ๆ ง่ามขาอ่อนของเด็กหญิงไม่ได้มี
เจตนาจะข่มขืนกระท าช าเรา ถึงแม้น  าอสุจิจะเคลื่อนออกมาก็คงมีความผิดฐานกระท าอนาจาร
เท่านั น 

2.7.4 บทลงโทษของความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
บทลงโทษในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรานั น ตามประมวลกฎหมายอาญาได้มีการ

บัญญัติถึงลักษณะการกระท าความผิด และระวางโทษไว้หลายฐานตามความรุนแรงของการกระท า 
โดยค านึงถึงอายุของผู้ถูกกระท า ลักษณะการก่อเหตุและผลของการกระท า ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 277 และ 277 ทวิ ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโทษของความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของการกระท าความผิด โดยมีโทษขั นสูงถึง
ประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม การลงโทษทางอาญาเป็นการกระท าต่อเนื อตัวร่างกาย จึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้  ดังนั น นอกจากหลักการ แนวความคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่จะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนการออกกฎหมาย แนวทางการลงโทษ 
หรือการบ าบัดที่มีประโยชน์ที่สามารถยับยั งการกระท าความผิดในอนาคตได้ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ควรค านึงถึง 

จากการศึกษาถึงลักษณะของผู้กระท าความผิดที่มีอาการกามวิตถาร สรุปได้ว่า ผู้กระท า
ความผิดประเภทนี ยังเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้คล้ายกับวิญญูชนทั่วไป และยังเป็นผู้ที่
รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความสามารถในการกระท าความผิดโดยเจตนา มีความตั งใจ มีการวางแผน  
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มีแรงจูงใจ มีแรงผลักดันทางเพศ แต่ทั งนี ทั งนั น ผู้กระท าความผิดก็จะเป็นผู้ที่รู้ตัวว่าตนเองมีความ
ผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ เพียงแต่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่มี 
จิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้  
ฉะนั น ผู้กระท าความผิดที่มีอาการกามวิตถาร จึงต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วไป  
ซึ่งปัญหาส าคัญที่เกิดจากการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดประเภทนี  คือการกระท า 
ความผิดซ  า ผู้กระท าความผิดเหล่านี มีฮอร์โมนเพศที่สูง ส่งผลให้เกิดความต้องการทางเพศที่สูงขึ น
ตามมา ประกอบกับไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้จึงเป็นที่มาของอาชญากรรม ต่าง ๆ  

ดังนั น การที่ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษด้วยการประหารชีวิต จ าคุก หรือกักขังตามที่
ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1888 จึงไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและปิดโอกาส
ของผู้กระท าความผิดที่จะกลับคืนสู่สังคมเพราะการลงโทษด้วยการจ าคุกเพียงวิธีเดียวไม่ท าให้
ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจหายไปได้ ส่งผลให้ไม่สามารถท าให้อัตราการกระท า
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราลดลง วิธีการที่เหมาะสมที่ควรน ามาพิจารณา คือ การลงโทษตาม
หลักกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้รับ  
การบ าบัดรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้วยการใช้ยา ตามแนวทางการรักษาผู้มีอาการกามวิตถารของ 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถลดอัตราการกระท าความผิดซ  า  อันเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการบังคับโทษได้ ซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี  

 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 

2.8.1 ความหมายของการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เป็นภาษาพูดที่ใช้ในการกล่าวถึงการรักษาผู้กระท า

ความผิดทางเพศ โดยการใช้ยายับยังฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการกระท า
ความผิดซ  า หรืออาจกล่าวอีกนัยได้ว่า การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ที่ใช้วิธีการรักษาโดยการ
ใช้ฮอร์โมนบ าบัด (บางแห่งจะมีชื่อเรียกวิธีการบ าบัดเป็นการเฉพาะ  เช่น ADT ซึ่งย่อมาจาก 
Androgen Deprivation Therapy) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน  
อันเป็นฮอร์โมนเพศชายด้วยการใช้ยาร่วมในการลดความต้องการทางเพศ วิธีการนี เป็นวิธีที่สมบูรณ์
แบบที่จะป้องกันการกระท าความผิดซ  าต่อเด็กและเป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการตัด
อัณฑะ การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเร่ิมใช้ในปี ค.ศ. 1966 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นช่วง
ระยะเวลาที่นานาอารยประเทศยังคงสนับสนุนวิธีการฟื้นฟูกระบวนยุติธรรมทางอาญาอยู่ช่วง 30 ปี
แรกของการใช้วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการ
                                                 

88  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18. 
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ลดอัตราการกระท าความผิดซ  าในบรรดาผู้กระท าความผิดประเภทกามวิตถารถึง 50%89  
2.8.2 ที่มาของการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ90 

ในช่วงระยะเวลากึ่งศตวรรษที่ 20 ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศได้เร่ิมใช้
วิธีการท าหมันด้วยการผ่าตัด (Surgical Castration) ซึ่งหมายถึงการผ่าตัดเอาลูกอัณฑะทั งสองข้าง
ออก เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศ ประเทศที่มีการประกาศใช้นโยบายแล้ว คือ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ฮอลแลนด์ เยอรมน ีฟินแลนด์ ไอแลนซ์ และเดนมาร์ก ซึ่งได้มีการรายงานว่าอัตรา
การกระท าความผิดซ  าของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศอยู่ระหว่าง  1.1 ถึง 7.4 เปอร์เซนต์ 
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่ท าหมัน อัตราการกระท าความผิดซ  ามีถึงระหว่าง 50 ถึง 84 เปอร์เซนต์ 
ผลรับที่ได้จากวิธีการดังกล่าวจึงสนับสนุนให้ใช้วิธีการตัดลูกอัณฑะ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยลด
อัตราการกระท าความผิดซ  าจากผู้กระท าความผิดทางเพศ 

วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เร่ิมในช่วงแรกโดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่ท า
การริเร่ิมทดลองทางเคมีในที่นี  หมายถึง การใช้วิธีการปรับฮอร์โมน ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์
มากกว่าการตัดอัณฑะเพราะจะไม่เกิดแผลบนร่างกายของผู้กระท าความผิด อันจะท าให้ผู้อ่ืนรู้ว่า 
ผู้นั นเป็นผู้กระท าความผิดมาก่อน 

ความพยายามครั งแรกที่จะใช้วิธีการปรับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) 
ส าหรับผู้กระท าความผิดทางเพศเกิดขึ นในปี 1966 เมื่อจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ 
ชื่อนายแพทย์ จอห์น มันนี่ (Dr. John Money)91 ใช้ยา Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA 
ร่วมกับการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตใจ ในการรักษาผู้กระท าความผิดที่มีประวัติว่ามีการเบี่ยงเบน
ทางเพศ (Cross Dressing) และมีประวัติว่ามักมีการเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็ก (อายุไม่เกิน 13 ปี) 
(Pedophilia) 

หนึ่งปีให้หลังที่หน่วยวิจัยทางด้านสุขภาพจิตของมหาวิทยาลัยจอนส์  ฮอปกินส์ โดย 
นายแพทย์มันนี่และทีมวิจัยได้ท าการวิจัยพฤติกรรมของผู้ป่วยจ านวนมากที่ได้รับยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ และในปี  ค.ศ.1976 แผนการให้ยา  Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA  

                                                 
89  CHEMICAL CASTRATION: HOW A MEDICAL THERAPY BECAME PUNISHMENT AND THE 

BIOETHICAL IMPERATIVE TO RETURN TO A REHABILITATIVE MODEL FOR SEX OFFENDER (p. 1) 
Op.cit. 

90  Ibid. 
91  Dr. Money is better known for his involvement in the controlversial Bruce/Brenda case. Money, a 

sexologist and gender theorist, sought to prove gender was learned by counseling a case in which a child was 
born male but raised female following a botched circumcision.  
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ได้เร่ิมต้นที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลักเท็กซัส สาขากัลเวสตัน หรือ UTMB (ภายหลังสองแห่งนี ได้
รวมกันและใช้ชื่อว่า คลินิกโรเซนเบิร์ก ซึ่งยังท างานมาจนทุกวันนี ) จากการวิจัยพบว่าอัตราการ
กระท าความผิดซ  าลดลงห้าสิบเปอร์เซนต์โดยเฉพาะในกลุ่มของคนไข้ประเภทกามวิตถาร 
(Paraphiliacs) ในช่วงระยะเวลา 1 รอบของการรักษา 

ต้นปี 1980 กลุ่มนักวิจัยของ UTMB ซึ่งมีจิตแพทย์พอล วอคเกอร์ เป็นหัวหน้าศูนย์ได้
เสนอที่จะจ าแนกผู้กระท าความผิดทางเพศเป็น 4 ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของการกระท า
ความผิดและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังนี  

1.  ผู้กระท าความผิดชนิดที่  1 หรือ กลุ่มที่ก าลังปฎิเสธ ผู้กระท าความผิดจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่ตัวเองท า หรือปฏิเสธการกระท าของตัวเองที่เป็นอาชญากรรม 
ทั่ว ๆ ไป 

2.  ผู้กระท าความผิดชนิดที่  2 หรือกลุ่มที่ปฏิเสธสังคม (Disinhibited) ผู้กระท าจะ
ยอมรับอาชญากรรมที่ตัวเองกระท า แต่ต าหนิปัจจัยภายนอก เช่น ท าไปเพราะมีความเครียด 

3.  ผู้กระท าความผิดชนิดที่  3 หรือกลุ่มที่มีอารมณ์รุนแรง กลุ่มนี ผู้กระท าความผิด
มักจะแสดงออกโดยอารมณ์โกรธ อารมณ์รุนแรง หรือการใช้ก าลัง 

4.  ผู้กระท าความผิดชนิดที่ 4 หรือกลุ่มกามวิตถาร กลุ่มนี จะแสดงออกว่าตนมีอ านาจ
ทางเพศมาก เพ้อฝันทางเพศ หรือลุ่มหลงทางไสยศาสตร์ มีความเชื่อว่าจะท าให้เป็นจริงได้ 

ในการวางแผนการรักษา จิตแพทย์วอคเกอร์และทีมวิจัยสรุปว่าผู้กระท าความผิดชนิดที่ 
4 หรือที่เรียกว่ากลุ่มกามวิตถารตอบสนองต่อการรักษาด้วย  Medroxyprogesterone Acetate หรือ 
MPA หรือที่รู้จักกันว่าวิธีการรักษาด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ92 

2.8.3 วัตถุประสงค์ของการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ  
วัตถุประสงค์ของการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศ โดยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน

เพศชายในแง่เหตุผลของการบ าบัดตามระบบยุติธรรมทางอาญามีอยู่ 3 เป้าหมายหลัก 
1.  เพื่อให้ผู้ต้องขังมีการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและ  

มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.  เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม 
3.  เพื่อปรับปรุง แก้ไข บ าบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย  

                                                 
92  CHEMICAL CASTRATION: HOW A MEDICAL THERAPY BECAME PUNISHMENT AND THE 

BIOETHICAL IMPERATIVE TO RETURN TO A REHABILITATIVE MODEL FOR SEX OFFENDER (pp. 3-4). 
Op.cit. 
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2.8.4  วิธีการบ าบัดด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ93  
การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ คือ กระบวนการที่เกิดผลต่ออัณฑะแต่ไม่ท าให้

อัณฑะเกิดรอยแผลเป็น การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ผู้กระท าความผิดจะรับยาที่มีผลต่อ
กระบวนการเผาผลาญฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเข้าไป ยาที่ก าหนดให้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
คือ Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเป็นยาส าหรับผู้หญิงที่ใช้
เป็นยาฉีดคุมก าเนิด โดยจะต้องฉีดทุก ๆ 3 เดือน ภายใต้ชื่อการค้าว่า Depo-Provera94 

การออกฤทธิ์ของ Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA ออกฤทธิ์เพื่อยับยั งการ
ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชาย ที่ผลิตออกมาตามธรรมชาติของร่างกาย โดยจะเกิดการเผา
ผลาญภายในร่างกาย แล้วส่งผลไปที่ต่อมพิทูทารี (Pituitary Gland) จากนั นจึงค่อย ๆ มีการปล่อย
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกมาในเทสทิส (Testes) หรืออัณฑะ 

การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแตกต่างจากการผ่าตัดอัณฑะตรงที่ว่าการใช้เพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศจะเกิดผลเพียงชั่วครั งชั่วคราว ไม่ได้เป็นหมันถาวร 

การรักษาด้วยการใช้ยา Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA สามารถใช้ได้ทั งใน
โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ และในคุก โดยการตัดสินใจของแพทย์หรือโดยความประสงค์
ของผู้ป่วยก็ได้ แต่ทั งนี ทั งนั นหากเป็นกรณีของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ที่จะต้องให้การรักษา
ด้วยยา หรือการรักษาพิเศษส าหรับร่วมกับการรักษาด้วยยา จะต้องอยู่ภายใต้ต าสั่งของผู้พิพากษา
โดยตรงร่วมกับการควบคุมความประพฤติ 

การรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของบุคคลทั่วไป กับผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศไม่เหมือนกัน ถึงแม้การรักษาทั งสองแบบจะมีเป้าหมายเหมือนกัน คือ  
เพื่อลดการกระท าซ  าและเพื่อให้ผู้กระท าผิดกลับสู่สภาพเดิม การรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศของบุคคลทั่วไปใช้เพื่อการบ าบัดรักษา แต่การรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ใช้เพื่อการบ าบัดรักษาทางด้านจิตเวชและเพื่อการ
บังคับโทษ 

การรักษาด้วยการใช้ยา Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA ส าหรับบุคคลทั่วไป 
หรือผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ จะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื อทุก ๆ อาทิตย์ ขนาดเร่ิมต้นที่ใช้ คือ  
ขนาดระหว่าง 100 ถึง 500 มิลลิกรัม การเร่ิมต้นด้วยขนาดเท่านี จะลดระดับฮอร์โมนเทสโท 
สเตอโรนได้เหมือนกับระดับที่อยู่ในช่วงก่อนวัยรุ่น ภายใน 3-5 สัปดาห์แรก 

                                                 
93  Ibid. 
94  Pfizer. Depo – Provera. Retrieved October 1, 2014, from http://www.pfizer.com/products/product-

detail/depo_provera. 
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บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายในการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศ 

ด้วยวิธีการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอร์โมนเพศ 
 

ในบทนี้จะน ำเสนอเกี่ยวกับนโยบำยกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศโดยกำรใช้ยำ
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในต่ำงประเทศ โดยศึกษำประเทศสหรัฐอเมริกำ รัฐแคลิฟอร์เนีย  
รัฐฟลอริดำ และประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ว่ำมีเนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำยอย่ำงไร มีจุดเด่น  
จุดด้อยและข้อแตกต่ำงหรือข้อเหมือนกันอย่ำงไร  เพื่อน ำไปใช้ในกำรศึกษำเปรียบเทียบกับ
บทบัญญัติที่ใช้ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 276 และ 
มำตรำ 277 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 23) ของ
ประเทศไทยซึ่งจะได้น ำเสนอในบทต่อไปด้วย ดังจะปรำกฏสำระส ำคัญตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้น ำในกำรผลักดันประเทศต่ำง  ๆ ให้ตรำกฎหมำยเพื่อบ ำบัด
ผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ โดยนักวิชำกำรทำงด้ำนกฎหมำยเห็นว่ำกำรบ ำบัด
ด้วยวิธีนี้จะเป็นกำรบ ำบัดที่สำมำรถชี้วัดอัตรำกำรกระท ำควำมผิดฐำนกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำต่อเด็ก
ที่ดีที่สุดเท่ำที่เคยน ำมำใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งก็คือ กำรน ำกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำร “ใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศ” มำใช้กับนักโทษที่กระท ำควำมผิดซ้ ำ 

3.1.1  ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
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ตารางท่ี 3.1 สถิติกำรถูกข่มขืนโดยกำรใช้ควำมรุนแรงในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 2012 
 

California (มีประชำกร) 
31,191,572 คน 

Area Forcible Rape 
Metropolitan Statistical Area 7,562 

Cities outside metropolitan areas 118 

California (มีประชำกร) 
31,191,572 คน 

Area Forcible Rape 
Non metropolitan counties 154 

Total 7,837 
 
ท่ีมา: The FBI Federal Bureau of Investigation1 
 
ตารางท่ี 3.2  สถิติกำรถูกข่มขืนกระท ำช ำ เรำและกำรถูกรุกรำนทำงเพศ  จ ำแนกตำมเมือง 

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (ที่มีประชำกรเกิน 100,000 คน) ระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง 
มิถุนำยน ค.ศ. 2012 - 2013 

 
State City  Population Rape Aggravated Assault 

California Anaheim 2012 344,526 47 334 
  2013  39 332 
 Antioch 2012 105,009 16 322 
  2013  6 307 
 Bakersfield 2012 355,696 21 570 
  2013  27 559 
 Berkeley 2012 114,961 18 60 
  2013  16 61 
 Burbank 2012 105,057 13 44 
  2013  10 55 

                                                 
1 The FBI Federal Bureau of Investigation. Retrieved November 23, 2014, from 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/5tabledatadecpdf 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 Carlsbad 2012 107,879 15 104 
  2013  10 72 
 Chula Vista 2012 249,830 16 150 
  2013  19 153 

California Concord 2012 125,205 13 111 
  2013  5 128 
 Corona 2012 157,342 6 49 
  2013  5 44 
 Costa Mesa 2012 112,635 14 73 
  2013  20 50 
 Daly City 2012 103,311 5 71 
  2013  6 50 
 Downey 2012 113,628 7 87 
  2013  6 73 
 El Calon 2012 101,864 16 103 
  2013  8 78 
 Elk Grove 2012 156,344 7 192 
  2013  6 192 
 El Monte 2012 115,356 8 76 
  2013  6 86 
 Escondido 2012 147,386 18 188 
  2013  14 157 
 Fairfield 2012 107,110 14 158 
  2013  7 179 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 Fontana 2012 200,874 15 241 
  2013  13 233 
 Fremont 2012 218,927 3 82 
  2013  12 62 
 Fresno 2012 506,011 27 867 
  2013  23 803 

California Fullerton 2012 138,455 11 159 
  2013  16 127 
 Garden Grove 2012 175,079 10 160 
  2013  8 148 
 Glendale 2012 194,902 3 52 
  2013  4 55 
 Hayward 2012 147,424 19 131 
  2013  15 107 
 Huntington Beach 2012 194,677 12 94 
  2013  14 121 
 Inglewood 2012 111,488 16 176 
  2013  17 193 
 Irvine 2012 217,528 5 29 
  2013  9 32 
 Lancaster 2012 159,155 23 284 
  2013  23 266 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 Long Beach 2012 469,893 63 723 
  2013  54 514 
 Los Angeles 2012 3,855,122 477 4,141 
  2013  380 3,801 
 Modesto 2012 204,631 28 496 
  2013  43 581 

California Moreno Valley 2012 199,673 10 197 
  2013  18 144 
 Murrieta 2012 106,839 5 18 
  2013  3 20 
 Norwalk 2012 107,295 5 104 
  2013  12 124 
 Oakland 2012 399,487 135 1,565 
  2013  89 1,429 
 Oceanside 2012 171,141 25 226 
  2013  22 227 
 Ontario 2012 167,933 16 101 
  2013  11 99 
 Orange 2012 139,692 4 31 
  2013  2 31 
 Oxnard 2012 201,797 0 135 
  2013  7 153 
 Palmdale 2012 155,294 21 264 
  2013  11 221 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 Pasadena 2012 139,382 7 96 
  2013  11 123 
 Pomona 2012 151,511 25 245 
  2013  40 252 
 Rancho 

Cucamonga 
2012 169,276 5 100 

  2013  10 86 
California Rialto 2012 101,595 10 147 

  2013  11 115 
 Richmond 2012 106,357 23 332 
  2013  20 399 
 Riverside 2012 313,532 36 322 
  2013  35 408 
 Roseville 2012 122,896 4 91 
  2013  7 94 
 Sacramento 2012 476,557 67 1,073 
  2013  43 934 
 Salinas 2012 154,413 20 240 
  2013  13 240 
 San Bernardino 2012 214,987 32 497 
  2013  33 491 
 San Diego 2012 1,338,477 172 1,794 
  2013  143 1,666 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 San Francisco 2012 820,363 55 1,073 
  2013  40 1,227 
 San Jose 2012 976,459 130 999 
  2013  123 898 
 Santa Ana 2012 332,482 25 363 
  2013  31 288 
 Santa Clara 2012 119,360 7 57 
  2013  5 57 

California Santa Clarita 2012 179,284 11 102 
  2013  11 88 
 Santa Maria 2012 101,207 11 255 
  2013  11 256 
 Santa Rosa 2012 170,862 40 218 
  2013  19 205 
 Simi Valley 2012 126,686 5 53 
  2013  6 56 
 Stockton 2012 299,105 56 1,522 
  2013  49 1,269 
 Sunnyvale 2012 143,606 8 36 
  2013  9 48 
 Temecula 2012 103,414 8 25 
  2013  7 22 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

State City  Population Rape Aggravated Assault 
 Thousand Oaks 2012 129,171 11 47 
  2013  4 43 
 Torrance 2012 147,851 8 32 
  2013  7 40 
 Vallejo 2012 117,912 24 220 
  2013  20 286 
 Ventura 2012 108,511 17 65 
  2013  15 72 
 Victorville 2012 118,687 20 225 
  2013  23 204 

California Visalia 2012 127,604 22 178 
  2013  13 145 
 West Covina 2012 107,861 5 76 
  2013  2 76 

 
ท่ีมา: The FBI Federal Bureau of Investigation2 

 
จำกตำรำงข้ำงต้นเป็นกำรเก็บข้อมูลเมืองต่ำง ๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีประชำกรมำกกว่ำ 

100,000 คน และเป็นกำรเก็บข้อมูลเพียงคร่ึงปีหรือระหว่ำงเดือน มกรำคม ถึง มิถุนำยนพบว่ำเมืองที่
มีข่มขืนกระท ำช ำเรำและกำรรุกรำนทำงเพศมำกที่สุด คือ เมืองลอสแองเจลิส ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีกำร
ข่มขืนกระท ำช ำเรำเกิดขึ้น 3 คดีต่อวัน และในปี 2013 เกิดขึ้น 2 คดีต่อวัน  

                                                 
2  The FBI Federal Bureau of Investigation. Retrieved November 23, 2014, from 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/5tabledatadecpdf 
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3.1.2  กำรลงโทษในควำมผิดทั่วไปฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มำตรำ 261.5 ว่ำ 261.5. 
(a)  “กำรมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นควำมผิดกฎหมำย คือ กำรกระท ำโดยกำรมีเพศสัมพันธ์

ซึ่งส ำเร็จควำมใคร่กับผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสของผู้กระท ำควำมผิด ถ้ำผู้นั้นเป็นผู้ เยำว์  ผู้ เยำว์ตำม
ควำมหมำยในมำตรำนี้ หมำยถึงผู้ที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี และ ผู้ใหญ ่หมำยถึงผู้ที่มีอำยุอย่ำงน้อย 18 ปี 

(b)  ผู้ใดมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ ที่มีอำยุมำกกว่ำหรือ 
น้อยกว่ำเกณฑ์อำยุผู้เยำว์ 3 ปี ผู้นั้นมีควำมผิดทำงอำญำ 

(c)  ผู้ใดมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ ที่มีอำยุน้อยกว่ำเกณฑ์อำยุ
ผู้เยำว์ 3 ปี ผู้นั้นมีควำมผิดทำงอำญำ และ ต้องได้รับโทษ และต้องระวำงโทษจ ำคุกในคุกประจ ำ
เมืองไม่เกิน 1 ปี 

(d)  ผู้ใดอำยุ 21 ปี หรือมำกกว่ำ กระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี  
ผู้นั้นมีควำมผิดทำงอำญำ และ ต้องได้รับโทษจ ำคุก ในคุกประจ ำเมืองไม่เกิน 1 ปี 

(e)  (1) แม้จะมีบทบัญญัติอ่ืนใดในส่วนนี้ ผู้ใหญ่ที่กระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์  
ตำมมำตรำนี ้อำจจะต้องรับผิดทำงแพ่งเป็นจ ำนวนเงินต่อไปนี้ 

(A) ผู้ใหญ่ที่กระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ที่มีอำยุน้อยกว่ำผู้ใหญ่ 2 ปีจะต้องรับผิด
ทำงแพ่งไม่เกินสองพันดอลลำร์ ($2,000). 

(B)  ผู้ใหญ่ที่กระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ที่อำยุน้อยกว่ำผู้ใหญ่อย่ำงน้อย  2 ปี
จะต้องรับผิดทำงแพ่งไม่เกินห้ำพันดอลลำร์ ($5,000). 

(C)  ผู้ใหญ่ที่กระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้เยำว์ที่อำยุน้อยกว่ำผู้ใหญ่อย่ำงน้อย  3 ปี
จะต้องรับผิดทำงแพ่งไม่เกินหน่ึงหมื่นดอลลำร์ ($10,000) 

(D)  ผู้ใหญ่ที่มีอำยุมำกกว่ำ 21 ปี ที่กระท ำควำมผิดต่อผู้เยำว์ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปีจะต้อง
รับผิดทำงแพ่งไม่เกินสองหมื่นห้ำพันดอลลำร ์($25,000) 

ตำมกฎหมำยรัฐแคลิฟอร์เนียเห็นได้ว่ำมีกำรก ำหนดไว้ทั้งโทษปรับและโทษจ ำคุก 
รวมถึงมีกำรก ำหนดถึงอำยุของเหยื่อไว้เป็นส ำคัญ 

ทั้งนี้กำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำตำมองค์ประกอบควำมผิดของกฎหมำย
รัฐแคลิฟอร์เนีย จะประกอบไปด้วย กำรกระท ำควำมผิดทำงเพศต่อผู้ เยำว์หรือกำรมีเพศสัมพันธ์ 
(กำรสอดใส่อวัยวะเพศ) ตัวอย่ำงที่เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำรัฐแคลิฟอร์เนีย  
มำตรำ 261.5 เชน่ 
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1.  ผู้หญิงชั้นมัธยมปลำยอำยุ 19 ปี มีเพศสัมพันธ์กับชำยหนุ่มวัย 16 ปีที่อยู่ในชั้นเรียน
เดียวกัน 

2.  อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยวัย 35 ปี ได้พัฒนำระดับควำมสัมพันธ์และมีเพศสัมพันธ์
กับเด็กหญิงอำยุ 17 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนในห้องเรียน 

3.  คู่รักมัธยมปลำยที่ออกเดทกันมำเป็นระยะเวลำ 3 ปี มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกในขณะที่
เขำอำยุ 18 ปี และเธออำยุเพียง 16 ปี 

ตัวอย่ำงคดีที่เกิดขึ้นในคดีของ Michael M. v. Superior Court of Sonoma3 (County 450 
U.S. 464 (1981)) ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คือ ในขณะที่จ ำเลยอำยุเพียง 17 ปี เขำถูกตั้งข้อหำทำงอำญำ 
ที่กระท ำละเมิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 261.5 โดยกำรมีเพศสัมพันธ์แบบผิดกฎหมำยกับ
ผู้หญิงอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 261.5  

3.1.3  กำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศโดยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ ก ำหนดให้มีกำรใช้วิธีกำรบ ำบัดโดยกำร

ให้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ซึ่งเป็นกำรใช้ยำยับยั้งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน แทนวิธีกำรตัด
อัณฑะ (Surgical Castration) 

โดยในปี ค.ศ. 1984 ผู้พิพำกษำประจ ำรัฐมิชิแกนได้มีค ำพิพำกษำตัดสินให้บ ำบัด
ผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ โดยกำรให้รับยำ Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA ในขณะที่ถูก
ควบคุมควำมประพฤติและศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำว่ำเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดพระรำชบัญญัติ
ควบคุมควำมประพฤติแห่งรัฐมิชิแกน 

กระนั้นในปี ค.ศ. 1996 มีกำรศึกษำทำงกำรแพทย์พบว่ำรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นรัฐแรก 
ที่ออกกฎหมำยให้มีกำรใช้วิธีกำรบ ำบัดโดยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ซึ่งเจำะจงเฉพำะ
ผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ4 

หลักเกณฑ์กำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศด้วยวิธีกำรใช้ยำ ภำยใต้ควำมเห็นร่วมกัน
ของกระทรวงยุติธรรม รัฐแคลิฟอร์เนีย เห็นพ้องว่ำ จำกกำรประเมินจ ำนวนผู้กระท ำควำมผิด 
ทำงเพศที่บันทึกไว้ในฐำนข้อมูลของกระทรวง (เฉพำะรัฐแคลิฟอร์เนีย) มีจ ำนวนมำกถึง 66,000 คน 

                                                 
3  Lawschoolcasebriefs. (2013, November 7). Michael M. v. Superior Court of Sonoma County case 

brief. Retrieved October 10, from http://www.lawschoolcasebriefs.net/2013/11/michael-m-v-superior-court-of-
sonoma.html 

4  From Florida’s 1997 Chemical castration Law: A Return to the dark ages (p. 117) by Larry Helm 
Spalding, 1998, United State of America: Florida State University. Copyright 1998 by Florida State University 
Law Review 
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และมีจ ำนวนถึง 39,000 คน เคยเป็นนักโทษที่กระท ำควำมผิดต่อเด็ก (ค.ศ. 1996)5 โดยภำยในปีแรก
ที่ได้มีพักกำรลงโทษมำกกว่ำ 50% ของนักโทษที่กระท ำควำมผิดทำงเพศต้องกลับมำเข้ำคุกอีก
เพรำะเหตุที่ไดก้ระท ำควำมผิดซ้ ำ 

อัตรำกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำที่กระท ำต่อเด็ก เป็นประเด็นที่ประชำชนให้ควำมสนใจใน
กำรจะหำทำงลงโทษผู้ที่กระท ำควำมผิดเหล่ำนี้  รัฐแคลิฟอร์เนียจึงเร่ิมหำวิธีทำงที่จะต่อสู้กับ
อำชญำกรรมอันโหดเหี้ยมดังกล่ำว ในปี ค.ศ. 1996 California Bill AB 3339 ได้รับกำรยอมรับจำกที่
ประชุมแห่งรัฐและผ่ำนมำเป็นกฎหมำยบังคับใช้ได้ในปี  ค.ศ. 1997 เพื่อน ำกำรบ ำบัดผู้กระท ำ
ควำมผิดทำงเพศด้วยวิธีกำรใช้ยำมำใช้บังคับกับผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศที่กระท ำต่อเด็ก 

ประมวลกฎหมำยอำญำแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นกฎหมำยหลักที่บัญญัติเกี่ยวกับ  
กำรกระท ำควำมผิด ที่เป็นกำรกระท ำต่อเนื้อตัวร่ำงกำย (ซึ่งเทียบเท่ำกับประมวลกฎหมำยอำญำ 
ของไทย) กฎหมำยนี้และข้อบังคับของกฎหมำยควบคุมกระบวนกำรและวิธีกำรลงโทษผู้กระท ำ
ควำมผิดทำงเพศฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 

ประมวลกฎหมำยอำญำแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มำตรำ AB 3339 ภำยหลังได้ถูกยกเลิก และ
ได้มีกำรบัญญัตเิพิ่มเติมเข้ำไปใน California Penal Code มำตรำ 645 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ6 

(a)  ผู้ใดถูกพิสูจน์แล้วว่ำมีควำมผิดและกระท ำควำมผิดเป็นควำมผิดคร้ังแรก ตำมกำร
กระท ำใดในข้อ(c) โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีอำยุไม่เกิน 13 ปี อำจจะถูกให้รับกำรรักษำด้วยยำ 
Medroxyprogesterone Acetate ห รื อพั ก ก ำ รล ง โทษพ ร้ อม กั บ ก ำ ร รั บ ก ำ ร รั ก ษ ำ ด้ ว ย ย ำ 
Medroxyprogesterone Acetate หรือยำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยกัน กรณีอ่ืน ๆ กำรก ำหนดโทษส ำหรับผู้กระท ำ
ควำมผิด ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมำยและดุลพินิจของศำล7 

(b)  ผู้ใดถูกพิสูจน์ว่ำมีควำมผิด และเป็นกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ ของกำรกระท ำใดใน
ข้อ(c) โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมีอำยุไม่เกิน 13 ปีจะต้องถูกให้รับกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone 
Acetate หรือพักกำรลงโทษพร้อมกับกำรรับกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate หรือ 

                                                 
5  From Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex Offenses Against Children: 

Following California's Lead ( p. 67), by Peter J. Gimino III, 1997, California: Pepperdine Law Review. 
Copyright 1997 by Pepperdine University 

6  California Penal Code section 645: 
7  (a)  Any person guilty of a first conviction of any offense specified in subdivision (c), where the 

victim has not attained 13 years of age, may, upon parole, undergo medroxyprogesterone acetate treatment or its 
chemical equivalent, in addition to any other punishment prescribed for that offense or any other provision of 
law, at the discretion of the court. 
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ยำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยกัน กรณีอ่ืน ๆ กำรก ำหนดโทษส ำหรับผู้กระท ำควำมผิด ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติอ่ืนใด
ของกฎหมำย8 

(c)  มำตรำนี้ต้องน ำไปใช้กับกำรกระท ำควำมผิด9 
(1)  ในข้อ (c) หรือ (d) ตำมประมวลกฎหมำยอำญำรัฐแคลิฟอร์เนีย มำตรำ 286 ซึ่ง

บัญญัติไว้ว่ำ 
(c)  (1) ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนักกับผู้อ่ืนซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี และอำยุน้อยกว่ำ

ผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำ 10 ปี ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 
(2)  (A) ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนัก โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์โดย

ผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ โดยกำรใช้ควำมรุนแรง โดยกำรข่มขู่ โดยกำรขู่เข็ญหรือ 
โดยกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(B)  ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนักกับผู้อ่ืน ซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ โดยกำรใช้ควำมรุนแรง โดยกำรข่มขู่  
โดยกำรขู่เข็ญหรือด้วยกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(C)  ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนักกับผู้อ่ืน ซึ่งมีอำยุ 14 ปี หรือมำกกว่ำนั้น โดยกำรกระท ำ
นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำร
ขู่เข็ญ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(D)  ควำมในวรรคนี้ไม่ท ำให้ขัดต่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมมำตรำ  269 มำตรำ 
288.7 หรือบทกฎหมำยอ่ืนใด 

(3)  ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนัก โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำย
ไม่ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคต และมีควำมเป็นไป
ได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

                                                 
8 (b)  Any person guilty of a second conviction of any offense specified in subdivision (c), where the 

victim has not attained 13 years of age, shall, upon parole, undergo medroxyprogesterone acetate treatment or 
its chemical equivalent, in addition to any other punishment prescribed for that offense or any other provision of law. 

9  (c) This section shall apply to the following offenses: (1) Subdivision (c) or (d) of Section 286. (2) 
Paragraph (1) of subdivision (b) of Section 288. (3) Subdivision (c) or (d) of Section 288a. (4) Subdivision (a) 
or (j) of Section 289. 
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หรือตำม California Penal Code มำตรำ 286 (d) ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่ำ 
(d) (1) ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนัก โดยจงใจกระท ำต่อผู้อ่ืน ด้วยตัวเองหรือโดยกำร

ช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม 
โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือ ผู้อ่ืน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรกระท ำที่บรรลุวัตถุประสงค์  โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม  
โดยวิธีกำรข่มขู่ คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคต และมีควำมเป็นไปได้อย่ำงมี
เหตุผลว่ำผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 5, 7 หรือ 9 ปี 

(2)  ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนัก โดยจงใจกระท ำต่อผู้ อ่ืนด้วยตัวเองหรือโดยกำร
ช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม 
ซึ่งผู้เสียหำยนั้นมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อ
ร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคตและ 
มีควำมเป็นไปได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
10, 12 หรือ 14 ปี 

(3)  ผู้ใดร่วมเพศทำงทวำรหนัก โดยจงใจกระท ำต่อผู้ อ่ืน ด้วยตัวเองหรือโดยกำร
ช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม 
ซึ่งผู้เสียหำยนั้นมีอำยุ 14 ปี หรือมำกกว่ำ โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำย
ต่อร่ำงกำยของผู้ เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรกระท ำที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดใน
อนำคตและมีควำมเป็นไปได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำง
โทษจ ำคุก 7, 9 หรือ 11 ปี 

(4)  ควำมในวรรคนี้ไม่ท ำให้ขัดต่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมมำตรำ  269 มำตรำ 
288.7 หรือบทกฎหมำยอ่ืนใดหรือตำม California Penal Code ในวรรคแรกของ (b) ตำมมำตรำ 288 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ 

(b) (1) ผู้ใดกระท ำกำรดังที่ระบุไว้ใน (a) โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ 
กำรขู่เข็ญ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืน โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย มีควำมผิดอำญำร้ำยแรง ต้องระวำงโทษจ ำคุก 5, 8 หรือ 10 ปี 

(2)  ผู้ใดซึ่งเป็นผู้ดูแลและได้กระท ำกำรดังที่ระบุไว้ใน (a) ต่อผู้อ่ืนที่อยู่ในกำรดูแล 
โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำรขู่เข็ญ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำย 
ต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยเจตนำดังที่ระบุไว้ใน (a) มีควำมผิด
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อำญำร้ำยแรง ต้องระวำงโทษจ ำคุก 5, 8 หรือ 10 ปี 
(3)  ในข้อ (c) หรือ (d) ตำมมำตรำ 288a 
(c) (1) ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับ ผู้อ่ืนซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี หรืออำยุน้อยกว่ำ

ผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำ 10 ปี ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 
(2)(A) ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดย

ผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำรขู่เข็ญ หรือกำรท ำให้กลัว 
และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(B)  ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับผู้ซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัวและกำรประทุษร้ำย 
ต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 8, 10 หรือ 12 ปี 

(C)  ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับผู้ซึ่งมีอำยุ 14 ปี หรือมำกกว่ำ โดยกำรกระท ำนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์  โดยผู้ เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับหรือกำรท ำให้กลัวและ 
กำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก  
6, 8 หรือ 10 ปี 

(D)  ควำมในวรรคนี้ไม่ท ำให้ขัดต่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมมำตรำ  269 มำตรำ 
288.7 หรือบทกฎหมำยอ่ืนใด 

(3)  ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำก โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่
ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคต และมีควำมเป็นไปได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(d)  (1) ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำก โดยจงใจกระท ำต่อผู้อ่ืน ด้วยตัวเองหรือโดยกำร
ช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของผู้อ่ืน (A) จนส ำเร็จควำมใคร่ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำร
บังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย หรือ (B) โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่
คุกคำมว่ำจะตอบโต้ผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคต และมีควำมเป็นไปได้ที่ผู้กระท ำควำมผิดจะ
ด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น หรือ (C) ผู้เสียหำยอยู่ในขณะที่ไร้ควำมสำมำรถให้ควำมยินยอมทำงกฎหมำย 
เนื่องจำกควำมผิดปกติทำงจิตใจ หรือพัฒนำกำร หรือควำมทุพพลภำพทำงร่ำงกำยและผู้กระท ำ
ควำมผิดนั้นได้รับรู้หรือควรจะรับรู้ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 5, 7 หรือ 9 ปี โดยไม่ค ำนึงถึงกำรตั้ง 
ผู้อนุบำลของผู้เสียหำย ทั้งนี้ทนำยควำมต้องพิสูจน์ถึง ควำมผิดปกติทำงจิตใจ หรือพัฒนำกำร  
หรือควำมทุพพลภำพทำงร่ำงกำยที่ท ำให้ผู้เสียหำยที่กล่ำวถึงไร้ควำมสำมำรถให้ควำมยินยอม  
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ทำงกฎหมำยได้ ในฐำนะเป็นองค์ประกอบของควำมผิดทำงอำญำที่ก ำหนดไว้ในวรรค (3)  
(2)  ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับผู้เสียหำยซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี โดยจงใจ ด้วยตัวเอง

หรือโดยกำรช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของ ผู้ อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และเป็นกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำย
ของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 10, 12 หรือ 14 ปี 

(3)  ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์ทำงปำกกับผู้เสียหำยซึ่งมีอำยุ  14 ปี หรือมำกกว่ำ โดยจงใจ
กระท ำ ด้วยตัวเองหรือโดยกำรช่วยเหลือและกำรกระตุ้นของ ผู้อ่ืน โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อ
ร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 8, 10 หรือ 12 ปี 

(4)  ควำมในวรรคนี้ไม่ท ำให้ขัดต่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมมำตรำ  269 มำตรำ 
288.7 หรือบทกฎหมำยอ่ืนใด 

หรือในข้อ (a) หรือ (j) ตำมมำตรำ California Penal Code มำตรำ 289 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ 
(a)  (1) (A) ผู้ใดล่วงละเมิดทำงเพศ โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  โดย

ผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับหรือกำรท ำให้กลัว  และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของ
ผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 

(B)  ผู้ใดล่วงละเมิดทำงเพศเด็กซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี  โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำรขู่เข็ญ 
หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ต้องระวำงโทษจ ำคุก 8, 10 หรือ 12 ปี 

(C)  ผู้ใดล่วงละเมิดทำงเพศผู้เยำว์ซึ่งมีอำยุ 14 ปี หรือมำกกว่ำ โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยผู้เสียหำยไม่ยินยอม โดยวิธีกำรบังคับ กำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำรขู่เข็ญ 
หรือกำรท ำให้กลัว และกำรประทุษร้ำยต่อร่ำงกำยของผู้เสียหำย หรือผู้อ่ืน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ต้องระวำงโทษจ ำคุก 6, 8 หรือ 10 ปี 

(D)  ควำมในวรรคนี้ไม่ท ำให้ขัดต่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมมำตรำ  269 มำตรำ 
288.7 หรือบทกฎหมำยอ่ืนใด 

(2)  ผู้ใดล่วงละเมิดทำงเพศ โดยกำรกระท ำนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  โดยผู้เสียหำย 
ไม่ยินยอม โดยวิธีกำรข่มขู่คุกคำมว่ำจะโต้ตอบผู้เสียหำยหรือผู้อ่ืนใดในอนำคต และมีควำมเป็นไปได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดจะด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี  

(j)  ผู้ใดมีส่วนร่วมในกำรล่วงละเมิดทำงเพศผู้อ่ืนซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี หรืออำยุน้อยกว่ำ
ผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำ 10 ปี ผู้นั้นต้องระวำงโทษจ ำคุก 3, 6 หรือ 8 ปี 
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(d)  ผู้พ้นโทษต้องเร่ิมให้กำรรักษำด้วย Medroxyprogesterone Acetate หนึ่งสัปดำห์
ก่อนที่จะถูกปล่อยจำกคุกของรัฐหรือสถำนที่ อ่ืน  ๆ และยังคงต้องได้รับกำรรักษำจนกว่ำ
คณะกรรมกำรกรมรำชทัณฑ์เห็นว่ำกำรรักษำนี้จะไม่มีควำมจ ำเป็นอีกต่อไป10 

(e)  กรณีผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศที่สมัครใจจะรับกำรผ่ำตัดเพื่อกำรรักษำด้วยกำร
ควบคุมฮอร์โมน ไม่ต้องด้วยภำยใต้บทบัญญัติในมำตรำนี้11 

(f)  กรมรำชทัณฑ์ต้องด ำเนินกำรในส่วนของบทบัญญัตินี้และน ำไปใช้ตำมระเบียบ 
ที่ก ำหนดไวต้ำมบทบัญญัติ หำกไม่มีระเบียบกำรก ำหนดไว้จะต้องมีเจ้ำพนักงำนของกรมรำชทัณฑ์
ผู้มีใบประกอบวิชำชีพแพทย์ หรือ ศัลยแพทย์ ซึ่งก ำหนดไว้ในบทที่ 5 (เร่ิมต้นในมำตรำ 2000) 
หมวด 2 ของประมวลกฎหมำยธุรกิจและวิชำชีพ หรือ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยโรคกระดูกเพื่อที่จะได้
มีส่วนร่วมตำมควำมประสงค์ของผู้กระท ำควำมผิดในกำรจัดกำรตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ
นี้ ในระเบียบที่ก ำหนดจะต้องประกอบไปด้วยกำรแจ้งให้ผู้นั้นทรำบเกี่ยวกับผลข้ำงเคียงของกำร
รักษำด้วยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมน12  

จำก California Penal Code มำตรำ 645 ที่เป็นมำตรำหลักในกำรลงโทษ อำจกล่ำวสรุป
ภำพรวมของมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนตำมกฎหมำยรัฐแคลิฟอร์เนียได้ว่ำ 

เมื่อผู้ใดได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิด และกำรกระท ำผิดดังกล่ำวเป็น
กำรกระท ำควำมผิดคร้ังแรก ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมเพศทำงทวำรหนัก กำรมีเพศสัมพันธ์ทำงช่องปำก 
และกำรล่วงละเมิดทำงเพศ หำกเป็นกำรกระท ำต่อเหยื่อที่มีอำยุไม่ เกิน 13 ปี  กฎหมำยรัฐ
แคลิฟอร์เนียอำจจะก ำหนดให้มีกำรให้ยำ Medroxyprogesterone Acetate หรือ ให้พักกำรลงโทษ
ร่วมกับกำรให้ยำ Medroxyprogesterone Acetate เพื่อลดควำมต้องกำรทำงเพศ อันเป็นนโยบำยที่ใช้

                                                 
10  (d)  The parolee shall begin medroxyprogesterone acetate treatment one week prior to his or her 

release from confinement in the state prison or other institution and shall continue treatments until the 
Department of Corrections demonstrates to the Board of Prison Terms that this treatment is no longer necessary. 

11  (e)  If a person voluntarily undergoes a permanent, surgical alternative to hormonal chemical 
treatment for sex offenders, he or she shall not be subject to this section. 

12  (f)  The Department of Corrections shall administer this section and implement the protocols 
required by this section. Nothing in the protocols shall require an employee of the Department of Corrections 
who is a physician and surgeon licensed pursuant to Chapter 5 (commencing with Section 2000) of Division 2 
of the Business and Professions Code or the Osteopathic Initiative Act to participate against his or her will in 
the administration of the provisions of this section. These protocols shall include, but not be limited to, a 
requirement to inform the person about the effect of hormonal chemical treatment and any side effects that may 
result from it. A person subject to this section shall acknowledge the receipt of this information. 
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ควบคุมควำมประพฤติได้ แต่หำกเป็นกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำจะต้องได้รับยำนี้ทันที 
อย่ำงไรก็ดี ผู้กระท ำควำมผิดที่สมัครใจเข้ำรับกำรผ่ำตัดเพื่อกำรรักษำด้วยกำรควบคุม

ฮอร์โมนไม่ต้องด้วยบังคับตำมบทบัญญัติในมำตรำนี้ 
ในส่วนกำรลงโทษตำมควำมผิดทั่วไปฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ กฎหมำยรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ใช้เกณฑ์อำยุที่ 14 ปี เป็นตัวแปรส ำคัญในกำรก ำหนดโทษที่มำกหรือน้อยในกำรจ ำคุกและจะสังเกต
ได้ว่ำโทษที่ก ำหนดไว้มีเพียงโทษจ ำคุกสถำนเดียวมิได้มีทำงเลือกอื่นไว้ให้  

ทำงด้ำนของกระบวนกำรพิจำรณำกำรสั่งให้มีกำรรักษำผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศด้วย
วิธีกำรใช้ยำ กฎหมำยรัฐแคลิฟอร์เนียก ำหนดให้ใช้ยำที่ชื่อ Medroxyprogesterone Acetate หรือ 
ยำอ่ืน ๆ ที่คล้ำยกัน 

Medroxyprogesterone Acetate หรือ MPA มีชื่อที่รู้จักในทำงกำรค้ำ คือ Depo-Provera 
ผลิตโดยบริษัท Upjohn Company13 

โดยถึงแม้กำรรักษำนี้จะเรียกว่ำ กำรใช้ยำเพื่อท ำหมัน แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ทั้งกำรท ำ
หมันหรือกำรตอน แต่เป็นกำรประยุกต์โดยกำรน ำยำมำใช้  

ดังนั้นอำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กฎหมำยที่ใช้บ ำบัดรักษำผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ 
ด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมน เป็นอีกมำตรกำรพิเศษมำตรกำรหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับกำรลงโทษ
ตำมกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรบ ำบัดรักษำผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ 
ที่ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับในรัฐแคลิฟอร์เนียว่ำสำมำรถป้องกันกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำได้ 

 
3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา 

รัฐฟลอริดำเป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีกำรบัญญัติกฎหมำยบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศฐำน
ข่มขืนกระท ำช ำเรำด้วยกำรใช้ยำ และได้มีกำรบัญญัติไว้เฉพำะให้มีกำรลงโทษเช่นเดียวกันนี้กับ 
ผู้ที่กระท ำต่อผู้ที่มีเชื้อสำยเดียวกัน เช่น พ่อกระท ำช ำเรำลูก พี่ชำยกระท ำช ำเรำน้องสำว หรือที่ 
เรียกเป็นภำษำอังกฤษว่ำ Incest 

3.2.1  ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
 

                                                 
13  From Sentencing Male Sex Offenders to the Use of Biological Treatments A Constitutional 

Analysis, 15 J. Legal Med. 279, 284, by Daniel L Icenogle, 1994. 
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ตารางท่ี 3.3  สถิติกำรถูกข่มขืนกระท ำช ำเรำ และกำรถูกรุกรำนทำงเพศ จ ำแนกตำมเมืองในรัฐ
ฟลอริดำ (ที่มีประชำกรเกิน 100,000 คน)  

 
State City Population Rape Aggravated assault 

Florida Cape Coral 159,625 16 168 
 Clearwater 109,255 59 459 
 Coral Springs 125,021 10 140 

Florida Fort Lauderdale 170,827 48 644 
 Gainesville 127,036 74 600 
 Hialeah 233,107 40 506 
 Hollywood 145,313 38 322 
 Jacksonville 840,660 341 3,384 
 Miami 414,327 65 2,626 
 Miami Gardens 111,177 16 521 
 Miramar 125,998 31 341 
 Orlando 246,513 103 1,778 
 Palm Bay 104,635 19 453 
 Pembroke Pines 159,744 14 139 
 Pompano Beach 103,003 37 599 
 Port St. Lucie 168,416 47 289 
 St. Petersburg 248,340 94 1,545 
 Tallahassee 185,461 115 930 
 Tampa 350,758 43 1,523 
 West Palm Beach 102,422 31 439 

 
ท่ีมา: The FBI Federal Bureau of Investigation14 

                                                 
14 The FBI Federal Bureau of Investigation. Retrieved July 16, 2014, from  http://www.fbi.gov/about-

us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/8tablledatadecpdf/table-8-state-
cuts/table_8_offenses_known_to_law_enforcement_by_florida_by_city_2012.xls 
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ตารางท่ี 3.4 สถิติกำรถูกข่มขืนโดยกำรใช้ควำมรุนแรงในรัฐฟลอริดำในปี ค.ศ. 2012 
 

Florida (มีประชำกร) 
18,601,449 คน 

Area Forcible rape 
Metropolitan Statistical Area 5,012 

Cities outside metropolitan areas 60 
Non metropolitan countries 182 

Total 5,260 
 
ท่ีมา : The FBI Federal Bureau of Investigation15 
 

3.2.2  กำรลงโทษในควำมผิดทั่วไปฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
ในรัฐฟลอริดำเป็นเร่ืองผิดกฎหมำยถ้ำผู้ใหญ่  (ผู้ที่มีอำยุ  18 ปี  หรือ 18 ปีขึ้นไป) 

มีเพศสัมพันธ์กับผู้เยำว์ (ผู้ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี) ถึงแม้จะเป็นไปด้วยควำมยินยอมก็ยังคงเป็น
ควำมผิด 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ  กำรพิจำรณำคดีจะพิจำรณำภำยใต้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำและสิ่งลำมกอนำจำร โดยบทลงโทษขึ้นอยู่กับอำยุของจ ำเลย
และเหยื่อ โดยควำมผิดจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่และบทลงโทษจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทของอำชญำกรรม ซึ่งจะขออธิบำยดังนี้ 

กำรกระท ำควำมผิดทำงเพศที่ผิดกฎหมำยต่อผู้เยำว์ 
กำรมีเพศสัมพันธ์ (โดยใช้วัตถุหรือส่วนของร่ำงกำย) กับผู้เยำว์ที่มีอำยุ 16 หรือ 17 ปี 

โดยผู้ใหญ่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 24 ปี บทลงโทษปรับ ปรับสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นดอลลำร์ ($10,000) หรือ 
จ ำคุกสูงสุด 15 ปี หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ 

กำรกระท ำลำมก และกำรข่มเหง รุกรำน ซึ่งรวมถึงกำรสัมผัสซึ่งส่อไปในทำงเพศด้วย 
(แม้จะเป็นเพียงแค่สัมผัสเสื้อผ้ำ) ระหว่ำงจ ำเลยและผู้เยำว์ กำรกระท ำนี้เป็นควำมผิดอำญำในระดับ
แรก ถ้ำเหยื่อเป็นผู้มีอำยุน้อยกว่ำ 12 ปี และ จ ำเลยอำยุ 18 ปี หรือ 18 ปีขึ้นไป บทลงโทษ คือ จ ำคุก
ขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 25 ปี หรือ ตลอดชีวิต 

ถ้ำเหยื่ออำยุ 13, 14 หรือ 15 ปี และ จ ำเลยอำยุ 18 ปี หรือ 18 ปีขึ้นไป หรือ เหยื่ออำยุน้อยกว่ำ 
12 ปี และจ ำเลยอำยุ 17 ปี หรือ น้อยกว่ำนั้น บทลงโทษ คือ จ ำคุกขั้นต่ ำ4 ปี 3 เดือน และ สูงสุด15 ปี 
                                                 

15  The FBI Federal Bureau of Investigation. Retrieved November 23, 2014, from  
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-2012/tables/5tabledatadecpdf 
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กำรกระท ำลำมกและข่มเหงต่อศีลธรรม ซึ่งรวมถึงกำรมีเพศสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใหญ่กับ
ผู้เยำว์ที่มีอำยุ 13, 14 หรือ 15 ปี บทลงโทษ คือ จ ำคุกขั้นต่ ำ 7 ปี 6 เดือนและ สูงสุด15 ปี 

กำรกระท ำลำมกและประพฤติผิดศีลธรรม รวมถึงกำรสัมผัสซึ่งส่อไปในทำงควำม
ต้องกำรทำงเพศระหว่ำงผู้ใหญ่กับผู้เยำว์ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี (หรือโดยกำรที่ผู้ใหญ่ชักจูงเด็ก 
อำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี ให้มีส่วนร่วมในกำรสัมผัสที่ส่อไปในทำงควำมต้องกำรทำงเพศ) ส ำหรับจ ำเลยที่ 
อำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำบทลงโทษ คือ จ ำคุกขั้นต่ ำคือ 2 ปี 4 เดือน และ สูงสุด 15 ปี อย่ำงไรก็ตำม 
โทษต่ ำสุดอำจรวมถึงกำรคุมควำมประพฤติโดยไม่จ ำคุก ถ้ำจ ำเลยถูกตัดสินว่ำกำรกระท ำเกิดจำก
กำรชักจูง โดยไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศเกิดขึ้นจริง  

กรณีที่จ ำเลยมีอำยุน้อยกว่ำ 18 ปี ขณะที่กระท ำอำชญำกรรม บทลงโทษ คือ จ ำคุก 2 ปี  
6 เดือน โดยโทษสูงสุดคือจ ำคุก 5 ปี และโทษต่ ำสุดอำจรวมถึงกำรคุมควำมประพฤติโดยไม่จ ำคุก 
ถ้ำจ ำเลยถูกตัดสิว่ำกำรกระท ำเกิดจำกกำรชักจูง โดยไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศเกิดขึ้นจริง 

ทั้งนี้ระดับโทษจ ำคุกตำมกฎหมำยรัฐฟลอริดำ (The Florida Statutes) ได้ก ำหนดไว้  
4 ระดับ ตำมมำตรำ 775.082 คือ 

1.  ส ำหรับควำมผิดทำงอำญำที่มีโทษถึงชีวิต ระยะเวลำของโทษจ ำคุก คือ ตลอดชีวิต 
2.  ส ำหรับควำมผิดทำงอำญำระดับที่ 1 ระยะเวลำของโทษจ ำคุก คือ 30 ปี 
3.  ส ำหรับควำมผิดทำงอำญำระดับที่ 2 ระยะเวลำของโทษจ ำคุก คือ 15 ปี และ 
4.  ส ำหรับควำมผิดทำงอำญำระดับที่ 3 ระยะเวลำของโทษจ ำคุก คือ 5 ปี 
 

ตารางท่ี 3.4 ระดับโทษจ ำคุกตำมกฎหมำยรัฐฟลอริดำ 
 

Felony Degree Year in Prison 
Life Felony Up to Life 

1st Up to 30 

2
nd  Up to 15 

3rd Up to 5 

 
ท่ีมา : Florida Department of Corrections16 

                                                 
16  Florida Department of Corrections. Retrieved October 10, from 

http://www.dc.state.fl.us/pub/sg_annual/0001/intro.html 
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3.2.3  กำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศโดยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ  
ในปี 1997 สภำนิติบัญญัติได้ตรำกฎหมำย เร่ืองกำรใช้ยำ เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 

ในบท 97-183 ของกฎหมำยรัฐฟลอริดำโดยมีข้อบังคับที่ศำลจะเป็นผู้สั่งให้มีกำรใช้ยำในทุกสัปดำห์ 
เพื่อลดฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดควำมต้องกำรทำงเพศ อันเป็นปัจจัยส ำคัญในที่ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิด 
กระท ำควำมผิดซ้ ำเมื่อถูกปล่อยตัวออกไปจำกคุก17 

กฎหมำยใหม่รัฐฟลอริดำอนุญำตให้ผู้พิพำกษำผู้พิจำรณำคดีตัดสินให้จ ำเลยได้รับกำร
บ ำบัดโดยกำรได้ รับยำ Medroxyprogesterone Acetate เพื่อลดควำมต้องกำรทำงเพศได้  ทั้งนี้ 
กำรพิจำรณำคดีของศำลจ ำ เป็นต้องมีกำรก ำหนด  ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำกำรบริหำรยำ 
Medroxyprogesterone Acetate ซึ่งกำรบริหำรยำ Medroxyprogesterone Acetate ขึ้นอยู่กับกำรที่ศำล
จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำจ ำเลยมีควำมเหมำะสมที่จะต้องได้รับยำเป็น
ประจ ำทุกสัปดำห์เพรำะกำรใช้ยำ  Medroxyprogesterone Acetate เป็นระยะเวลำติดต่อกัน ไม่
จ ำเป็นต้องใช้หำกไม่มีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์18 

พระรำชบัญญัติของรัฐฟลอริดำว่ำด้วยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ (Florida's 
Chemical Castration Statute) อนุญำตให้ผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศมีโอกำสที่จะเลือกวิธีกำรท ำหมัน
ทำงกำยภำพ (Physical Castration) แต่ผู้กระท ำควำมผิดส่วนมำกมักไม่นิยมเลือกวิธีกำรนี้ถึ งแม้
หลำยประเทศในทวีปยุโรปนิยมกำรใช้วิธีกำรดังกล่ำว แต่ในศตวรรษที่ผ่ำนมำวิธีนี้ก็ไม่เป็นที่
ยอมรับมำกนัก ในสหรัฐอเมริกำ ชำวอเมริกันส่วนใหญ่ปฏิเสธเพรำะเห็นว่ำเป็นวิธีกำรที่มีขั้นตอนที่
ส่งผลต่อมนุษยธรรม (Humanitarian) และ กระทบต่อเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของพลเมือง (Civil 
Liberties Grounds) กล่ำวคือถือว่ำเป็นเร่ืองวิธีกำรวิตถำร 

รำยละเอียดและขั้นตอนกำรบ ำบัดด้วยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้บัญญัติไว้
ในพระรำชบัญญัติของรัฐฟลอริดำหรือ The Florida Statutes มำตรำ794.023519 ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ 

                                                 
17  From Florida's 1997 Chemical Castration Law: a return to the dark ages (p. 117). 
18  From Florida's 1997 Chemical Castration Law: a return to the dark ages (pp. 120-121). 
19  The Florida Statutes Section 794.0235 Administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) to 

persons convicted of sexual battery.— 
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1)  โดยไม่ค ำนึงถึงกฎหมำยอ่ืนใด ศำล: 20 
 (a)  อำจพิพำกษำให้จ ำเลยได้รับกำรรักษำโดย  Medroxyprogesterone Acetate  

ตำมตำรำงที่ก ำหนดโดยกำรควบคุมของกรมรำชทัณฑ์ ถ้ำจ ำเลยได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดฐำนท ำ
ร้ำยร่ำงกำยทำงเพศ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 794.011. 

Florida Statutes Section 794.011. กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
(1)  ดังที่ใช้ในหมวดนี้: 

(a)  “ควำมยินยอม” หมำยควำมถึง ควำมยินยอมโดยสมัครใจ แต่ไม่รวมถึงกำรบีบ
บังคับให้ยอมจ ำนน “ควำมยินยอม” มิได้ถือหรือตีควำมว่ำ ผู้เสียหำยมีควำมอ่อนแอโดยไม่สำมรถ
ขัดขืนต่อผู้กระท ำควำมผิด 

(b)  “ควำมบกพร้องทำงจิตใจ” หมำยควำมว่ำ โรคจิตหรือควำมบกพร่องทำงจิต  
ที่ท ำให้ผู้นั้นขำดควำมสำมำรถในกำรประเมินลักษณะของกำรกระท ำของตนอย่ำงชั่วครู่หรือ 
อย่ำงถำวร 

(c)  “ไร้ควำมสำมำรถทำงจิตใจ” หมำยควำมว่ำ กำรไม่สำมำรถประเมินตัวเอง 
หรือควบคุมกำรกระท ำของตนเอง เนื่องจำกได้รับสำรเสพติด ยำระงับควำมรู้สึกหรือของมึนเมำ  
ซึ่งเป็นกำรได้รับโดยไม่ได้ยินยอม หรือเนื่องจำกกำรกระท ำอ่ืนใดที่ได้กระท ำไปโดยปรำศจำก 
ควำมยินยอม 

(d)  “ผู้กระท ำควำมผิด” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
เพศอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทกฎหมำยในหมวดนี้ 

                                                 
20 (1) Notwithstanding any other law, the court: 
 (a) May sentence a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), 

according to a schedule of administration monitored by the Department of Corrections, if the defendant is 
convicted of sexual battery as described in s. 794.011. 

 (b) Shall sentence a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), 
according to a schedule of administration monitored by the Department of Corrections, if the defendant is 
convicted of sexual battery as described in s. 794.011 and the defendant has a prior conviction of sexual battery 
under s. 794.011. 

 If the court sentences a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), the 
penalty may not be imposed in lieu of, or reduce, any other penalty prescribed under s. 794.011. However, in 
lieu of treatment with medroxyprogesterone acetate (MPA), the court may order the defendant to undergo 
physical castration upon written motion by the defendant providing the defendant’s intelligent, knowing, and 
voluntary consent to physical castration as an alternative penalty. 
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(e)  “พึ่งพำทำงร่ำงกำยไม่ได้” หมำยควำมว่ำ หมดสติ นอนหลับ หรือเหตุอ่ืนใด
ทำงร่ำงกำยที่ท ำให้ไม่สำมำรถรู้สึกตัวได้ 

(f)  กำรแก้แค้น รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ กำรท ำให้กลัวว่ำจะท ำให้เกิดอันตรำย
ต่อร่ำงกำยในภำยหน้ำ กำรลักพำตัว กำรหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือกำรขู่กรรโชก 

(g)  “เป็นอันตรำยแก่กำยอย่ำงสำหัส” หมำยควำมว่ำ ได้รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำย
อย่ำงมำก กำรทุพพลภำพถำวรหรือกำรเสียโฉมติดตัว 

(h)  “กำรล่วงละเมิดทำงเพศ” หมำยควำมว่ำ กำรล่วงล้ ำทำงปำก ทวำรหนัก หรือ
อวัยวะเพศหญิงหรือทั้งหมด โดยอวัยวะเพศของผู้นั้นหรือกำรล่วงล้ ำทำงปำก ทวำรหนัก หรือ
อวัยวะเพศหญิง โดยวัตถุอย่ำงใด ๆ ทั้งนี้กำรล่วงละเมิดทำงเพศไม่ได้รวมถึงกำรกระท ำเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์ 

(i)  “ผู้เสียหำย” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งเป็นผู้ถูกกระท ำควำมผิดทำงเพศ 
(j)  “ไร้ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย” หมำยควำมว่ำ ควำมบกพร่องหรือควำมพิกำร

ทำงร่ำงกำย โดยไม่สำมำรถต้ำนทำนหรือหลีกหนี 
(2)  (a)  ผู้ที่อำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำ ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศหรือ

พยำยำมกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ท ำให้ได้รับบำดเจ็บต่อ
อวัยวะเพศเป็นกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรง ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 และ 
921.141 

(b)  ผู้ที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศหรือพยำยำม
กระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้ที่อำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี จนได้รับบำดเจ็บต่ออวัยวะเพศ  
เป็นกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรง ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 
มำตรำ 775.084 หรือ มำตรำ 794.0115 

(3)  ผู้กระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้ใดที่มีอำยุ  12 ปี หรือมำกกว่ำ  
โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้นั้นและในกำรกระท ำดังกล่ำวใช้หรือขู่เข็ญว่ำจะใช้อำวุธที่อำจท ำ
ให้ถึงตำย หรือใช้กำรบังคับทำงร่ำงกำยอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรำยแก่กำยสำหัส เป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดต่อชีวิตอย่ำงร้ำยแรง ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 
มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 

(4)  (a)  ผู้ใดอำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำ กระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้มีอำยุ 12 ปี 
หรือมำกกว่ำแต่ไม่เกิน 18 ปี โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้นั้นภำยใต้กรณีใด ๆ ตำมที่ก ำหนดใน
วรรค (e) เป็นกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้แต่ไม่ถึงตลอดชีวิต
หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 
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 (b)  ผู้ใดอำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำ ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้มี
อำยุ 18 ปีหรือมำกกว่ำ โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้นั้น ภำยใต้กรณีใด ๆ ตำมที่ก ำหนดในวรรค 
(e) เป็นกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรงระดับแรก ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้แต่ไม่ถึงตลอดชีวิต 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 

 (c)  ผู้ใดอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้ที่มีอำยุ  
12 ปี หรือมำกกว่ำ โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้นั้น ภำยใต้กรณีใด ๆ ตำมที่ก ำหนดในวรรค (e) 
เป็นกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงระดับแรก ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 
มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 

 (d)  ผู้กระท ำควำมผิดร้ำยแรงระดับแรก ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้แต่ไม่ถึง
ตลอดชีวิตหรือตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 
794.0115 ถ้ ำ ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำง เพศต่อผู้มีอำยุ  12 ปี  หรือมำกกว่ ำ  
โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้นั้น ภำยใต้กรณีใด ๆ ตำมที่ก ำหนดในวรรค (e) และผู้กระท ำผิดนั้น
เคยได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำกระท ำควำมผิดมำก่อน และเป็นกำรฝ่ำฝืน 

1.  กำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ 787.01(2) หรือมำตรำ 787.02(2) เมื่อ
กำรฝ่ำฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับผู้เสียหำยซึ่งเป็นผู้เยำว์และจ ำเลยกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศ
ต่อผู้เยำว์ภำยใต้หมวดน้ีหรือกฎหมำยอนำจำร มำตรำ 800.04 หรือมำตรำ 847.0135(5); 

2.  มำตรำ 787.01(3) (a) 2 หรือ 3 
3.  มำตรำ 787.02(3)(a) 2 หรือ 3 
4.  มำตรำ 800.04 
5.  มำตรำ 825.1025 
6.  มำตรำ 847.0135(5); หรือ 
7.  หมวดน้ี ไม่รวมถึง อนุมำตรำ (10) ของมำตรำนี้ 

(e)  เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ให้ใช้วรรค (a)-(d) 
1.  ผู้เสียหำยไม่รู้สึกตัวพอที่จะต่อสู้ 
2.  ผู้กระท ำควำมผิดบังคับผู้เสียหำยเพื่อสอดใส่อวัยวะเพศ โดยข่มขู่ท ำให้กลัวว่ำ

จะใช้ก ำลังบังคับหรือใช้ควำมรุนแรงที่จะท ำให้ผู้เสียหำยได้รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำยท ำให้เกิด
อันตรำยสำหัส และผู้เสียหำยเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดสำมำรถที่จะท ำได้ 

3.  ผู้กระท ำควำมผิดบังคับผู้เสียหำยเพื่อที่จะสอดใส่อวัยวะเพศ โดยข่มขู่ท ำให้กลัว
ว่ำจะท ำอันตรำยผู้เสียหำย หรือต่อผู้ใด และผู้เสียหำยเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำ ในภำยภำคหน้ำผู้กระท ำ
ควำมผิดจะท ำกำรข่มขู่ 
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4.  ผู้กระท ำควำมผิดให้ หรือ ให้ผู้อื่นให้ยำเสพติด ยำระงับควำมรู้สึก หรือสำรอ่ืน
ใดที่ท ำให้เกิดอำกำรมึนเมำอย่ำงใด ๆ ที่ส่งผลให้ผู้เสียหำยไร้ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 
โดยปรำศจำกกำรรับรู้หรือควำมยินยอมของผู้เสียหำย 

5.  ผู้เสียหำยมีควำมบกพร่องทำงจิตใจ และผู้กระท ำควำมผิดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้
ถึงข้อเท็จจริงนี้ 

6.  ผู้เสียหำยเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ 
7.  ผู้กระท ำควำมผิดเป็นเจ้ำพนักงำนผู้บังคับใช้กฎหมำย เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์ 

หรือเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติ ตำมค ำนิยำมในมำตรำ 943.10 (1), (2), (3), (6), (7), (8) หรือ (9) ซึ่ง
ได้รับกำรรับรองตำมมำตรำ 943.1395 หรือเป็นเจ้ำพนักงำนที่ถูกเลือกให้ได้รับกำรรับรองโดย
มำตรำ 943.253 หรือเป็นบุคลอ่ืนใดที่มีต ำแหน่งในกำรควบคุมหรือมีอ ำนำจคุมประพฤติ  ควบคุม
ทำงสังคม ควบคุมกำรปล่อยตัว กำรกักกัน กำรดูแล หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ำยคลึงกันและเจ้ำหน้ำที่ 
เจ้ำพนักงำนหรือผู้ที่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวท ำให้เหยื่อเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำ ผู้กระท ำควำมผิดมีต ำแหน่งใน
กำรควบคุมหรือมีอ ำนำจในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของรัฐบำล 

(5) (a)  ผู้ใดอำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำ ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้มีอำยุ 
12 ปี หรือมำกกว่ำ แต่ไม่เกิน 18 ปี โดยโดยผู้เสียหำยมิได้ยินยอม และในกำรกระท ำควำมผิดมิได้ใช้
ก ำลังบังคับทำงร่ำงกำยหรือควำมรุนแรงอันท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บสำหัสทำงร่ำงกำย กระท ำควำมผิด
อย่ำงร้ำยแรกในระดับแรก ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 
มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 

 (b)  ผู้ใดอำยุ 18 ปี หรือมำกกว่ำ ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้มีอำยุ 
18 ปีหรือมำกกว่ำ โดยผู้เสียหำยมิได้ยินยอมและในกำรกระท ำควำมผิดมิได้ใช้ก ำลังบังคับทำง
ร่ำงกำยหรือควำมรุนแรงอันท ำให้ผู้เสียหำยเกิดอันตรำยสำหัส เป็นกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงใน
ระดับสอง ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือ
มำตรำ 794.0115 

 (c)  ผู้ใดอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้มีอำยุ 12 ปี 
หรือมำกกว่ำ โดยผู้เสียหำยมิได้ยินยอม และในกำรกระท ำควำมผิดมิได้ใช้ก ำลังบังคับทำงร่ำงกำย
หรือควำมรุนแรงอันท ำให้เกิดอันตรำยสำหัส เป็นกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงในระดับสอง 
ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 
794.0115 

 (d)  ผู้ซึ่งกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงระดับแรก ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้
ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 มำตรำ 775.084 หรือมำตรำ 794.0115 ถ้ำผู้นั้นกระท ำควำมผิด
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ฐำนล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้มีอำยุ 12 ปี หรือมำกกว่ำ โดยผู้เสียหำยมิได้ยินยอมและในกำรกระท ำ
ควำมผิดมิได้ใช้ก ำลังบังคับทำงร่ำงกำยหรือควำมรุนแรงอันท ำให้เกิดอันตรำยสำหั และผู้กระท ำ
ควำมผิดนั้นเคยได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเคยกระท ำควำมผิดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน: 

1.  กำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน มำตรำ 787.01 (2) หรือมำตรำ 787.02 (2) เมื่อ
กำรฝ่ำฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับผู้เสียหำยซึ่งเป็นผู้เยำว์และจ ำเลยกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศ
ต่อผู้เยำว์ภำยใต้หมวดนี้หรือกฎหมำยอนำจำร มำตรำ 800.04 หรือมำตรำ 847.0135(5); 

2.  มำตรำ 787.01(3) (a) 2 หรือ 3 
3.  มำตรำ 787.02(3) (a) 2 หรือ 3 
4.  มำตรำ 800.04 
5.  มำตรำ 825.1025 
6.  มำตรำ 847.0135(5); หรือ 
7.  หมวดน้ี ไม่รวมถึง อนุมำตรำ (10) ของมำตรำนี ้

(6)  (a)  ควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในวรรค (5) (a)-(c) ถูกรวมไว้ในควำมผิดฐำน 
ล่วงละเมิดทำงเพศภำยใต้อนุมำตรำ (3) 

(b)  ควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในวรรค (5) (a) ถูกรวมไว้ในฐำนควำมผิดภำยใต้
วรรค (4) (a) 

(c)  ควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในวรรค (5) (b) ถูกรวมไว้ในฐำนควำมผิดภำยใต้
วรรค (4) (b) 

(d)  ควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในวรรค (5) (c) ถูกรวมไว้ในฐำนควำมผิดภำยใต้
วรรค (4) (c) 

(e)  ควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในวรรค (5) (d) ถูกรวมไว้ในฐำนควำมผิดภำยใต้
วรรค (4) (d) 

(7)  ผู้ที่ถูกพิสูจน์ว่ำกระท ำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศภำยหลังวันที่ 1 ตุลำคม  
ค.ศ. 1992 ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทำงเวลำ (Basic Gain-Time) ภำยใต้มำตรำ 944.275อนุมำตรำนี้ 

(8)  โดยไม่พิจำรณำถึงควำมสมัครใจหรือควำมยินยอมของผู้เสียหำย  จึงไม่เป็นกำร
คุ้มครองในกำรด ำเนินคดีภำยใต้อนุมำตรำนี้  ผู้ซึ่งอยู่ในครอบครัวหรือมีอ ำนำจปกครองโดยชอบ
ธรรมต่อผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี และผู้ซึ่ง: 

(a)  เข้ำร่วมกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยล่วงละเมิดทำงเพศภำยใต้วรรค (1) (h) เป็นกระท ำ
ควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงในระดับที่สำม ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 
775.083 หรือมำตรำ 775.084 
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(b)  มีส่วนในกำรกระท ำควำมผิดต่อผู้ใดในขณะที่ผู้นั้นมีอำยุ 12 ปี หรือมำกกว่ำ 
แต่น้อยกว่ำ 18 ปี ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ครบองค์ประกอบควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศภำยใต้วรรค 
(1) (h) เป็น กระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงในระดับที่สำม ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ แต่ไม่ถึง
ตลอดชีวิต หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 หรือมำตรำ 775.084 

(c)  มีส่วนในกำรกระท ำควำมผิดต่อผู้ใดในขณะที่ผู้นั้นมีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ซึ่งครบ
องค์ประกอบควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศภำยใต้วรรค (1) (h) หรือพยำยำมที่จะกระท ำควำมผิด
ฐำนล่วงละเมิดทำงเพศจนท ำให้อวัยวะเพศของผู้เสียหำยได้รับบำดเจ็บ ผู้นั้นกระท ำควำมผิดอย่ำง
ร้ำยแรงต่อชีวิตหรืออย่ำงหนักในระดับที่สำม ต้องระวำงโทษตำมอนุมำตรำ (2) 

(9)  กำรด ำเนินคดีภำยใต้วรรค (4) (a) วรรค (4) (b) วรรค (4) (c) หรือวรรค (4) (d)  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมผิดอันได้กระท ำลงภำยใต้กรณีใด ตำมที่ก ำหนดไว้ในอนุวรรค (4) (e) 7 กำรนิ่ง
เฉยของผู้เสียหำยต่อเจ้ำพนักงำน ไม่ถือเป็นกำรให้ควำมยินยอม  

(10)  ถูกกล่ำวหำตำมที่ระบุไว้ในอนุวรรค (4) (e) 7 หรือเจ้ำพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
รัฐบำลว่ำฝ่ำฝืนควำมในวรรควรรค (4) (a) วรรค (4) (b) วรรค (4) (c) หรือวรรค (4) (d) เป็นกำร
กระท ำควำมผิดร้ำยแรงในระดับที่สำม ต้องระวำงโทษในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 หรือ
มำตรำ 775.084 

(b)  ต้องพิพำกษำให้จ ำเลยได้รับกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate  
ตำมตำรำงกำรจัดกำรที่ควบคุมโดยกรมรำชทัณฑ์ ถ้ำจ ำเลยได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดฐำนท ำร้ำย
ร่ำงกำยทำงเพศ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 794.011 และจ ำเลยได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดมำก่อน
และเป็นควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยทำงเพศ ภำยใต้มำตรำ 794.011 ถ้ำศำลพิพำกษำให้จ ำเลยได้รับ
กำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate อำจไม่มีกำรก ำหนดโทษ หรือ ได้รับกำรลดโทษ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 794.011 อย่ำงไรก็ตำมกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate 
ศำลอำจมีค ำสั่งให้จ ำเลยเข้ำรับกำรท ำหมัน (วิธีปกติ) เมื่อจ ำเลยมีค ำแถลงเป็นลำยลักษณ์แสดงให้
เห็นว่ำจ ำเลยควำมทรำบ เข้ำใจ และยินยอมด้วยควำมสมัครใจที่จะท ำวิธีดังกล่ำว อันเป็นบทบังคับ
โทษทำงเลือก 

(2)  (a) ค ำสั่งศำล ที่ก ำหนดให้เข้ำรับกำรรักษำด้วยกำรใช้ยำ Medroxyprogesterone 
Acetate ภำยใต้อนุมำตรำ (1) นั้น จะมีได้เมื่อศำลได้รับควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ว่ำ
จ ำเลยเป็นผู้มีควำมเหมำะสมกับกำรรักษำ และกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะต้องท ำภำยในระยะเวลำ  
60 วัน นับแต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำ ทั้งนี้ โดยไม่ค ำนึงถึงระยะเวลำสูงสุดในกำรจ ำคุกที่บัญญัติไว้
ใน มำตรำ 775.082 ทั้งนี้ค ำสั่งของศำลที่ก ำหนดให้มีกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone 
Acetate จะต้องระบุระยะเวลำของกำรรักษำเป็นจ ำนวนปีให้ชัดเจน 
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 (b)  กรณีที่มีค ำพิพำกษำเกี่ยวกับระยะเวลำที่ถูกจ ำคุก พร้อมกับกำรรักษำด้วยยำ 
Medroxyprogesterone Acetate จะต้องเร่ิมต้นไม่ช้ำกว่ำหนึ่งสัปดำห์ก่อนที่จ ำเลยจะออกจำกเรือนจ ำ
หรือที่คุมขังอ่ืน21 

(3)  กรมรำชทัณฑ์ จะเป็นหน่วยงำนที่จัดหำบริกำรที่จ ำเป็นในกำรเข้ำรับกำรรักษำด้วย
ยำ  Medroxyprogesterone Acetate ทั้ งนี้ มำตรำนี้มิ ได้ตีควำมให้มีกำรรักษำต่อ เนื่ อง ด้วยยำ 
Medroxyprogesterone Acetate ถ้ำกำรรักษำไม่ได้ผลทำงกำรแพทย์22 

(4)  ตำมที่ระบุในมำตรำนี้ ค ำว่ำ “ก่อนกำรลงโทษ” (Prior Conviction) หมำยควำมถึง 
กำรลงโทษตำมค ำพิพำกษำที่มีกำรก ำหนดไว้ต่ำงหำกก่อนที่จะมีกำรก ำหนดโทษส ำหรับกำรกระท ำ
ควำมผิดที่เกิดขึ้น และส ำหรับค ำพิพำกษำที่ก ำหนดไว้ต่ำงหำกจำกกำรก ำหนดโทษอ่ืน ๆ ที่จะต้อง
นับโทษรวมก่อนกำรลงโทษ ตำมมำตรำนี้23 

(5)  ถ้ำจ ำเลยที่ศำลก ำหนดให้เข้ำรับกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate 
ไม่ท ำ หรือ ปฏิเสธที่จะ: 

(a)  ปรำกฏตัวตำมที่กรมรำชทัณฑ์ก ำหนด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรรักษำ  
(b)  ยอมรับกำรรักษำด้วยยำ Medroxyprogesterone Acetate จ ำเลยมีควำมควำมผิด

                                                 
21  (2) (a) An order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) 

treatment under subsection (1), shall be contingent upon a determination by a court appointed medical expert, 
that the defendant is an appropriate candidate for treatment. Such determination is to be made not later than 60 
days from the imposition of sentence. Notwithstanding the statutory maximum periods of incarceration as 
provided in s. 775.082, an order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) 
treatment shall specify the duration of treatment for a specific term of years, or in the discretion of the court, up 
to the life of the defendant. 

  (b) In all cases involving defendants sentenced to a period of incarceration, the administration 
of treatment with medroxyprogesterone acetate (MPA) shall commence not later than one week prior to the 
defendant’s release from prison or other institution. 

22  (3) The Department of Corrections shall provide the services necessary to administer 
medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment. Nothing contained in this section shall be construed to require 
the continued administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment when it is not medically 
appropriate. 

23  (4) As used in this section, the term “prior conviction” means a conviction for which sentence was 
imposed separately prior to the imposition of the sentence for the current offense and which was sentenced 
separately from any other conviction that is to be counted as a prior conviction under this section. 
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อำญำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 775.082 มำตรำ 775.083 หรือ มำตรำ 775.08424 
 

3.3  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
3.3.1  ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 

สถิติอำชญำกรรมในเมืองหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  หรือ เมืองโซล ในปี 
2013 พบว่ำสถิติของกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำและกำรรุกรำนทำงเพศ พบมำกในเขต Gwanak อันเป็น
สถำนที่ที่ผู้หญิงอำศัยอยู่คนเดียวจ ำนวนมำก 

ส ำนักงำนต ำรวจประจ ำเมืองโซลได้เปิดเผยรำยงำนกำรเกิดอำชญำกรรม 7 ประเภท  
ซึ่งประกอบไปด้วย กำรฆำตกรรม กำรลักทรัพย์ กำรโจรกรรม กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรรุกรำน
ทำงเพศ กำรรุกรำนทำงเพศโดยกำรใช้ควำมรุนแรง กำรลอบวำงเพลิง และปัญหำยำเสพติดใน  
25 เขตของเมืองโซล ระหว่ำงเดือนมกรำคม ถึง กันยำยน ค.ศ. 2013 พบว่ำมีคดีควำมผิดฐำนข่มขืน
กระท ำช ำเรำและกำรรุกรำนทำงเพศ เกิดขึ้นถึง 293 คดี ในเขต Gwanak  

เจ้ำพนักงำนต ำรวจเมืองโซลรำยงำนสำเหตุที่เขต Gwanak มีอัตรำกำรกระท ำควำมผิด
ทำงเพศสูงว่ำ เน่ืองมำจำกคร่ึงหนึ่งของผู้ที่อำศัยอยู่ในเขตดังกล่ำวเป็นผู้หญิงและอำศัยอยู่เพียงล ำพัง
และจำกรำยงำนยังพบว่ำในเขต Yeongdeungpo ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง พบว่ำมีกำร
ท ำร้ำยร่ำงกำยทำงเพศถึง 2,583 คด ีซึ่งเป็นเขตที่มีคดีสูงสุดในเมืองโซล ในเขตดังกล่ำว เป็นเขตของ
ผู้มีรำยได้น้อย ประกอบกับเป็นที่อยู่อำศัยของชำวต่ำงชำติ ศำสตรำจำรย์ Kwak Dae-gyung อำจำรย์
ประจ ำโรงเรียนต ำรวจให้ควำมเห็นว่ำ  ในเขตดังกล่ำว “มีชำวต่ำงชำติอำศัยอยู่จ ำนวนมำกและ
ชำวต่ำงชำติไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับคนเกำหลีได้ อีกทั้งประชำกรบริเวณดังกล่ำวเป็นผู้มีรำยได้น้อย 
ซึ่งเป็นปัญหำในแง่ของทำงด้ำนเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งน ำไปสู่กำรก่ออำชญำกรรม” 

                                                 
24 (5) If a defendant whom the court has sentenced to be treated with medroxyprogesterone acetate 

(MPA) fails or refuses to: 
(a) Appear as required by the Department of Corrections for purposes of administering the 

medroxyprogesterone acetate (MPA); or 
(b) Allow the administration of medroxyprogesterone acetate (MPA), 

 the defendant is guilty of a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 
775.083, or s. 775.084. 
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3.3.2  กำรลงโทษในควำมผิดทั่วไปฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
ในประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีกฎหมำยอำญำเป็นเร่ืองซับซ้อน เพรำะมีกฎหมำยหลำย

บทที่แตกต่ำงกันเข้ำมำอยู่รวมกัน แต่อย่ำงไรก็ดีกฎหมำยว่ำด้วยกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำอำจถือเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีได้ 

กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ (Rape) ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ  297 ก ำหนด
บทลงโทษไว้ว่ำผู้กระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำจะต้องถูกจ ำคุกเป็นระยะเวลำที่แน่นอน
อย่ำงน้อย 3 ปี และถ้ำเป็นกำรพยำยำมกระท ำควำมผิดก็ยังคงต้องรับโทษตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 300 และในส่วนผู้ที่กระท ำควำมผิดจนติดเป็นนิสัย (Habitual Offenders) จะต้อง 
ถูกลงโทษหนักขึ้นตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 305 

กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำเช่นไรถึงจะเป็นควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำต้อง
ประกอบไปด้วย 

1.  มีกำรร่วมเพศกับผู้อ่ืน 
2.  มีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือมีกำรข่มขู่ 
3.  มี “เจตนำ” ที่จะข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
อำชญำกรรมประเภทนี้จ ำเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วย  “กำรใช้ควำมรุนแรงหรือ 

กำรข่มขู่” เพื่อให้ได้ร่วมเพศโดยที่ผู้เสียหำยไม่ให้ควำมยินยอม โดยจุดประสงค์ของอำชญำกรรม
ประเภทนี้ “กำรใช้ควำมรุนแรงหรือกำรข่มขู่” จะท ำโดยเหยื่อไม่สำมำรถต่อต้ำนได้ ซึ่งกำรกระท ำ
ประเภทนี้เป็นควำมผิดส ำเร็จตำมกฎหมำยที่เรียกว่ำ “กำรพยำยำมข่มขืนกระท ำช ำเรำ” 

อำชญำกรรมประเภทข่มขืนกระท ำช ำเรำจะเป็นควำมผิดส ำเร็จต่อเมื่อผู้กระท ำควำมผิด
มีเพศสัมพันธ์กับเหยื่อในที่นี้หมำยถึงมีกำรรุกล้ ำเข้ำไปในอวัยวะเพศหญิงโดยอวัยวะเพศชำย  
ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 297 บังคับใช้กับกำรข่มขืนกรณีที่เหยื่ออำยุไม่น้อยกว่ำ 19 ปี 
ส่วนเหยื่อที่มีอำยุระหว่ำง 13 ปี และ 18 ปี จะอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปกป้องเด็กและเยำวชนจำก
กำรถูกรุกรำนทำงเพศ (The Act on the Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse) 
ในขณะเดียวกัน ถ้ำเหยื่ออำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี จะอยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงโทษ
เป็นกรณีพิ เศษ (The Act on Special Cases Concerning the Punishment) ตำมกฎหมำยเหล่ำนี้  
ผู้ที่ข่มขืนกระท ำช ำเรำผู้เยำว์อำจต้องถูกจ ำคุกตลอดชีวิต 

ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลียังแบ่งกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คือ 
กำรกระท ำที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำหรือ  Like-Rape ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 
297 บทลงโทษส ำหรับกำรกระท ำที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ คือ กำรที่จะต้องถูกลงโทษ
จ ำคุกเป็นระยะเวลำที่แน่นอนไม่น้อยกว่ำสองปี ตำมมำตรำ 300 
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กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำเช่นไรถึงจะเป็นควำมผิดส ำหรับกำรกระท ำที่คล้ำยกับ
กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ ต้องประกอบไปด้วย 

1.  ผู้กระท ำควำมผิดสอดใส่อวัยวะเพศของเขำหรือเธอไปในร่ำงกำยของ ผู้อ่ืน  
(ไม่รวมถึงกำรสอดใส่อวัยวะเพศกับอวัยวะเพศ) เช่น ปำก หรือ ทวำรหนัก หรือใส่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่ำงกำยเขำหรือเธอเขำหรือเธอ (ไม่รวมถึงกำรสอดใส่อวัยวะเพศกับอวัยวะเพศ) เช่น นิ้ว หรือ 
วัตถุอ่ืนใดไปในอวัยวะเพศหรือทวำรหนัก 

2.  มีกำรใช้ควำมรุนแรงหรือมีกำรข่มขู่ 
3.  มี “เจตนำ” ที่จะกระท ำควำมผิดที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
อำชญำกรรมประเภทนี้จ ำ เป็นที่จะต้องประกอบไปด้วย “กำรใช้ควำมรุนแรงหรือ 

กำรข่มขู่” เพื่อก็ให้เหยื่ออยู่ภำยใต้อ ำนำจ โดยจุดประสงค์ของอำชญำกรรมประเภทนี้ คือ ผู้กระท ำ
ควำมผิดจะท ำโดยที่เหยื่อไม่สำมำรถต่อต้ำนได้ ซึ่งกำรกระท ำประเภทนี้เป็นควำมผิดส ำเร็จตำมที่
กฎหมำยถือว่ำเป็น “ควำมผิดส ำหรับกำรกระท ำที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ” 

อำชญำกรรมประเภทกำรกระท ำควำมผิดที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำจะเป็น
ควำมผิดส ำเร็จเมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้กระท ำกำรใด ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 297 โดยเฉพำะ
ในที่นี้หมำยถึงกำรเอำอวัยวะเพศสอดใส่ไปในช่องปำกหรือทวำรหนักของเหยื่อ หรือสอดใส่ไปใน
อวัยวะอ่ืนใดที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ หรือใช้วัตถุอ่ืนใดสอดใส่ไปในอวัยวะเพศ หรือทวำรหนักของเหยื่อ 
จึงจะถือว่ำควำมผิดควำมผิดที่คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำเป็นควำมผิดส ำเร็จ 

ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ  297 บังคับใช้กับกำรกระท ำควำมผิดที่คล้ำยกับ 
กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำที่มีต่อเหยื่ออำยุไม่ต่ ำกว่ำ 19 ปี หำกเหยื่ออยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 13 ถึง 18 ปี 
จะอยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติปกป้องเด็กและเยำวชนจำกกำรถูกรุกรำนทำงเพศ (The Act 
on the Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse) ในขณะเดียวกัน หำกเหยื่ออำยุต่ ำ
กว่ำ 13 ปี จะอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงโทษเป็นกรณีพิเศษ (The Act on Special Cases 
Concerning the Punishment) ตำมกฎหมำยเหล่ำนี้ ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องถูกลงโทษรุนแรงมำกขึ้น
หำกเหยื่อเป็นผู้เยำว์ ผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศอำจจะต้องถูกควบคุมโดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ถูกส่งไปลงโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อลดฮอร์โมนเพศ 

อำชญำกรรมประเภทเสมือนกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ  (Quasi-Rape) ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 299 โทษของอำชญำกรรมประเภทเสมือนกำรข่มขืน คือ จ ำคุกเป็นระยะเวลำ
ที่แน่นอนอย่ำงน้อยสำมปี และ ผู้ที่พยำยำมจะก่ออำชญำกรรมประเภทนี้ยังมีโทษอีกตำมประมวล
กฎหมำยอำญำมำตรำ 300 อีกด้วย กรณีผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิสัย อำจต้องถูกลงโทษหนักขึ้นตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 305 
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กำรที่จะพิจำรณำว่ำกำรกระท ำเช่นไรถึงจะเป็นอำชญำกรรมประเภทเสมือนกำรข่มขืน
กระท ำช ำเรำ 

1.  มีกำรร่วมเพศกับผู้อ่ืน 
2.  กระท ำขณะที่เหยื่อหมดสติหรือกำรไร้ควำมสำมำรถที่จะต่อต้ำน 
3.  มี “เจตนำ” ที่จะกระท ำอำชญำกรรมประเภทเสมือนกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ 
อำชญำกรรมประเภทนี้จ ำเป็นที่จะต้องประกอบไปด้วย “กำรกระท ำขณะที่เหยื่อหมด

สติหรือกำรไร้ควำมสำมำรถที่จะต่อต้ำน” เพื่อต้องกำรจะมีเพศสัมพันธ์ ส ำหรับวัตถุประสงค์ของ
อำชญำกรรมประเภทนี้  คือกำรที่เหยื่อ “หมดสติ” รวมถึงหมดสติประเภท นอนหลับสนิทหรือ 
มึนเมำ ส่วน “ไร้ควำมสำมำรถที่จะต่อต้ำน” ซึ่งหมำยถึง สถำนกำรณ์ใด ๆ ที่เหยื่อไม่สำมำรถที่จะ
ต่อต้ำนเน่ืองจำกปัจจัยทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 

ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 299 น ำไปใช้กับกำรกระท ำอำชญำกรรมประเภทเสมือน
กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำที่มีเหยื่ออำยุไม่ต่ ำกว่ำ 19 ปี หำกเหยื่ออยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 13 ถึง 18 ปี จะ
อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปกป้องเด็กและเยำวชนจำกกำรถูกรุกรำนทำงเพศ  (The Act on the 
Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse) ในขณะเดียวกัน หำกเหยื่ออำยุต่ ำกว่ำ 13 ปี 
จะอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงโทษเป็นกรณีพิเศษ (The Act on Special Cases Concerning 
the Punishment) ตำมกฎหมำยเหล่ำนี้ ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องถูกลงโทษที่รุนแรงมำกขึ้นหำกเหยื่อ
เป็นผู้เยำว์ 

เมื่อมีกำรกระท ำอำชญำกรรมประเภทเสมือนกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำโดยมีกำรใช้อำวุธ
หรือวัตถุอันตรำย หรือ กระท ำร่วมกันกับผู้อ่ืนจะอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงโทษเป็น
กรณีพิเศษ (The Act on Special Cases Concerning the Punishment) ถ้ำกลำยเป็นอำชญำกรรมที่
รุนแรงขึ้น หรือ “Aggravated Quasi-Rape” ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องถูกจ ำคุกตลอดชีวิตและ  
ตำมกฎหมำยเหล่ำนี้ ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องถูกลงโทษที่รุนแรงมำกขึ้น โดยผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ
อำจจะต้องถูกควบคุมโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ถูกส่งไปบ ำบัดด้วยกำรใช้ยำลดฮอร์โมน 

ในประเทศสำธำรณะรัฐเกำหลี ไม่ว่ำจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชำย (รวมถึงผู้ชำยกับผู้ชำย 
ผู้หญิงกับผู้หญิง) ถ้ำกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำจะต้องได้รับโทษทำงอำญำตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำอนำจำร (Indecent Act by Compulsion) โดยบังคับอยู่แล้วเพียงแต่
ผู้หญิงหรือผู้ที่ผ่ำตัดแปลงเพศอำจจะตกเป็นเหยื่อของอำชญำกรรมได้ตำมกฎหมำยที่แก้ไขใหม่  
กล่ำวคือ ไม่ว่ำชำยหรือหญิงก็สำมำรถตกเป็นเหยื่อฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำได้ตำมกฎหมำยใหม่ 

ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำของประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี กำรใช้
ควำมรุนแรงเพื่อต้องกำรที่จะมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก จะเป็นอำชญำกรรมประเภทกำรกระท ำที่
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คล้ำยกับกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ ไม่ใช่กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ (“Like-Rape,” not “Rape”) ดังนั้น 
กำรใช้ควำมรุนแรงเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก  โทษจะน้อยกว่ำกำรใช้ควำมรุนแรง
เพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ 

3.3.3  กำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศโดยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ  
เดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2011 ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย  

ที่ได้น ำวิธีกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศมำปรับใช้กับผู้กระท ำควำมผิดที่ได้กระท ำควำมผิดต่อผู้เยำว์ ที่มีอำยุไม่เกิน 16 ปี 

ทั้งนี้วิธีกำรใช้ยำเป็นวิธีกำรที่ถูกเรียกร้องอย่ำงมำก ที่จะให้มีขึ้นเพื่อใช้ในกำรบ ำบัด
ผู้กระท ำผิดทำงเพศ อันเป็นผลพวงที่ก่อให้เกิดอำชญำกรรมรุนแรงต่อเหยื่อที่เป็น ผู้หญิงและเด็ก25 

โดยประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ได้ประกำศใช้กฎหมำยออกมำเป็นพระรำชบัญญัติ
เฉพำะ ชื่อพระรำชบัญญัติกำรรักษำโดยกำรใช้ยำกับผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศ  หรือ Act on 
Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses ซึ่งบัญญัติไว้ทั้งสิ้นจ ำนวน 35 มำตรำ 
ดังนี ้

มำตรำ 1 (วัตถุประสงค์)  
วัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตินี้ คือ เพื่อป้องกันกำรกระท ำอำชญำกรรมทำงเพศซ้ ำ 

โดยกำรน ำกำรรักษำด้วยวิธีกำรใช้ยำมำปรับใช้กับผู้ป่วยที่มีควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ (Sexual Deviant 
Patients) ที่มีประวัติว่ำได้เคยกระท ำควำมผิดทำงเพศและเป็นผู้ที่ถูกศำลพิพำกษำแล้วว่ำได้กระท ำ
อำชญำกรรมทำงเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้กระท ำควำมผิดสำมำรถกลับสู่สังคมได้26 

มำตรำ 2 (ค ำที่ใช้ในพระรำชบัญญัติน้ี) 
“ผู้ที่มีควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ” (Sexual Deviants) หมำยถึง ผู้ที่อยู่ในควำมหมำยของ

มำตรำ 2(1) 3 ตำมพระรำชบัญญัติกำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรคุมขัง (The Medical Treatment 
and Custody Act) และผู้ที่ไม่สำมำรถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้เนื่องจำกควำมผิดปกติทำงเพศ 
ตำมกำรประเมินทำงจิตเวช โดยผู้เชี่ยวชำญ27 

“กำรล่วงละเมิดทำงเพศ” (Sexual Assault) หมำยถึงอำชญำกรรมใด ๆ ที่ 
(a)  ก ำหนดตำม มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันเด็กและเยำวชนจำกกำร 

ถูกคุกคำมทำงเพศ (The Act on Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse) 

                                                 
25  From Chemical Castration for sexual offenders: Physicians' Views. 
26  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 1.  
27  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 2. 
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(b)  ก ำหนดตำม มำตรำ 3 ถึง 13 (กำรใช้สื่อลำมก) และ อำชญำกรรม (เฉพำะควำมผิด
อำญำภำยใต้มำตรำ 3 ถึง 9) ที่ก ำหนดตำม มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงโทษ (The Act on Special Cases concerning the Punishment) 

(c)  ที่ก ำหนดตำม มำตรำ 297, 298, 299, 300, 301, 301-2, 302, 303, 305, 339 และ 
มำตรำ 340 (3) (เฉพำะกำรข่มขืนที่กระท ำต่อเพศหญิง) ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

(d)  อำชญำกรรมที่อยู่ภำยใต้ (a) ถึง (c) ส ำหรับกำรลงโทษที่มีควำมรุนแรงตำมที่
ก ำหนดในพระรำชบัญญัติอ่ืน 

“กำรรักษำโดยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมแรงกระตุ้นทำงเพศ” (Pharmacologic Treatment of 
Sex Impulse) (ในที่นี้จะเรียกว่ำกำรรักษำโดยกำรใช้ยำ) หมำยถึง กำรรักษำเพื่อควบคุมแรงกระตุ้น
ทำงเพศเพศ หรือ ควำมปรำรถนำทำงเพศที่ผิดปกติ ซึ่งจะด ำเนินกำรโดยกำรใช้ยำร่วมกับจิตบ ำบัด 
(Psychotherapy) ในผู้ที่มีควำมเบี่ยงเบนทำงเพศเพื่อให้ควำมต้องกำรทำงเพศลดลง หรือ อยู่ในระดับ
ปกต ิ

มำตรำ 3 (ข้อก ำหนดกำรรักษำโดยกำรใช้ยำ) 28 
กำรรักษำโดยกำรใช้ยำจะต้องตรงตำมข้อก ำหนดต่อไปนี้ 
1.  จะต้องยับยั้ง หรือ ลดแรงกระตุ้นทำงเพศ หรือ ลดควำมต้องกำรทำงเพศที่ผิดปกติ 

โดยวิธีกำรที่เป็นที่ยอมรับทำงกำรแพทย์ 
2.  จะต้องไม่เกิดผลข้ำงเคียงทำงกำยภำพ 
3.  จะต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ 
มำตรำ 4 (กำรขอให้มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำโดยกำรใช้ยำ) 
(1)  พนักงำนอัยกำรอำจร้องขอต่อศำลให้มีค ำสั่ง ให้มีกำรรักษำโดยกำรใช้ยำ (ในที่นี้

หมำยถึง ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ (Medical Treatment Order) กับผู้มีอำยุ 19 ปีขึ้นไปที่มี
ควำมเบี่ยงเบนทำงเพศโดยกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้อ่ืน และเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศ 

(2)  พนักงำนอัยกำรจะเป็นผูม้ีค ำร้องขอให้มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำ ภำยหลังค ำสั่งของผู้ที่
จะท ำกำรรักษำ (ในที่นี้หมำยถึง  ผู้ รับค ำสั่งกำรรักษำทำงกำรแพทย์  (Recipient of Medical 
Treatment Order) ได้รับกำรวินิจฉัยหรือประเมินผลเป็นที่ เรียบร้อยแล้วจำกผู้ เชี่ยวชำญด้ำน
สุขภำพจิต 

                                                 
28  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 3. 
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(3)  ค ำร้องขอให้มีค ำสั่งกำรรักษำทำงกำรแพทย์  ตำมวรรค (1) ให้เป็นไปตำมช่วง
ระยะเวลำที่ให้ปำกค ำต่อศำลอุทธรณ์ที่พิจำรณำคดีล่วงละเมิดทำงเพศ  (ในที่นี้หมำยถึง คดีที่ 
ถูกกล่ำวหำ (Accused Case)  

(4)  ศำลจะต้องพิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 
โดยพิจำรณำจำกกำรกำรสอบสวนในคดีที่ถูกกล่ำวหำ ทั้งนี้ศำลอำจถำมจำกพนักงำนอัยกำรเพื่อมี
ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ได้ 

(5)  ห้ำมร้องขอให้มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ภำยหลังระยะเวลำ 15 ปี นับแต่
เวลำที่พนักงำนอัยกำรได้ด ำเนินกำร หรือมีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ขณะถูกคุมขัง โดยสำมำรถออก
ค ำสั่งได้อิสระโดยไม่ต้องมีค ำพิพำกษำอันเป็นที่สุด 

(6)  มีเหตุผลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรวินิจฉัยและกำรประเมินผล จำกผู้ เชี่ยวชำญด้ำน
สุขภำพจิต ตำมวรรค (2) ตำมก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ29 

มำตรำ 5 (กำรสอบสวน) 
(1)  เมื่อเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะมีค ำร้องขอให้มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

พนักงำนอัยกำรอำจมีค ำสั่งให้อธิบดีกรมควบคุมควำมประพฤติ ที่มีเขตอ ำนำจตำมถิ่นที่อยู่ของผู้รับ
ค ำสั่งกำรรักษำทำงกำรแพทย์ หรือ ตำมเขตอ ำนำจของพนักงำนอัยกำร ท ำกำรสอบสวนเท่ำที่จ ำเป็น 
เช่นในเร่ือง แรงจูงใจของกำรก่ออำชญำกรรม ควำมสัมพันธ์กับเหยื่อ สภำวะของจิตใจที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ ฯลฯ 

(2)  อธิบดีกรมควบคุมควำมประพฤติที่ถูกร้องขอตำมที่ก ำหนดไว้ใน (1) มีอ ำนำจให้
เจ้ำพนักงำนคุมควำมประพฤติที่ได้รับมอบหมำยมีอ ำนำจสอบสวนแทน 

(3)  เจ้ำพนักงำนคุมควำมประพฤติ ที่ถูกร้องขอตำมที่ก ำหนดไว้ใน (2) จะต้องท ำกำร
สอบสวนในเร่ืองที่ส ำคัญทันที ภำยใต้ค ำสั่งของพนักงำนอัยกำร รวมถึงส่งส ำนวนกำรสอบสวนให้
พนักงำนอัยกำรทรำบ30 

มำตรำ 6 (เขตอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  เขตอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องเป็นไปตำมเขต

อ ำนำจศำลที่มีกำรกล่ำวหำ 
(2)  กำรมีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ต้องอยู่ภำยใต้เขตอ ำนำจของศำลแขวง31 

                                                 
29  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 4. 
30  Act On Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 5. 
31  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 6. 
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มำตรำ 7 (เร่ืองที่จะระบุไว้ในค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  เร่ืองต่อไปนี้ต้องระบุไว้ในค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์: 

1.  ชื่อของผู้รับค ำสั่งที่ให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์และรำยละเอียดของผู้รับค ำสั่ง
ที่สำมำรถระบุได้ 

2.  ข้อเท็จจริงประกอบเหตุผลของค ำสั่ง 
3.  บทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
4.  เร่ืองอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

(2)  เมื่อได้รับค ำสั่งที่ให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ศำลต้องมีค ำสั่งโดยทันที  ในกรณี
ดังกล่ำวถ้ำค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์มีในเวลำเดียวกันกับที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีค ำขอ
เป็นอิสระจำกกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในที่คุมขัง ศำลจะต้องพิจำรณำไม่ช้ำไปกว่ำ 5 วันก่อนวัน
พิจำรณำคดีคร้ังแรก32 

มำตรำ 8 (กำรตัดสิน ฯลฯ ค ำสั่งที่ให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  ถ้ำศำลตระหนักดีว่ำค ำสั่งที่ให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์มีเหตุอันสมควรที่จะใช้ 

(Reasonable Grounds) สำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรรักษำได้จนถึง 15 ปี 
(2)  ผู้ที่ศำลพิพำกษำให้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์  จะต้องถูกคุมควำม

ประพฤติในขณะที่ก ำลังรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุมควำม
ประพฤต ิ 

(3)  ศำลอำจยกเลิกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์  
1.  เมื่อพบว่ำค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ไม่มีเหตุผลอันสมควร 
2.  เมื่อศำลพิพำกษำว่ำผู้นั้นไม่ได้มีควำมผิด (ไม่รวมคดีที่มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำง

กำรแพทย์ในกำรคุมขังที่จะออกด้วยเหตุผลของควำมวิกลจริต) หรือพ้นผิด หรือ ยกฟ้อง 
3.  เมื่อศำลก ำหนดโทษปรับตำมข้อหำที่ถูกกล่ำวหำ 
4.  เมื่อศำลระงับโทษคดีที่ถูกกล่ำวหำว่ำ หรือ พักกำรช ำระโทษ 

(4)  กำรพิจำรณำคดีเกี่ยวกับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องท ำในเวลำ
เดียวกันกับข้อกล่ำวหำที่ถูกกล่ำวหำ 

(5)  ค ำพิพำกษำที่ให้มีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ต้องระบุข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
ประกอบกับหลักฐำน และบทบัญญัติที่ใช้บังคับ 

(6)  ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะได้รับกำรพิจำรณำโดยกำรชั่งน้ ำหนักตำมค ำ
พิพำกษำ  
                                                 

32  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 7. 
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(7)  กำรอุทธรณ์  กำรสละสิทธิ์ กำรอุทธรณ์หรือถอนตัวจำกกำรอุทธรณ์ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ตำมค ำพิพำกษำตำมข้อกล่ำวหำที่ถูกกล่ำวหำ กำรอุทธรณ์ 
กำรสละสิทธิ์ของกำรอุทธรณ์ หรือถอนตัวจำกกำรกำรอุทธรณ์ ตำมค ำพิพำกษำที่มีค ำสั่งให้มีกำร
รักษำทำงกำรแพทย์ให้ถือว่ำมีอยู่ กรณีนี้ให้มีกำรใช้กับกำรขอคืนสิทธิของสิทธิที่จะอุทธรณ์ กำรขอ
อุทธรณ์ หรือ กำรอุทธรณ์พิเศษ 

(8)  พนักงำนอัยกำร จะเป็นผู้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์และผู้ที่ก ำหนดไว้
ใน มำตรำ 230 และ มำตรำ 341 ของพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมอำญำอำจยื่นสละสิทธิ์หรือ
ถอนอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมอำญำต่ำงหำกจำกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ กรณีนี้ให้มีกำรร้องขอกำรอุทธรณ์ กำรสละสิทธิ์ของกำรอุทธรณ์ หรือถอนตัวจำกกำร
อุทธรณ์33 

มำตรำ 9 (กำรประเมินผล ฯลฯ โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิต) 
เป็นเร่ืองยำกที่จะตัดสินว่ำผู้ใดจะถูกบังคับใช้ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์หรือ

เป็นผู้มีควำมผิดปกติทำงเพศตำมกำรวินิจฉัยโรค หรือ กำรประเมิน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิต
ตำมมำตรำ 4 (2) ศำลอำจมีค ำสั่งอื่นให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิตวินิจฉัยโรค หรือ ประเมินผู้นั้น34 

มำตรำ 10 (ข้อตกลง) 
(1)  ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ จะต้องปฏิบัติตำมข้อผูกพัน ที่ก ำหนด

ไว้ในอนุวรรค (ไม่รวมถึงอนุวรรค 4) มำตรำ 32 (2) ของพระรำชบัญญัติคุมควำมประพฤติ ฯลฯ 
และข้อผูกพันดังต่อไปนี้ในระหว่ำงกำรให้กำรรักษำ: 

1.  จะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดด้วยวิธีกำรรักษำทำงยำ ตำมแนวทำงของ
พนักงำนคุมประพฤติ 

2.  ต้องรับกำรทดสอบระดับฮอร์โมน ตำมแนวทำงของพนักงำนคุมควำมประพฤต ิ
3.  ต้องเข้ำร่วมกำรบ ำบัดรักษำทำงด้ำนจิตใจ  เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน

พฤติกรรมบ ำบัดตำมทิศทำงของพนักงำนคุมประพฤติจนกว่ำจะเสร็จสิ้น 
(2)  ประเด็นที่ศำลออกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์  ตำมมำตรำ 8 (1) อำจมีกำร

ก ำหนดภำระหน้ำที่ไว้ในอนุวรรค มำตรำ 32 (3) ของพระรำชบัญญัติควบคุมควำมประพฤติ ฯลฯ 
(3) เมื่อศำลค ำมีสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ จะต้องอธิบำยวัตถุประสงค์ของค ำสั่ง

ให้กับผู้ที่ต้องรับค ำสั่ง และส่งมอบเอกสำรที่ระบุหน้ำที่ของตน 
(4)  เร่ืองที่จ ำเป็นส ำหรับกำรบ ำบัดทำงด้ำนจิตใจ เช่นควำมรู้ควำมเข้ำใจในพฤติกรรม

                                                 
33  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 8. 
34  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 9.  
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บ ำบัด ก ำหนดไว้ในวรรค (1) 3 จะต้องประกำศโดยกฤษฎีกำ35 
มำตรำ 11 (กำรแจ้งเตือนค ำพิพำกษำ ฯลฯ ของค ำสั่งกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  เมื่อศำลออกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในมำตรำ 8 (1) จะมีกำรส่งส ำเนำค ำ

พิพำกษำที่ผ่ำนกำรรับรอง และเอกสำรที่ระบุหน้ำที่ของตน ให้หัวหน้ำส ำนักงำนคุมประพฤติ ที่มี
เขตอ ำนำจตำมถิ่นที่อยู่ หรือตำมภูมิล ำเนำของผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ภำยใน  
3 วัน นับจำกวันที่มีค ำพิพำกษำ 

(2)  เมื่อผู้ที่ได้ รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะถูกปล่อยตัว  อธิบดีกรม
รำชทัณฑ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน หัวหน้ำสถำนพยำบำลในเรือนจ ำจะต้องแจ้ง
ให้ อธิบดีกรมควบคุมควำมประพฤติ ที่มีเขตอ ำนำจเหนือภูมิล ำเนำของเขำทรำบถึงข้อเท็จจริง
ดังกล่ำวโดยไม่ช้ำกว่ำ 3 เดือนก่อนที่ผู้นั้นจะถูกปล่อยตัว36 

มำตรำ 12 (ทำงด้ำนสำธำรณะ ฯลฯ) 
มำตรำ 282 และ 283 ตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ให้น ำมำใช้บังคับ 

โดยอนุโลม (mutatis mutandisto) เฉพำะกรณีของกำรค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์37 
มำตรำ 13 (แนวทำงในกำรด ำเนินกำร) 
(1)  ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ จะต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลของพนักงำน

อัยกำร 
(2)  แนวทำงที่ก ำหนดขึ้นตำม (1) จะได้รับกำรด ำเนินกำรกับเอกสำรพร้อมด้วยส ำเนำ

ค ำพิพำกษำ38 
มำตรำ 14 (กำรด ำเนินกำรของค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  เมื่อมีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ จะมีกำรให้ยำตำมแนวทำงกำรวินิจฉัยและ

ตำมใบสั่งยำของแพทย์ ร่วมกับกำรบ ำบัดทำงด้ำนจิตใจตำมพระรำชบัญญัติกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงพฤติกรรมบ ำบัด ฯลฯ 

(2)  พนักงำนอัยกำร ต้องอธิบำยถึงประสิทธิภำพ และผลข้ำงเคียงในกำรใช้ยำ รวมถึง
กระบวนกำร ขั้นตอน ควำมถี่ ฯลฯ ของกำรใช้ยำแก่ผู้ที่ได้รับค ำสั่ง ก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง
กำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

                                                 
35  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 10. 
36  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 11. 
37  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 12. 
38  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 13. 
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(3)  ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่ได้รับอนุญำตปล่อยตัว เมื่อสิ้นสุด
กำรลงโทษ หรือสิ้นสุดกำรลงโทษชั่วครำว หรือสิ้นสุดกำรลงโทษชั่วครำวในที่คุมขังหรือ
เน่ืองมำจำกได้รับกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบตำมแนวทำงกำรรักษำทำงกำรแพทย์ เจ้ำพนักงำน
คุมควำมประพฤติจะด ำเนินกำรเพื่อกำรรักษำพยำบำลให้กับ ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ภำยใน 2 เดือนก่อนที่ผู้นั้นจะถูกปล่อยตัว 

(4)  กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะถูกระงับในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1.  ผู้ที่ถูกควบคุมตัวตำมหมำยจับ ถูกด ำเนินกำรในขณะที่ก ำลังท ำกำรรักษำอยู่ 
2.  ผู้ที่ถูกจ ำคุกโดยไม่ต้องใช้แรงงำน หรือ ถูกด ำเนินกำรในขณะที่ก ำลังท ำกำร

รักษำอยู่ 
3.  มีกำรยกเลิกกำรปล่อยตัวชั่วครำว หรือผู้นั้นได้รับกำรปล่อยชั่วครำวจำก

ส ำนักงำนคุมประพฤติ เพรำะผลจำกกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 
(5)  ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ซึ่งได้ถูกระงับชั่วครำวตำมที่ก ำหนดไว้ใน

มำตรำ (4) จะต้องด ำเนินกำรตำมกำรจัดหมวดหมู่ในช่วงระยะเวลำที่เหลืออยู่ของค ำสั่งให้มีกำร
รักษำทำงกำรแพทย์: 

1.  ในกรณีของ (4) 1 ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องด ำเนินกำรใน
ช่วงเวลำที่เหลือหลังจำกที่กำรถูกคุมขังยกเลิก หรือจำกระยะเวลำที่แน่นอนแล้วว่ำจะมีกำรระวำง
โทษจ ำคุกโดยไม่ต้องมีกำรใช้แรงงำน 

2.  ในกรณีของ (4) 2 ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องด ำเนินกำรต่อ
ในช่วงระยะเวลำที่กำรลงโทษนั้นได้รับกำรยกเว้น หรือเป็นผู้ที่ถูกคุมควำมประพฤติ 

3.  ในกรณีของ (4) 3 ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องด ำเนินกำรต่อจำก
ระยะเวลำในที่คุมขัง หรือ เมื่อมีกำรยกเลิกกำรคุมขัง 

(6)  เร่ืองอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร และกำรระงับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ จะต้องประกำศในพระรำชกฤษฎีกำ39 

มำตรำ15 (ควำมรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ จะไม่เป็นอันตรำยจำกกำรรักษำทำงยำ 

ในช่วงของระยะเวลำของกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 
(2)  ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะต้องเขียนรำยงำน ณ ส ำนักงำน 

คุมประพฤติที่มีเขตอ ำนำจในถิ่นที่อยู่อำศัยของตนภำยใน 10 วันนับจำกวันที่กำรบังคับโทษนั้น
                                                 

39  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 14. 
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สิ้นสุดลง หรือได้รับกำรยกเว้น หรือได้รับกำรปล่อยตัวจำกกำรเจ้ำหน้ำที่คุมควำมประพฤติ 
(3)  ถ้ำผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์  ย้ำยสถำนที่อยู่อำศัย หรือต้อง

เดินทำงภำยในประเทศ ในระยะเวลำ 7 วันหรือมำกกว่ำนั้น หรือออกจำกประเทศจะต้องได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่คุมควำมประพฤติของตนล่วงหน้ำ40 

มำตรำ 16 (กำรขยำยระยะเวลำรักษำทำงกำรแพทย์)41 
(1)  ถ้ำมีเหตุเพียงพอที่จะด ำเนินกำรรักษำด้วยยำกับผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้รับกำรรักษำทำง

กำรแพทย์ว่ำจะมีควำมคืบหน้ำทำงด้ำนกำรรักษำ หรือเหตุผลใด ๆ ที่อยู่ภำยใต้อนุวรรคต่อนี้  
ศำลอำจขยำยระยะเวลำกำรรักษำโดยกำรตัดสินใจตำมค ำร้องขอของอัยกำร โดยพิจำรณำร่วมกันกับ
อธิบดีกรมควบคุมควำมประพฤติ ทั้งนี้ระยะเวลำทั้งหมดรวมระยะเวลำกำรรักษำก่อนหน้ำนี้จะต้อง
ไม่เกิน 15 ปี: 

1.  ผู้นั้นฝ่ำฝืนหน้ำที่ตำม มำตรำ 32 (2) (ไม่รวมถึงอนุวรรค 4) หรือ (3) โดยไม่มี
เหตุอันสมควร 

2.  ผู้นั้นไม่ได้ท ำรำยงำนกำรฝ่ำฝืน ในมำตรำ 15 (2) โดยไม่มีมูลเหตุ 
3.  ผู้นั้นย้ำยถิ่นที่อยู่  เดินทำงภำยในประเทศหรือออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับ

อนุญำตและปรำศจำกเหตุอันควร 
(2)  ในกรณีผู้ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ตกอยู่ภำยใต้อนุวรรคใด ๆ ของ

วรรค (1) ศำลอำจตัดสินใจเพิ่ม หรือเปลี่ยนตำมข้อก ำหนดในข้อ (2) ตำมค ำร้องขอของพนักงำน
อัยกำร 

(3)  นอกเหนือจำกเร่ืองที่ก ำหนดไว้ในอนุวรรคของวรรค  (1) ตำมที่ศำลบันทึก
รำยละเอียดส ำคัญ ศำลอำจตัดสินใจที่จะเพิ่ม เปลี่ยน หรือแก้ไขข้อก ำหนด ในข้อ 10 (2) ตำมค ำร้อง
ขอของอัยกำรโดยกำรพิจำรณำร่วมกันกับอธิบดีกรมควบคุมควำมประพฤติ 

มำตรำ 17 (ค ำร้องและอื่น ๆ กรณกีำรยกเลิกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ชั่วครำว) 
(1)  หัวหน้ำส ำนักงำนคุมประพฤติ หรือ ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

หรือตัวแทนทำงกฎหมำย อำจยื่นค ำร้องขอยกเลิกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ชั่วครำว  
ให้คณะกรรมกำรคุมควำมประพฤติที่มีเขตอ ำนำจเกี่ยวข้อง 

(2)  กำรขอให้มีกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้ยื่นภำยในหกเดือน นับจำกวันที่กระบวนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อกำรรักษำทำงกำรแพทย์ถูกปฏิเสธ และสำมำรถยื่นอีกคร้ัง ภำยหลังหกเดือนนับแต่
วันที่กระบวนกำรดังกล่ำวถูกปฏิเสธอีกครั้ง 
                                                 

40  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 15. 
41  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 16. 
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(3)  เมื่อมีกำรด ำเนินกำรขอยกเลิกค ำสั่งชั่วครำว จะมีกำรส่งค ำขอดังกล่ำวมำพร้อมกับ
ข้อมูลที่อำจใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบ42 

มำตรำ 18 (ผลตัดสิน และกำรยกเลิกค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ชั่วครำว) 
(1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรยกเลิกค ำสั่งชั่วครำว จะต้องพิจำรณำควำมคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชำญ ฯลฯ เกี่ยวกับทัศนคติต่อชีวิต สถำนะของกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งกำรรักษำทำง
กำรแพทย์และโอกำสในกำรกระท ำผิดซ้ ำ 

(2)  กำรตรวจสอบต้องท ำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรยกเลิกค ำสั่งชั่วครำวโดยมี
หัวหน้ำส ำนักงำนคุมควำมประพฤติท ำกำรตรวจสอบในเร่ืองที่จ ำเป็น หรือเรียกผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มี
กำรรักษำทำงกำรแพทย์มำตรวจสอบ หรือผู้อ่ืน ๆ ที่สนใจเพื่อสอบถำมรำยละเอียด 

(3)  หัวหน้ำส ำนักงำนกำรคุมประพฤติที่ได้รับกำรร้องขอตำมวรรค (2) จะต้องท ำกำร
ตรวจสอบเฉพำะในเร่ืองที่จ ำเป็นและแจ้งให้คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบทรำบ 

(4)  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์  
มีควำมประพฤติที่ดีขึ้น อำจจะต้องมีกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรยกเลิกชั่วครำวของกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ 

(5)  เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตัดสินแล้วว่ำไม่ยินยอมให้มีกำรยกเลิกชั่วครำว 
ต้องระบุเหตุผลไว้อย่ำงชัดเจน 

(6)  เมื่อค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์ถูกยกเลิกชั่วครำวตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรค (4) 
เร่ืองที่จะต้องปฏิบัติตำมอนุวรรคของมำตรำ 10 (1) และวรรค (2) ของมำตรำเดียวกัน ถือว่ำยกเลิก
ชั่วครำว43 

มำตรำ 19  (กำรยกเลิกชั่วครำว) 
(1)  ถ้ำผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ถูกยกเลิกค ำสั่งชั่วครำว ถูกพิพำกษำ

ว่ำกระท ำควำมผิดซ้ ำ เช่น กำรฆ่ำข่มขืน ไม่ได้แจ้งกำรย้ำยถิ่นฐำนที่อยู่อำศัยและอ่ืน ๆ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนคุมประพฤติอำจยื่นค ำขอยกเลิกค ำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมกำรได้ ในกรณีเช่นนี้ถ้ำเป็น
กำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ โดยผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่ได้รับกำรยกเลิกค ำสั่ง
ชั่วครำวถือว่ำมีควำมส ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเพิกถอนกำรยกเลิกค ำสั่งชั่วครำวนั้น 

                                                 
42  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 17. 
43  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 18. 
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(2)  ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีรักษำทำงกำรแพทย์และถูกเพิกถอนชั่วครำว จะต้องรับกำร
รักษำด้วยกำรให้ยำตำมเวลำที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีดังกล่ำว ช่วงเวลำที่ยกเลิกกำรรักษำทำงกำรแพทย์
ชั่วครำวไม่รวมอยู่ในระยะเวลำกำรรักษำทำงกำรแพทย์.44 

มำตรำ 20 (กำรสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์) 
กำรด ำเนินกำรรักษำทำงกำรแพทย์ก ำหนดไว้ในข้อ 8 (1) จะสิ้นสุดลงเมื่ออยู่ภำยใต้  

อนุวรรคดังต่อไปนี้ 
(1)  เมื่อระยะเวลำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ผ่ำนไป 
(2)  เมื่อค ำพิพำกษำกับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ได้รับกำรอภัยโทษและ  

ค ำพิพำกษำถูกยกเลิก 
(3)  เมื่อระยะเวลำกำรรักษำที่เหลืออยู่ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ได้รับ

กำรยกเว้นชั่วครำวโดยไม่ต้องมีค ำสั่งยกเลิกชั่วครำว45 
มำตรำ 21 (อำยุควำมของค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  ถ้ำค ำสั่ งที่ให้มีลงโทษหรือค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในกำรคุ มขัง 

พิพำกษำเสร็จพร้อมกันโดยไม่ต้องรอค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรตัดสินคดีของผู้ที่ได้รับ
ค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์จะได้รับกำรยกเว้นจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

(2)  อำยุควำมของค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์จะหยุดลงเมื่อผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้รักษำ
ทำงกำรแพทย์ถูกจับกุม46 

มำตรำ 22 (กำรร้องขอให้มีค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้ต้องขังในฐำนควำมผิด
ข่มขืนกระท ำช ำเรำ)47 

 (1)  พนักงำนอัยกำรอำจร้องขอให้ศำลแขวง (รวมตลอดถึงศำลสำขำ ซึ่งต่อไปนี้จะใช้
บังคับเหมือนกัน) ซึ่งมีเขตอ ำนำจเหนือสถำนที่อยู่อำศัย หรือสถำนที่อำศัยปัจจุบันของผู้ที่มีควำม
เบี่ยงเบนทำงเพศ และมีแนวโน้มที่จะกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำซ้ ำ รวมถึงผู้ที่เห็นควร
ว่ำจะต้องได้รับกำรรักษำโดยกำรใช้ยำ จำกบรรดำนักโทษซึ่งถูกจ ำคุก ที่มีกำรใช้แรงงำน หรือ 
นักโทษที่ถูกพิพำกษำแล้วว่ำต้องได้รับโทษหนักในข้อหำข่มขืนกระท ำช ำเรำ  

                                                 
44  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 19. 
45  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 20. 
46  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 21. 
47  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 22. 
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(2)  ขั้นตอนของข้อบังคับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ส ำหรับนักโทษตำมวรรค (1)  
ให้เป็นไปตำมอนุวรรคดังต่อไปนี้กรมรำชทัณฑ์ หรือศูนย์กักกัน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สถำนที่
กักขัง”) ต้องอธิบำยรำยละเอียด วิธีกำร กระบวนกำร กำรรับรู้ ควำมสำมำรถ ผลข้ำงเคียง  
กำรประเมินค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ ของกำรรักษำทำงส ำหรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ 

2.  นักโทษข้อหำข่มขืนกระท ำช ำเรำตำมอนุวรรค 1 ตกลงที่จะท ำกำรรักษำทำงยำ 
หัวหน้ำสถำนที่คุมขังต้องแจ้งพนักงำนอัยกำรที่อยู่ในเขตอ ำนำจทันที ในเร่ืองที่จ ำเป็น เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ต้องขังนั้น 

3.  พนักงำนอัยกำรอำจขอหัวหน้ำส ำนักงำนกำรคุมประพฤติที่มี เขตอ ำนำจ
เดียวกัน หรือเขตที่อยู่อำศัยของนักโทษควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำดังกล่ำว ให้ตรวจสอบตำม
มำตรำ 5 (1) 

4.  หัวหน้ำส ำนักงำนกำรคุมประพฤติจะต้องส่งรำยงำนกำรสอบสวนตำมมำตรำ  
5 (3) ภำยในสองเดือนนับจำกวันที่ขอตำมอนุวรรค 3 

5.  หลังจำกอธิบำยรำยละเอียดวิธีกำร กระบวนกำร ผลข้ำงเคียง และ รำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ตำมวิธีกำรรักษำทำงยำแก่นักโทษคดีควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำแล้ว และ
ได้รับกำรยืนยันว่ำผู้นั้นตกลงตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ประกอบกับได้รับกำรวินิจฉัยหรือกำร
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิตแล้ว พนักงำนอัยกำรอำจร้องขอต่อศำลให้มีค ำสั่งให้มีกำร
รักษำทำงกำรแพทย์ ในโอกำสนี้อัยกำรต้องระบุข้อเท็จจริง ที่ผู้รับค ำสั่งกำรรักษำพยำบำลดังกล่ำว
ได้ตกลงนอกเหนือไปจำกเร่ืองที่ก ำหนดไว้ในอนุวรรคของข้อ 7 (1) ในหนังสือขอรับกำรรักษำทำง
กำรแพทย์ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

6.  ถ้ำศำลเห็นว่ำค ำร้องขอให้มีค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์ ซึ่งตำมอนุวรรค 5  
มีมูลเหตุ จะต้องแจ้งให้ผู้รับค ำสั่งทรำบถึงกำรรักษำทำงกำรแพทย์โดย พร้อมทั้งส่งมอบเอกสำรที่
ระบุเร่ืองที่จะต้องปฏิบัติให้กับผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

(3)  ระยะเวลำของกำรรักษำทำงกำรแพทย์เป็นไปตำมกำรตัดสินใจในวรรค (2) 6 แต่
ต้องไม่เกิน 15 ปี 

(4)  เพื่อควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรวินิจฉัยและกำรประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
สุขภำพจิตตำมวรรค (2) 5 พนักงำนอัยกำรอำจให้หัวหน้ำสถำนที่กักขังย้ำยผู้ต้องขังที่กระท ำ
ควำมผิดฐำนควำมผิดข่มขืนกระท ำช ำเรำไปยังสถำนที่ส ำหรับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ที่อยู่ในควำม
ควำมดูแล 

(5)  หำกกำรตัดสินใจตำมวรรค (2) 6 อยู่ภำยใต้อนุวรรคดังต่อไปนี้ พนักงำนอัยกำร
ของผู้ต้องขังในฐำนควำมผิดข่มขืนกระท ำช ำเรำ หรือตัวแทนตำมกฎหมำย อำจยื่นอุทธรณ์ต่อศำล
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ภำยในเจ็ดวันนับจำกวันที่แจ้งค ำสั่งดังกล่ำว 
1.  เมื่อมีกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติหรือกฎหมำยล ำดับรองหรือข้อเท็จจริง

คลำดเคลื่อนซึ่งอำจส่งผลต่อกระบวนพิจำรณำที่เกี่ยวข้อง 
2. เมื่อมีกำรพิจำรณำที่ไม่ยุติธรรม 

(6)  เมื่อมีกำรยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นต่อศำลที่พิจำรณำคดี และศำลที่ได้รับอุทธรณ์
จะต้องเขียนบันทึกพร้อมกับควำมคิดเห็นในกำรอุทธรณ์ภำยในสำมวัน 

(7)  เมื่อศำลยอมรับว่ำกำรอุทธรณ์เป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ 
ใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลที่จะอุทธรณ์ ศำลต้องพิจำรณำยกอุทธรณ์ดังกล่ำว 

(8)  เมื่อศำลอุทธรณ์เห็นว่ำอุทธรณ์มีมูล  ศำลจะต้องกลับค ำตัดสินคร้ังก่อนและ 
ท ำค ำตัดสินของศำลเองหรือโอนคดีไปยังศำลอ่ืนที่มีเขตอ ำนำจ 

(9)  กำรยื่นฎีกำต่อศำลฎีกำอำจยื่นได้ถ้ำค ำตัดสินของศำลอุทธรณ์ฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมำยใด ๆ หรือกฎหมำยล ำดับรอง 

(10)  ระยะเวลำกำรยื่นฎีกำจะต้องยื่นภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำยกอุทธรณ์ 
(11)  อุทธรณ์และฎีกำย่อมไม่ส่งผลเป็นกำรหยุดกำรบังคับคดี 
(12)  หัวหน้ำสถำนที่กังขังต้องแจ้งหัวหน้ำส ำนักงำนคุมควำมประพฤติที่อยู่ในเขต

อ ำนำจผู้ต้องขังดังไม่ช้ำกว่ำ 5 วัน ก่อนผู้ต้องขังในควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำจะได้รับกำร
ปล่อยตัว 

(13)  กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งให้มีรักษำทำงกำรแพทย์ตำมวรรค (2) 6 จะสิ้นสุดลงเมื่อ
โทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำตำมวรรค (1) ซึ่งถูกก ำหนดในควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำได้รับ
กำรยกโทษและค ำพิพำกษำดังกล่ำวนั้นไม่มีผลอีกต่อไป 

(14)  เมื่อพ้นระยะเวลำสิบปี  นับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำให้ค ำสั่งที่ให้มีกำรรักษำ 
ทำงกำรแพทย์ถึงที่สุด แต่ยังมิได้มีกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่ถูกระบุไว้ ผู้นั้นย่อมได้รับกำรยกเว้นเพรำะ
เหต ุหมดอำยุควำม 

มำตรำ 23 (กำรพ้นโทษด้วยกำรพักกำรลงโทษ) 
(1)  หัวหน้ำสถำนที่คุมขังจะต้องเป็นผู้ประเมินกำรพักกำรลงโทษของนักโทษที่ถูก

ตัดสินวำ่ได้กระท ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศ  
(2)  เมื่อคณะกรรมกำรผู้พิจำรณำกำรพักกำรลงโทษ มีกำรก ำหนดกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติส ำหรับกำรพักกำรลงโทษของผู้ต้องขังควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ จะต้องค ำนึงถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่ำค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์ได้ถูกพิจำรณำแล้วด้วย.48 
                                                 

48  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 23. 
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มำตรำ 24 (กำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย) 
(1)  ผู้ซึ่งถูกตัดสินให้ได้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ 22(2) 6 ต้องรับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำทำงกำรแพทย์ในระหว่ำงช่วงเวลำที่ท ำกำรรักษำ ในกรณีที่ผู้นั้นไม่สำมำรถ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ดังกล่ำวได้  รัฐอำจเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหลำย 

(2)  กรณีอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยให้ก ำหนดไว้ในพระรำช
กฤษฎีกำ49 

มำตรำ 25 (กำรสิ้นสุดชั่วครำว ฯลฯ และค ำสั่งกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
(1)  ในระยะเวลำกำรคุมควำมประพฤติ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรรักษำทำงกำรแพทย์

ภำยใต้ควำมคุ้มครอง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรรักษำทำงกำรแพทย์”) ตำม
มำตรำ 37 ของกฎหมำยกำรรักษำทำงกำรแพทย์และกำรคุ้มครอง อำมีค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำง
กำรแพทย์แก่ผู้ซึ่งมีควำมผิดปกติทำงเพศและต้องได้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ และส ำหรับผู้ที่กำร
ด ำเนินกำรกำรรักษำทำงกำรแพทย์นั้นสิ้นสุดลงชั่วครำว หรือถูกส่งมอบไปยังสถำบันอ่ืนในขณะที่
ก ำลังด ำเนินกำรรักษำทำงกำรแพทย์ หรือผู้ที่อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ที่กำร
ด ำเนินกำรสิ้นสุดลงชั่วครำว”) ซึ่งได้รับกำรปล่อยตัวออกมำชั่วครำวจำกเรือนจ ำ ในขณะที่กำร
คุ้มครองก ำลังด ำเนินกำรจำกควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ 

(2)  เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ พิจำรณำก ำหนดค ำสั่งให้มีกำร
รักษำทำงกำรแพทย์ตำมที่ระบุในวรรค (1) จะต้องค ำนึงถึงกำรวินิจฉัยโรคหรือกำรประเมินผล
สุขภำพจิตที่แสดงออกมำภำยในระยะเวลำหกเดือนก่อนวันพิจำรณำก ำหนดโทษดังกล่ำว 

(3)  เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ พิจำรณำก ำหนดค ำสั่งให้มีกำร
รักษำทำงกำรแพทย์ตำมที่ระบุในวรรค (1) จะต้องมีกำรแจ้งให้หัวหน้ำส ำนักงำนคุมควำมประพฤติ
ที่อยู่ในเขตอ ำนำจทรำบโดยทันที 50 

มำตรำ 26 (หน้ำที่) 
เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ก ำหนดให้มีค ำสั่งรักษำทำงกำร

แพทย์ตำมมำตรำ 25 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดหน้ำที่หนึ่งหรือหลำยหน้ำที่ตำมมำตรำ 32 (3) แห่ง
กฎหมำยคุมประพฤติ เพื่อก ำหนดระยะเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติงำน51 

                                                 
49  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 24. 
50  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 25. 
51 Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 26. 
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มำตรำ 27 (กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์) 
เจ้ำหน้ำที่คุมประพฤติต้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่งให้มีรักษำทำงกำรแพทย์ ภำยในสอง

เดือน ก่อนที่ผู้นั้นจะถูกส่งต่อไปยังสถำบันอ่ืน หรือก่อนที่ผู้นั้นพ้นโทษ ในกรณีที่กำรด ำเนินกำร
ของผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยถูกก ำหนดโทษ และให้ได้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ค ำสั่งให้รักษำทำงกำร
แพทย์จะต้องได้รับกำรด ำเนินกำรภำยในสองเดือนก่อนที่ผู้นั้นจะถูกปล่อยตัว เนื่องจำกกำรสิ้นสุด
โทษหรือข้อยกเว้นถ้ำยังคงมีโทษจ ำคุกอยู่52 

มำตรำ 28 (กำรสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งให้รักษำบริกำรทำงกำรแพทย์) 
กำรด ำเนินกำรกำรรักษำตำมข้อ 25 จะสิ้นสุดลงเมื่ออยู่ภำยใต้อนุวรรคดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อระยะเวลำกำรรักษำทำงกำรแพทย์ก็พ้นไป 
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรคุมประพฤติเนื่องจำกเพิกถอนกฎหมำย กำรสิ้นสุดของ

กฎหมำย53 
มำตรำ 29 (มำตรำที่ใช้บังคับโดยอนุโลม) 
1.  มำตรำ 10(1) และ (4), มำตรำ 14(1), (2), (4) 1 และ 2 และ (5) 1 และ 2, มำตรำ 15 

มำตรำ 17 ถึงมำตรำ 19 และอนุวรรค 3 ของมำตรำ 20 ใช้บังคับกับค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์
ภำยใต้หมวดน้ี 

2.  มำตรำ 6(2), 7, 8(2) และ (5), 9, 10(2), 11(1), 12, 13, 14(3), (4) 3 และ (5) 3 และ 16 
อนุวรรคที่ 1 ของมำตรำ 20 และมำตรำ 21(2) ใช้บังคับกับค ำสั่งให้รักษำทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ 
22 นอกเหนือจำกมำตรำข้ำงต้นตำมวรรค (1)54 

มำตรำ 30 (กำรค ำนวณระยะเวลำกำรรักษำทำงกำรแพทย์) 
ระยะเวลำกำรรักษำจะค ำนวณต้ังแต่วันที่เร่ิมให้ยำฮอร์โมนเป็นคร้ังแรก โดยไม่ค ำนึงถึง

เวลำของกำรให้ยำ55 
มำตรำ 31 กำรแต่งตั้งพนักงำนคุมควำมประพฤติให้เป็นเจ้ำพนักงำนผู้รับผิดชอบในกำร

ปฏิบัติตำมค ำสั่งให้มีกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

                                                 
52  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 27. 
53  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 28. 
54  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 29. 
55  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 30. 
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หัวหน้ำของพนักงำนคุมประพฤติต้องแต่งตั้งพนักงำนคุมประพฤติผู้รับผิดชอบจำก
พนักงำนคุมประพฤติที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1.  สืบสวนคนไข้ตำมค ำสั่งรักษำทำงกำรแพทย์ ตำมจ ำเป็นส ำหรับค ำร้องขอให้มีค ำสั่ง
รักษำทำงกำรแพทย์ 

2.  ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งรักษำทำงกำรแพทย์ 
3.  ก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็น เช่น กำรรักษำทำงกำรแพทย์ ฯลฯ เพื่อกำรป้องกันกำร

กระท ำควำมผิดของผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ และเพื่อกำรฟื้นฟูสู่สังคม 
4.  ให้ค ำแนะน ำ ควบคุม และช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับค ำสั่งให้รับกำรรักษำทำงกำรแพทย์ 

รวมถึงกำรยืนยันว่ำผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมกฎหมำยคุมประพฤติ ฯลฯ56 
มำตรำ 32 (ควำมร่วมมือจำกหัวหน้ำผู้คุม) 
หัวหน้ำผู้คุม หัวหน้ำสถำนพยำบำลในที่คุมขัง หัวหน้ำผู้ดูแลผู้ต้องขัง ต้องร่วมมือ

ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งรักษำทำงกำรแพทย์ตำมมำตรำ 14 (3) และ มำตรำ 27 เช่น กำรให้ยำรักษำ กำร
จัดหำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เช่น แพทย์ พยำบำล และอ่ืน ๆ 57 

มำตรำ 33 (มำตรำพิเศษส ำหรับผู้ที่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยทหำร) 
เพื่อประโยชน์แห่งกฎหมำยนี้ ผู้ที่อยู่ภำยใต้บังคับมำตรำ 2 (1) ของกฎหมำยศำลทหำร 

ศำลทหำรจะท ำหน้ำที่ภำยใต้กฎหมำยนี้  พนักงำนอัยกำรทหำรจะท ำหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร 
เจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำรจะท ำหน้ำที่พักงำนสอบสวน และหัวหน้ำเรือนจ ำทหำรจะท ำหน้ำที่ของ
พัศดีของเรือนจ ำ58 

มำตรำ 34 (กำรใช้บังคับกฎหมำยอ่ืนโดยอนุโลม) 
เพื่อประโยชน์แห่งกฎหมำยนี้ ให้ใช้บังคับกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำและกฎหมำย

คุมประพฤต ิเว้นแต่กรณีทั้งหลำยที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้ เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยนี้59 
มำตรำ 35 (บทก ำหนดโทษ (Penal Provisions)) 
1. ถ้ำผู้ที่ได้รับกำรรักษำด้วยยำตำมพระรำชบัญญัติน้ี หลบหนี หรือ ละเมิดควำมรับผิด

ตำม มำตรำ 15 (1) โดยไม่มีเหตุอันควรจะต้องถูกลงโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ 7 ปี หรือปรับไม่เกิน  
20 ล้ำนวอน 

                                                 
56  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 31. 
57  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 32. 
58  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 33. 
59  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 34. 
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2.  ผู้ที่รับกำรรักษำด้วยยำตำมกฎหมำยนี้ ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 10 (1) 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้ำนวอน 

3.  ผู้ที่รับกำรรักษำด้วยยำตำมกฎหมำยนี้ ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมในมำตรำ 10 (2) 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10 ล้ำนวอน60 

                                                 
60  Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses, Article 35. 
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บทที ่4 
วิเคราะห์ปัญหาการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยา 

เพ่ือควบคุมฮอร์โมนเพศ 
 

ตามที่สถานการณ์ และรายงานการเกิดคดีเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา โดยเฉพาะที่เป็นข่าวครึกโครมอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือ การข่มขืนกระท าช าเราต่อเด็ก
อายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบกับมีพฤติการณ์ฆ่าเหยื่อเพื่อปิดปาก หรืออ าพรางคดีร่วมด้วย จึงเป็นเหตุ
ให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมกันเร่งมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยการติดตามและขยายผลเพื่อหาตัว
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และถึงแม้ว่าอัตราโทษสูงสุดของการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราตามกฎหมายไทย คือโทษประหารชีวิต ก็ไม่ได้ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว หรือ
มีความย าเกรงในอ านาจของกฎหมาย จากการศึกษาวิธีการบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเราด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดา และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่าทุกประเทศมีวัตถุประสงค์
คล้ายกันในการน าวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ คือ เพื่อเป็นการใช้ในการลดความต้องการทางเพศ
ของผู้กระท าความผิด อันเป็นการบ าบัดโดยตรงต่อผู้กระท าความผิด และส่งผลให้กระบวนการ
ยุติธรรมเกิดความมั่นใจก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดออกมา การน าวิธีการดังกล่าวมา
ใช้ไม่ใช่เพียงแต่ค านึงถึงประโยชน์ในด้านของตัวผู้กระท าความผิดเอง แต่ได้ค านึงถึงความปลอดภัย
ของคนในสังคมเป็นหลัก นอกจากนี้สิ่งที่ได้จากการศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้กระท าความผิดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะถึงแม้วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศจะเป็นวิธีการบ าบัดรักษา แต่ก็ถือเป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึง
ประสงค์ภายหลังการใช้ได้ ดังนั้นการให้ความยินยอม การให้ข้อมูล การตกลงท าความเข้าใจกัน
ระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดจึงเป็นเร่ืองส าคัญ   

ในบทนี้จะได้ศึกษาเปรียบเทียบการบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อน าแนวความคิด 
และกฎหมายต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดและกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับ
การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา โดยแยกวิเคราะห์เป็นประเด็นตามล าดับ
ดังนี ้
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4.1  ปัญหาว่าการบ าบัดโดยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการรักษาหรือลงโทษ 
 ในประเด็นที่ว่า การลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการลงโทษที่
โหดร้ายหรือผิดปกติหรือไม่ ได้มีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

1.  แนวคิดที่เห็นว่าการลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็นการ
ลงโทษที่โหดร้ายหรือผิดปกติ  

ในกรณีของการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ในปี ค.ศ. 1984 ศาลสูงแห่งรัฐมิชิแกน 
ในคดี People v. Gauntlett ได้มีค าสั่งให้ใช้ยา Medroxyprogesterone acetate หรือ MPA โดยใช้ตัวยา
ที่มีชื่อทางการค้าว่า Depo – Provera กับผู้ชายที่กระท าความผิดโดยข่มขืนลูกเลี้ยง (ผู้หญิง) วัย 14 ปี 
และรุกรานทางเพศลูกเลี้ยง (ผู้ชาย) วัย 12 ปี โดยศาลรู้ว่าการให้การรักษาทางยาเป็นเงื่อนไขที่ผิด
กฎหมายในการคุมความประพฤติ  (Unlawful Condition of Probation) เพราะในปี  ค.ศ. 1984 
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการรับรองให้ใช้ยาดังกล่าว  และ ในขณะนั้นยัง 
ไม่มีการยอมรับในองค์กรแพทย์ว่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

2.  แนวคิดที่เห็นว่าการลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการ
ลงโทษที่โหดร้ายหรือผิดปกติ1  

แนวคิดที่มองว่าการลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการลงโทษที่
โหดร้ายและผิดปกติ และมักมีเหตุผลที่นิยมยกขึ้นมาคัดค้านการลงโทษด้วยซึ่งก็คือ การลงโทษด้วย
วิธีการใช้ใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 8 ที่ห้ามมิให้มีการลงโทษด้วยวิธีที่โหดร้ายและผิดปกติ ทั้งนี้
สิทธิขั้นพื้นฐานของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง สหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 8 บัญญัติว่า2 
“ต้องไม่มีการเรียกเงินประกันตัว หรือก าหนดค่าปรับสูงเกินกว่าความจ าเป็น และต้องไม่มีการ
ลงโทษอย่างโหดร้ายหรือผิดปกติวิสัย”3  

 
 

                                                 
1  Mandatory Chemical Castration for perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 

California's Lead (p. 84). Op.cit. 
2  จาก รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ค าอธิบายเรียงมาตราพร้อมค าพิพากษาศาลฎีกา  (น. 178), โดย 

มานิตย ์จุมปา และ พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2552 โดย ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
3  Eighth Amendment 
 Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual 

punishments inflicted. 
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3.  แนวคิดที่เห็นว่าการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการรักษาไม่ใช่การลงโทษ  
จากคดีที่ เกิดขึ้นระหว่างนาย John Rennie โจทก์กับ Ann Klein (Rennie v. Klein4) 

หัวหน้าหน่วยบริการสังคม และโรงพยาบาล Ancora Psychiatric Hospital จ าเลย ซึ่งคดีนี้เป็นคดี
ตัวอย่างที่ใช้ในการพิจารณาว่า กรณีใดเป็นเร่ืองของการลงโทษ และกรณีใดเป็นเร่ืองของการรักษา 
ข้อเท็จจริง คือ 

โจทก์ได้ร้องขอต่อศาลห้ามโรงพยาบาลท าการบ าบัดตัวผู้ป่วยโดยวิธีการควบคุมตัวไว้
ในสถานบ าบัดทางจิต จากประวัติ โจทก์ได้ถูกบ าบัดด้วยวิธีการทางจิตเวชเป็นจ านวนหลายคร้ังแต่
ก็มิได้ท าให้อาการดีขึ้น คดีนี้โจทก์อ้างเร่ืองสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชที่ศาลเป็นผู้สั่งให้ได้รับการบ าบัด
ด้วยความสมัครใจตามหลักสิทธิในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถปฎิเสธการรักษาทางจิตเวชได้หากเป็น
การฝืนใจผู้ป่วย ศาลชั้นต้นได้มีค าสั่งห้ามมิให้กระท าการรักษาซึ่งเป็นการขัดหลักสิทธิพลเมืองขั้น
พื้นฐาน โดยผู้พิพากษา Brotman ได้วางหลักไว้ว่า การรักษาต้องกระทบและก้าวก่ายผู้ป่วยให้น้อย
ที่สุด และก่อนการรักษาที่จะมีการกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องมีการให้ความยินยอมและต้องรู้ถึงสิ่ง
ที่ตนจะได้รับก่อนเร่ิมการรักษา 

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับค าพิพากษาศาลชั้นต้นในเร่ืองของการห้ามรักษา แต่รับ
ในเร่ืองสิทธิการปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย โดยมีการแก้ไขค าบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ
รัฐนิวเจอร์ซี่ (the provisions of New Jersey's Administrative Bulletin 78-3) ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ป่วยที่
ไม่ได้ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถสามารถที่จะสามารถร้องขอทบทวนแนวทางการรักษา
ใหม่ และได้มีการแก้ไขค าพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นที่ว่าผู้ป่วยมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาหาก
เห็นว่าจะกระทบต่อสวัสดิภาพของตน อย่างไรก็ตามยังมีข้อยกเว้นที่ว่าแพทย์ยังคงสามารถท าการ
รักษาได้ หากเป็นเร่ืองของความเร่งด่วน หรือเกรงว่าผู้นั้นจะไปท าอันตรายต่อผู้อ่ืน 

อีกทั้งศาลฎีกา  ได้กล่าวอ้างคดี  Romeo v. Youngberg, 644 F.2d 147 (1980) โดย 
ศาลฎีกาปฏิเสธการน าค าตัดสินของคดีนั้นมาใช้กับคดีนี้แต่ได้ปรับมาตรฐานที่หัวหน้าศาลในคดีนั้น
มาใช้ โดยได้ปฏิเสธหลักการที่ว่าการรักษาต้องกระทบและก้าวก่ายผู้ป่วยให้น้อยที่สุด และให้ใช้
บังคับตามประกาศข้อบังคับของรัฐนิวเจอร์ซี่ (the provisions of New Jersey's Administrative Bul-
letin 78-3) โดยให้ยึดถือค าวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับได้เป็นส าคัญ (accepted professional 
judgment) ซึ่งเป็นการกล่าวว่าจิตแพทย์ควรมีอิสระในการรักษาโดยยึดหลักดังกล่าวข้างต้น โดย
กล่าวว่าสิทธิในการปฏิเสธการรักษานั้นยังคงมีแต่จะต้องท าตามมาตรฐานและข้อบังคับของรัฐ 

                                                 
4  Rennie v. Klein. Retrieved November 19, from 

http://www.treatmentadvocacycenter.org/component/content/article/346 
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และจากคดีของ Rennie กับ Klein ศาลแขวงของรัฐบาลกลางรัฐนิวเจอร์ซี่  ได้ก าหนด 
การทดสอบที่มีชื่อว่า Four-Pronged test5 เพื่อใช้ในการทดสอบว่ากรณีไหนเป็นเร่ืองของการรักษา 
และกรณีไหนเป็นเร่ืองของการลงโทษ โดยพิจารณาจาก 4 ประเด็นดังน้ี 

1.  กระบวนการดังกล่าวต้องมีคุณค่าแก่การรักษา    
2.  กระบวนการดังกล่าวได้รับการยอมรับ และยืนยันว่าเป็นวิธีปฏิบัติทางการแพทย์ 
3.  กระบวนการดังกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมจิตบ าบัดอย่างต่อเนื่อง 
4.  กระบวนการดังกล่าวต้องไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงเกินสมควร 
จากการทดสอบดังกล่าว เมื่อน ามาปรับใช้กับวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ

พบว่า สามารถปรับใช้ได้กับทุกข้อ จึงอาจกล่าวได้ว่าวิธีการนี้เป็นเร่ืองของวิธีการบ าบัดรักษา 
ดังนั้นจากการใคร่ครวญโดยละเอียดแล้วจึงไม่มีประเด็นที่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิขั้น

พื้นฐานของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แห่งสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 8 ด้วยเหตุผลประการ
แรกที่ว่า การบ าบัดด้วยยา Medroxyprogesterone Acetate มีผลชัดเจนว่าสามารถลดระดับของ
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้ และลดจ านวนผู้กระท าความผิดประเภทพวกมีอารมณ์เพ้อฝันทางเพศ
ได้ ประการที่สอง การบ าบัดรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone Acetate มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
มากกว่าเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประการที่สาม การบ าบัดรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone 
Acetate ในช่วงระยะเวลาอันสั้นมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย  ประการสุดท้าย การรักษาด้วยยา 
Medroxyprogesterone Acetate อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการรักษาอาการ
ทางจิตเวชเพื่อช่วยลดความผิดปกติทางเพศ และอารมณ์เพ้อฝันทางเพศได้6 

จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าการบ าบัดรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate ไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 8 เพราะ
เป็นที่ยอมรับจากกรณีศึกษาของ Rennie ว่าเป็นเร่ืองของการรักษาไม่ใช่การลงโทษ 
                                                 

5  From ENIGMA – Human Rights and Chemical Castration. (p.12), by John Burchill, 2009 for a 
program on Human Right. 

 Rennie v. Klein it was held that to be a treatment and not a punishment, a four part test was to be 
administered: 

  1. There must be therapeutic value; 
  2.  It must be a recognized and accepted medical practice; 
  3.  It must be part of an ongoing psychotherapeutic program 
  4.  There must be no unreasonably harsh side effects. 
6  Mandatory Chemical Castration for perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 

California's Lead (p. 85). Op.cit. 

DPU



133 

ทั้งนี้จากการรายงานข้อมูลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี 
ค.ศ. 2013 น่าจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเบื้องต้นได้ด้วยว่า  การบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศไม่เป็นการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ จากรายละเอียดของข้อมูล7 ในหัวข้อ c 
เกี่ยวกับการทรมาน การกระท าที่โหดร้าย ทารุณ หรือการย่ ายีโดยใช้วิธีการรักษา หรือ ลงโทษ 
พบว่า ไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กระท าความผิดดังกล่าวในรายงานนี้  โดยกฎหมายเร่ืองผู้กระท า
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่ใช้ความรุนแรงจะต้องถูกบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศได้ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม พบว่าส านักงานอัยการสูงสุด มีการยื่นค าร้องขอให้มี
การบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 17 รายภายในระยะเวลาคร่ึงปีแรก และ 
มีการยื่นค าร้องขอเพิ่มขึ้นกว่าเจ็ดเท่าตัวในตลอดปี  ค.ศ. 2012 ซึ่งก่อนหน้านี้การบังคับโทษด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดที่กระท าต่อเด็ก โดยได้มีการใช้
วิธีการดังกล่าวคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 

ในประเด็นที่ว่าการลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการลงโทษที่
โหดร้ายและผิดปกติหรือเป็นการรักษา ซึ่งมีความคิดเห็นเป็น 3 แนวทาง คือ 1. ไม่เป็นการลงโทษที่
โหดร้ายหรือผิดปกติ 2. เป็นการลงโทษที่โหดร้ายหรือผิดปกติ และ 3. วิธีการดังกล่าวถือเป็นการ
รักษา ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า การลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็นการ
ลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติแต่เป็นการรักษา ด้วยเหตุผลที่ว่าก่อนที่ผู้กระท าความผิดจะถูกลงโทษ
ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะต้องผ่านกระบวนการตรวจร่างกาย และวินิจฉัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ว่ามีความเหมาะสม และปลอดภัยที่จะบ าบัดด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 
รวมถึงตลอดระยะเวลาของการรักษาผู้กระท าความผิดจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการแพทย์ และมีการตรวจร่างกายตามแผนการรักษา 

                                                 
7  From REPUBLIC OF KOREA 2013 HUMAN RIGHTS REPORT (EXECUTIVE SUMMARY) 
 Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: 
 c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 
 The law prohibits such practices, and there were no credible reports that government officials 

employed them during the year.Rules enacted in March subject any sex offender who commits an act of sexual 
violence to chemical castration as a potential punishment. According to the Yonhap News Agency, the Supreme 
Public Prosecutors’ Office filed 17 chemical castration requests during the first half of the year, more than 
double the seven requests for all of 2012. Previously chemical castration could only be administered as a 
punishment for sex offenders whose victims were children. The first such castration occurred in July 2012. 
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เหตุผลอีกประการ คือ การลงโทษด้วยวิธีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้กระท าความผิด ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้กระท าความผิดเข้าใจถึงผลดี  ผลเสีย รวมถึง
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันยา Medroxyprogesterone acetate ในประเทศไทยได้มีการยอมรับ
โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ใช้รักษาผู้ป่วยประเภท paraphilia หรือกามวิตถาร
โดยเฉพาะ8 ซึ่งหมายความว่า การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากผู้มีความเชี่ยวชาญที่มี
ความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาความผิดปกติดังกล่าวได้  และยังมีข้อมูลการศึกษาหลายอันที่มี
การสรุปผลการศึกษาว่า การลงโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการลงโทษที่มี
ประสิทธิภาพและช่วยลดอัตราการกระท าความผิดซ้ าได้ 

 
4.2  ปัญหาความสอดคล้องกับหลักการลงโทษ 

การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั้นได้รับ
ผลร้าย เนื่องมาจากการที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหรือท าการฝ่าฝืนกฎ กติกาของสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้ท า
หน้าที่จัดการให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้าย การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกันสังคม
จากผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ การป้องกันแบ่งออกเป็นการป้องกันทั่วไป และการป้องกันพิเศษ9 

มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป (General Prevention 
/Generalpravention) คือ การลงโทษผู้กระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  
อันได้แก่ การประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่
ใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอ่ืนกระท าความผิดในทางเดียวกัน หรือกระท าเป็นแบบอย่าง อันจะเป็นการ
บังคับจิตใจของบุคคลทั่วไปที่คิดจะกระท าความผิดอย่างเดียวกันนั้น ให้ยุติความคิดน้ัน ๆ  

มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention 
/Spezialpravention) เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ใช้เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมา
กระท าความผิดแบบเดียวกันซ้ าอีก และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถที่จะสั่งให้น ามาใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษหรือเลือกใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้แทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อ
ภารกิจหลักในการคุ้มครองสังคม และป้องกันการกระท าความผิดกฎหมายอาญา วิธีการเพื่อความ

                                                 
8  จาก “ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช,” โดย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 

Vol.58 No.3, 2556 (กรกฎาคม – กันยายน), น. 221, กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 
9  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 33). เล่มเดิม. 
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ปลอดภัยโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ มาตรการที่เป็นการคุ้มครองกับมาตรการที่เป็น
การบ าบัดแก้ไข 

1)  มาตรการที่เป็นการคุ้มครอง หมายถึง มาตรการในการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย
จากการก่อเหตุร้าย ได้แก่ การกักกัน การห้ามเข้าเขตก าหนด การเรียกประกันทัณฑ์บน การห้าม
ประกอบอาชีพบางอย่าง 

2)  มาตรการที่เป็นการบ าบัดแก้ไข หมายถึง มาตรการที่ต้องกระท าควบคู่กับการบ าบัด
ผู้นั้นเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากผู้นั้น เช่น ผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  
เป็นต้น10 

มาตรการที่ เป็นการบ าบัดแก้ไข  ได้แก่  การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล หมายถึง  
การควบคุมบุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตให้อยู่ในสถานพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาให้หายเป็น
ปกติก่อนที่จะออกมาในสังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บกพร่องทางจิตนั้นก่อเหตุร้ายหรือกระท า
การอันเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น 

จะเห็นได้ว่าการลงโทษด้วยการจ าคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สินตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 18 เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาผู้กระท าความผิดทางเพศประเภทที่มี
อาการกามวิตถารได้ จึงพวกนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก มาตรการที่เป็นการบ าบัด
แก้ไขด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจึงถูกน ามาใช้มาเพื่อบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิด
ทางเพศเน่ืองจากความผิดปกติทางจิตให้หายเป็นปกติ ก่อนปล่อยตัวออกสู่สังคม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิ
ให้ผู้กระท าผิดไปก่อเหตุกระท าความผิดซ้ า ยังผลให้สังคมมีความปลอดภัยจากผู้นั้น 

โดยกระบวนการบ าบัดรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ผู้กระท าความผิด
ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเพื่อที่จะเข้ารับการบ าบัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ ถึงความพร้อมที่จะรับยา เมื่อผ่านขั้นตอนการวินิจฉัยแล้ว จะเร่ิมบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยา
ในขณะที่ผู้กระท าความผิดจ าคุกอยู่  หรือบ าบัดภายหลังมีค าสั่งให้พักการลงโทษหรือปล่อยตัว
ผู้กระท าความผิด กล่าวคือ เป็นการเตรียมความพร้อมในตัวผู้กระท าความผิดก่อนปล่อยตัวออกสู่
สังคม อย่างไรก็ดี การบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะถูกใช้ร่วมกับการรักษา
ด้วยจิตบ าบัดเพื่อให้ได้ผลดีตามแนวทางการของการวิจัย 

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การน าเอามาตรการบ าบัดรักษาด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศมาใช้ควบคู่ไปกับการลงโทษจ าคุก ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษจ าคุก  
ที่ให้ผู้กระท าความผิดมีการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและมีความ

                                                 
10  แหล่งเดิม. 
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รับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม ดังนั้น การน าเอาวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศมาใช้จึงสอดคล้องกับหลักการบังคับโทษแล้ว  

 

4.3  ปัญหาขัดแย้งกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
4.3.1  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยา

เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มีเพียงมาตราเดียว 

ที่ยังคงก าหนดให้มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า “ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว  
ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”11

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 
ผู้เขียนขอจ าแนกตามประเด็นที่มีการรับรองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ประชาชนไทยเคยได้รับตาม
ประเพณีการปกครองของประเทศ ดังนี ้

4.3.1.1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity) 
การรับรอง “ศักดิศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการสอดคล้องกับกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ก าหนดไว้ในบทอารัมภบทเหมือนกันว่า “พิจารณาว่าตาม
หลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดและสิทธิที่
เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นรากฐานของ 
เสรีภาพความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก”12

 

4.3.1.2  หลักความเสมอภาค 
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วได้รับรองหลักความ
เสมอภาคในกฎหมายสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

                                                 
11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4. 
12  จาก สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากล

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (น. 195), โดย ไพโรจน์ พลเพชรและ ณฐกร ศรีแก้ว, 2549, กรุงเทพฯ:  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2549 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ข้อ 2613 บัญญัติว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง 
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีนี้  กฎหมายจะต้องห้าม 
การเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจัง
จากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ”14

 

4.3.1.3  สิทธิในชีวิตและร่างกาย 
ทั้ งนี้ ตามประ เพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วยังได้รับ
รองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และห้ามการทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมืองข้อ 6 วรรคหนึ่ง15 บัญญัติว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด สิทธินี้
ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกท าให้เสียชีวิตโดยอ าเภอใจ” และข้อ 716 

ก าหนดว่า “บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ
ต่ าช้ามิได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์โดย
ปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้” และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ข้อที ่6 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต”17

 

                                                 
13  International Covenant on Civil and Political Rights, Article 26 
 All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal 

protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal 
and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 

14  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (น. 135-136). เล่มเดิม. 

15  International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6 
 1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one 

shall be arbitrarily deprived of his life. 
16  International Covenant on Civil and Political Rights, Article 7 
 No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  

In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. 
17  สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกรอบรัฐธรรมนูญในบริบทของสังคมไทยและมาตรฐานสากลระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (น. 138). เล่มเดิม. 
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4.3.2  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกากับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศ 

4.3.2.1  สิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) 
 ก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้สิทธิไว้ชัดเจน จนกระทั่ง

เกิดคดีส าคัญที่เป็นปทัฏฐาน (Landmark case) ในปี 1965 คดีของ Griswold v. Connecticut ที่ศาลมี
ค าวินิจฉัยว่า “การแต่งงานเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัว ที่จะได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 14 การวินิจฉัยเช่นนี้เป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องตาม
กฎหมายของรัฐว่าด้วยการคุมก าเนิด เพราะการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ความเป็นส่วนตัวของคู่สมรส”18 จากแนวทางค าวินิจฉัยนี้เป็นปทัฏฐานให้มีการรับรองความเป็น
ส่วนตัว (zones of privacy) โดยศาลแห่งเมือง Griswold ได้ก าหนดเร่ืองสิทธิส่วนตัวไว้ให้เป็นสิทธิ
พื้นฐาน โดยไม่ก าจัดขอบเขตอีกทั้งหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิรบกวน ทั้งนี้ศาลพบว่าโดยธรรมชาติ
แล้วสิทธิส่วนตัวนี้ เป็นสิทธิที่บุคคลพึงมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะปฏิเสธการ
รักษาทางการแพทย์ด้วย19 

อย่างไรก็ตาม สิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) ยังรวมถึงสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ดังนี ้

1.  สิทธิที่จะมีบุตร (The Right to Have a Child) 
สิทธิที่จะมีบุตร เป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ 

มีการก าหนดไว้ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ ภายใต้มาตรฐานนี้รัฐต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะ
ได้กับรัฐ ในการที่จะน าการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไปใช้ อย่างไรก็ตามการ
ใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแทรกแซง ด้วยเหตุผลจากสิทธิขั้น
พื้นฐานว่าด้วยการให้ก าเนิด ที่ว่าบุคคลพึงมีสิทธิเฉพาะตัวของตัวเอง ซึ่งให้เหตุผลไว้ดังนี้ 

ประการแรก รัฐมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ( legitimate interest) ในการ
สนับสนุนความปลอดภัยของเยาวชนจากอาชญากรรมทางเพศ ด้วยการลดอารมณ์เพ้อฝันทางเพศ 
(Sex Fantasies) ที่เป็นสาเหตุให้ผู้กระท าความผิดกระท าผิด และการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone 
acetate มีผลที่ชัดเจนว่าได้ผลดีในการลดอาชญากรรมทางเพศ 

                                                 
18  From Chemical castration for child predators: Practical, Effective, and Constitutional (p. 215), 

Elizabeth M. Tuullio, 2009. Copyright 2009 by Chapman Law Review. 
19  Mandatory Chemical Castration for perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 

California's Lead. Pepperdine Law Review (p. 91). Op.cit 
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ประการที่สอง เพราะผู้กระท าความผิดบางรายยังสามารถกระท ากิจกรรมทางเพศได้ 
เลยต้องมีการภาคทัณฑ์ไว้ว่าขณะที่ได้รับการรักษาด้วยยา  Medroxyprogesterone acetate ควรท า
กิจกรรมทางเพศลดลง โดยต้องพิจารณาเอาเองว่าต้องการที่จะแสดงสิทธิว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพใน
การมีบุตร (Procreative liberty) หรือต้องการทีจ่ะจ าคุก20 

ศาลในคดี Paul v. Davis ได้รู้ถึงการออกกฎหมายที่ละเมิดสิทธิของการให้ก าเนิดบุตร
โดยวิเคราะห์จากเหตุผลตามรัฐธรรมนูญว่า การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นมาตรการการ
บังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราโดยการละเมิดเสรีภาพในการให้ก าเนิดบุตร 
เป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราไม่ให้สามารถกระท าความผิดอีก  ถือเป็น
การกีดกันผู้กระท าความผิดออกจากสิทธิในการให้ก าเนิดบุตร อันเป็นสิทธิที่ “เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิหนึ่งของผู้ชาย” นอกจากนี้การท าหมัน ด้วยวิธีการฉีดยาเป็นระยะ ๆ แสดงให้เห็นถึงการก้าว
ก่ายมากกว่าวิธีการท าหมันด้วยวิธีการผ่าตัด ที่ส่งผลในการลดความต้องการทางเพศ ในขณะที่มี 
ผู้เสนอกฎหมายใหม่ค้านว่า วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นวิธีการเพียงชั่วคราว ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละบุคคล21 

ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสืบพันธุ์  ยังคงอยู่นอกระยะเวลาของการรักษา 
นอกจากนี้กฎหมายใหม่ให้ศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้มีการใช้ยา โดยสามารถด าเนินการได้ตลอดชีวิต 

2.  สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์ (The Right to Refuse Medical Treatment) 
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่อยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของบทบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 14 
สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาทางการแพทย์  คือ สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา สิทธิที่จะ

ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการตรวจรักษา 
สิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคลต้องให้ความส าคัญกับประโยชน์ของรัฐ เมื่อมีการร้อง

ขอให้ท าการรักษา สมัยก่อนผลประโยชน์ของรัฐถูกควบคุม ครอบง าโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละ
บุคคลเพื่อที่จะปฏิเสธการรักษา โดยมักจะให้เหตุผลว่า 

1.  เพื่อป้องกันชีวิตของตนเอง 
2.  เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 
3.  เพื่อป้องกันผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Innocent third parties) 
4.  เพื่อป้องกันผู้มีความรู้ทางด้านการแพทย์ 

                                                 
20  Mandatory Chemical Castration for perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 

California's Lead. Pepperdine Law Review (p. 93). Op.cit. 
21  Florida's 1997 chemical castration law: a return to the dark ages (p. 130). Op.cit. 
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อย่างไรก็ดีในการพิจารณาคดี การยอมรับถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะปฏิเสธการ
รักษา เป็นสิ่งที่ต้องให้การยอมรับเพราะเป็นทางเลือกที่ผู้กระท าความผิดสามารถเลือกได้ ในอีกด้าน
หนึ่งถ้าผู้กระท าความผิดต่อต้านขณะอยู่ระหว่างการรักษา เช่น กรณีวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศเพราะกลัวเร่ืองผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ก็สามารถเลือกวิธีการผ่าตัดได้ เพราะวิธีการใช้
ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้ถูกก าหนดให้เป็นการบังคับโทษ ผู้กระท าความผิดสามารถที่จะ
ปฏิเสธการรักษาแล้วเลือกที่จะจ าคุกได้ 

3.  สิทธิที่จะได้รับการรักษา (Right to receive medical treatment) 
มีคดทีี่ได้ถูกตัดสินไว้ให้เป็นแนวทางปทัฏฐานสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเยียวยารักษา 

คือ Donaldson v. O'Connor โดยคดีนี้ศาลอุทธรณ์เห็นว่าสิทธิในการได้รับการรักษาต้องพิจารณา
ควบคู่การกระท าโดยเจตนา ภายใต้หลัก “Parens pafriae” ซึ่งมาจากภาษาลาติน มีความหมาย 
ตามตัวอักษรว่า “ รัฐเป็นบิดาของเด็ก” ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับเด็กดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับกัน 
ทั่วโลกแล้ว กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนจะต้องมีแนวคิดที่ว่าเด็กเป็นผู้ที่อ่อนไหว
ทางอารมณ์และถูกครอบง าทางความคิดจากผู้อ่ืนได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นการที่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการกระท าผิด กฎหมายอาญาจึงบังคับให้รัฐจ าต้องเข้าไปแทรกแซงอ านาจการปกครองของบิดา
มารดาเด็ก โดยรัฐจะแสดงบทบาทเป็น เสมือนบิดามารดาของเด็กในการเข้าไปปกป้องคุ้มครองเด็ก
ก่อนที่เด็กจะได้รับผลร้ายแรงมากขึ้น 

อีกคดีหนึ่ง คือ คดี Christopher v. California ซึ่งเป็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคดีหนึ่ง 
Christopher ถูกคุมความประพฤติในคดีที่กระท าการคุกคามเด็ก ภายหลังได้มีการยกเลิกการควบคุม
ความประพฤติ ศาลปฏิเสธข้อเรียกร้องของ Christopher ที่เขาอ้างว่าเขามีสิทธิที่จะได้รับการรักษา
ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศขณะที่ถูกควบคุมความประพฤติอยู่ ซึ่งภายหลังศาลในคดี
ของ Christopher ยอมรับว่าการรักษาเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการบังคับโทษทางอาญา 
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ด้านแก้แค้นทดแทนที่ต้องพิจารณา ศาลกล่าวว่า “ไม่มีสังคมไหนที่จะ
บังคับให้มีการรับประกันผลส าเร็จของการรักษาส าหรับผู้กระท าความผิดทุกคน” อย่างไรก็ดี 
การรักษาฟื้นฟูต้องท าควบคู่กับวัตถุประสงค์การลงโทษอื่น ๆ 22  

4.  การให้ความยินยอมที่จะให้ท าการรักษา (Informed Consent to Medical Treatment) 
ตามหลักความยินยอม แพทย์ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างแบบตรงประเด็นให้กับผู้ป่วย

ได้ทราบ ตัวอย่าง ในคดี Canterbury v. Spence ศาลรัฐแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นรากฐานแห่งสัญญาตาม
หลักความยินยอมว่า ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีสภาพจิตปกติมีสิทธิที่จะตัดสินใจต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง
                                                 

22  Mandatory Chemical Castration for perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 
California's Lead (p. 96). Op.cit. 
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ได้ คดี Canterbury เห็นว่าเร่ืองของความเสี่ยงเป็นเร่ืองที่มีสาระส าคัญว่าเป็น “เร่ืองที่แพทย์ต้อง
ทราบ หรือควรทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยของตน กล่าวคือต้องทราบว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงใด ๆ 
หรือกลุ่มของความเสี่ยงเมื่อตัดสินใจ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการรักษา” ศาลเมือง Canterbury 
วินิจฉัยด้วย four-pronged analysis สรุปได้ว่า ข้อมูลและสิ่งที่ควรจะเปิดเผยให้กับผู้ป่วยต้อง
ประกอบไปด้วยความเสี่ยง ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ป่วยน่าจะได้รับ ผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการ
รักษา และทางเลือกอ่ืน ๆ เพื่อใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการพิจารณาการสั่งให้มีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ  

หลักของความยินยอมก าหนดให้แจ้งผลข้างเคียง  รวมถึงความเสี่ยงทุกอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรับการรักษาให้แก่ผู้กระท าความผิดทราบ ประโยชน์ของการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ คือ ช่วยขจัดอาชญากรรมทางเพศลดลง ภายหลังผู้กระท าความผิดยินยอมร่วมกับการ
บ าบัดทางจิต และการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศยังช่วยให้ผู้กระท าความผิดสามารถกลับเข้าสู่
สังคมได้ และความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมทางเพศต่อคนในสังคมลดลง23 

4.3.3  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกับการบังคับโทษด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 

 ศาสตราจารย์ Yu Yeong cheol ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย Hannam 
อธิบายว่า จากการศึกษาทางฝั่งประเทศยุโรปซึ่งเป็นทวีปแรกที่มีการน าวิธีการลงโทษด้วยการใช้ยา
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมาใช้ พบว่าขนาดของยาที่ใช้จะได้ผลดีเมื่อมีการใช้กับผู้กระท าความผิดที่
สมัครใจรับยา 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Yu Yeong cheol ยังได้กล่าวอีกว่า “เมื่อมีการให้ยาโดยการใช้วิธีการ
บังคับ ผู้ป่วยที่ไม่ได้ให้ความยินยอมก็จะไม่ประสบผลส าเร็จทางการรักษา ดังนั้นสิ่งที่จะมีอยู่ก็คือ
ความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน” 

ทางด้านศาสตราจารย์  Lee Jang hee ผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย
การศึกษาต่างชาติ Hankuk ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “เป็นเร่ืองแน่นอนที่จะต้องมีการลงโทษด้วยวิธีที่
เข้มงวด แต่เราจะต้องกลับไปดูสาเหตุที่แท้จริงของอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งรวมถึงความผิดเพี้ยน
ของวัฒนธรรมเกาหลีที่มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ” และ”การที่จะบังคับใครคนใดคนหนึ่ง 
ให้ท าการรักษาด้วยวิธีการใช้ยา คือ การลงโทษที่กระท าต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งรัฐธรรมนูญ
เราถือว่ามีค่าอย่างยิ่ง”24 

                                                 
23  Ibid. 
24  First-ever chemical castration sentence handed down. (2013, January).  Retrieved September 18, 

from http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/568278.html 
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ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเคยมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ภายหลังจากมีกฎหมายอนุญาตให้มี
การบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 โดยเป็นคดีที่
ผู้พิพากษา Ahn Byung wook ประจ าศาลแขวงเมือง Daejeon ยื่นคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย
ภายหลังที่มีกรณีชายวัย 32 ปี ข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุ 6 ปี 

ภายหลังศาลประจ าเมืองโซลมีค าสั่งให้มีการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศส าหรับผู้มีความผิดปกติทางเพศ ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ต่อมาได้มีประเด็น
ที่กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่า การบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้พิพากษาได้ให้ความเห็นว่า “กฎหมายจะละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ก็ต่อเมื่อเป็นการยอมรับการรักษาโดยการถูกบังคับ และปราศจากความยินยอมของบุคคล”25 

ส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่  คือ การแสดงความยินยอมเข้ารับการรักษาจาก
ผู้กระท าความผิด เพราะการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการกระท าที่กระท า
ต่อเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งภายใต้หลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐธรรมนูญของนานา
อารยประเทศได้ให้การรับรองไว้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการแสดงความยินยอมนี้ รวมถึงการที่
ผู้กระท าความผิดต้องรับรู้ข้อมูลทุก ๆ ด้าน เช่น ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา หรือใด ๆ ก็ตาม 
ที่เป็นสาระส าคัญก่อนที่จะมีตัดสินใจแสดงความยินยอม 

ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าหากไม่มีความยินยอมจากผู้กระท าความผิด กล่าวคือเป็นการบังคับ
ให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษ ผลคือ วิธีการบังคับโทษเช่นนี้ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ 

  
4.4  ปัญหาขัดแย้งกับหลักการว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ปัจจุบันหลักการและแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับในระดับสากล
และมักถูกกล่าวอ้างเสมอ ๆ ว่าการกระท าหรือการใช้อ านาจปกครองของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้และ  
ให้ความเคารพต่อหลักการและแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal declaration of Human Rights)  
ได้มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ใน ข้อ 1 และข้อ 5 คือ 

ข้อ 1 บัญญัติว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรี และ 
สิทธิทุกคนได้รับประสิทธิประสาทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง”26 

                                                 
25  Court questions constitutionality of 'chemical castration' (2013, February). Retrieved September 18, 

from http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/02/08/2/0302000000AEN20130208005400315F.HTML 
26  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948, ข้อ 1. 
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ข้อ 5 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑ์ซึ่ง
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้”27 

และตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าทรมานและการปฏิบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ. 1984 
ข้อ 16 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ประเทศภาคีแต่ละประเทศพึงด าเนินการป้องกันในขอบอ านาจของ
ประเทศนั้นมิให้เกิดการปฏิบัติ หรือการลงโทษใดที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ 
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่กระท าโดยการสมรู้ร่วมคิด การยินยอมหรือการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนที่ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน......”28 

นอกจากนี้ บทบัญญัติแห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1950 (European 
Convention on Human Rights) มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ด้วย คือ 

ข้อ 3 บัญญัติว่า “บุคคลใดไม่อาจถูกกระท าทรมาน ไร้มนุษยธรรม หรือการลงโทษอัน
เป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”29 

ข้อ 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลใดไม่อาจถูกเอาลงเป็นทาส หรือให้อยู่ในฐานะคล้าย
ทาส...”30 

ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้วางหลักการเร่ือง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการ
คุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ดังนั้น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงเป็นค าที่อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน ในแง่
ของการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่า คนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human 
Dignity) เป็นหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิด

                                                 
27  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948, ข้อ 5. 
28  จาก อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าทรมานและการปฏิบัติ  หรือการลงโทษอื่นที่เป็นการ

ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ. 1984 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (น. 52), โดย  
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และคณะ, ม.ป.ป., มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา , 
มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 

29  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950, ข้อ 3. 
30  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950, ข้อ 4 วรรคหนึ่ง. 
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ไม่ได้ และไม่สามารถ่ายโอนให้แก่กันได้ สิทธินี้คือสิทธิในการมีชีวิตและมีความมั่นคงในการมี
ชีวิตอยู่ คนทุกคนที่เกิดมาบนโลกมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ดังนั้นการปฏิบัติต่อกันของผู้คนใน
สังคมจึงต้องเคารพความเป็นมนุษย์ ห้ามท าร้ายร่างกาย ทรมานอย่างโหดร้าย หรือกระท าการใด ๆ 
ที่ถือเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย์  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา และปฏิญญาระหว่างประเทศหลาย
ฉบับ ดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น ฉะนั้น รัฐใดจะกระท าการใด ๆ หรือตรากฎหมายที่เป็นการจ ากัดหรือ
ลดหรือละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

ในส่วนของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อเนื้อตัวร่างกายของบุคคล ร่างกายของ
บุคคลนั้น หมายความถึง “เนื้อตัวร่างกายของบุคคลซึ่งเป็นมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะทุกส่วน
ของร่ายกายทั้งภายในและภายนอกร่างกาย” 

การกระท าอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อร่างกายนั้น เป็นการกระท าต่อ
เนื้อตัวร่างกายของมนุษย์โดยวิธีการต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่ควรกระท าต่อมนุษย์ด้วยกันเช่นนั้น เช่น 
การเฆี่ยนตีอย่างป่าเถื่อน แต่วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแก่ผู้กระท าความผิด เป็นการ
บ าบัดรักษาโดยตรงต่อผู้กระท าความผิด เพื่อยกระดับสามัญส านึกและสภาพจิตใจที่ผิดปกติของ
ผู้กระท าความผิดให้ขึ้นมาสู่ระดับคนปกติ ก่อนที่จะปล่อยตัวผู้นั้นออกจากการจ าคุกเพื่อด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง โดยก่อนท าการรักษา แพทย์ต้องแจ้งผลข้างเคียง ความเสี่ยง 
ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากการรับการรักษาให้แก่ผู้กระท าความผิดทราบ รวมถึงประโยชน์ของการใช้
ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เพื่อขอความยินยอมจากผู้กระท าความผิด การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศ จึงไม่เป็นการลดคุณค่าของคนอันจะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ในประเทศเยอรมันได้วางหลักเกณฑ์ของการป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่าง
ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเยอรมัน31 มาตรา 1 ความว่า “ศักดิ์ศรีของมนุษย์จะล่วงละเมิดมิได้ องค์กรของ
รัฐทุกองค์กรมีหน้าที่จะต้องเคารพและพิทักษ์ไว้” 

แต่ในประเทศเยอรมันก็ได้น าวิธีการท าหมันด้วยความสมัครใจมาใช้ในการรักษา
ผู้กระท าความผิดทางเพศเช่นเดียวกัน ดังนี ้

                                                 
31  จาก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องโทษประหารชีวิต ,  โดย วิไลวรรณ์ บุญลอย, 2556, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2556 โดย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย์. 

 Kastration im Sinne dieses Gesetzes ist eine gegen die Auswirkungen eines abnormen 
Geschlechtstriebes gerichtete Behandlung, durch welche die Keimdrüsen eines Mannes absichtlich entfernt oder 
dauernd funktionsunfähig gemacht werden.  
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กฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่าด้วย “การท าหมันด้วยความสมัครใจ
และวิธีการรักษา” บัญญัติว่า 

มาตรา 1 (ค านิยาม) 
การท าหมันภายใต้พระราชบัญญัตินี้ใช้เพื่อต่อต้านผู้ที่มีความต้องการทางเพศที่ผิดปกติ 

โดยท าการรักษาด้วยวิธีการตัดอัณฑะในผู้ชาย หรือท าให้ไม่สามารถใช้การได้อย่างถาวร32 
มาตรา 2 (จุดประสงค์ในการท าหมัน) 
(1)  การท าหมันโดยแพทย์ไม่ใช่การลงโทษที่ถือว่าเป็นการท าให้ได้รับอันตรายสาหัส ถ้า 

1.  ได้รับความยินยอมตามมาตรา 3 
2.  การรักษาได้ท าไปโดยการใช้ความรู้ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาโรค

เร้ือรัง โรคจิต หรือผู้ที่มีความต้องการทางเพศผิดปกติเพื่อที่จะเป็นการป้องกัน โดยเป็นการท าเพื่อ
รักษาหรือบรรเทา 

3.  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 
4.  ในผู้ชายจะไม่พบข้อเสียทางด้านร่างกายหรือจิตใจจากการท าหมัน อันเป็น

วัตถุประสงค์ของการรักษา และ 
5.  การรักษาด าเนินการตามวิธีวิจัยทางการแพทย์ 

(2)  ภายใต้บทบัญญัติ ย่อหน้าที่ 1 ข้อ 1, 3 และการรักษาโดยแพทย์ไม่ใช่การลงโทษ
ฐานข่มขืนกระท าช าเรา ถ้าผู้นั้นกังวลเกี่ยวกับความผิดปกติของแรงกระตุ้นทางเพศ โดยการท าให้
บุคลิก และการด าเนินชีวิต จะไปกระท าผิดต่อกฎหมาย ตามมาตรา 176 ถึง 179 183 211 212 รวมถึง 
223 ถึง 227 ตามประมวลกฎหมายอาญา การท าหมันตามวิธีวิจัยทางการแพทย์เพื่อที่จะป้องกันภัย
คุกคามนี้ จะเป็นการช่วยเหลือการใช้ชีวิตในอนาคต33 

                                                 
32  Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden 
 KastrG 
 § 1 Begriffsbestimmung 
 Kastration im Sinne dieses Gesetzes ist eine gegen die Auswirkungen eines abnormen 

Geschlechtstriebes gerichtete Behandlung, durch welche die Keimdrüsen eines Mannes absichtlich entfernt oder 
dauernd funktionsunfähig gemacht werden.  

33  § 2 Voraussetzungen der Kastration 
 1) Die Kastration durch einen Arzt ist nicht als Körperverletzung strafbar, wenn 
 1. der Betroffene einwilligt (§ 3),  
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มาตรา 3 (ความยินยอม) 
(1)  ความยินยอมจะไม่เป็นผล ถ้าผู้นั้นไม่ได้รับการอธิบาย ไม่เข้าใจสาเหตุ ความหมาย 

รวมถึงวิธีการบ าบัดรักษา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องปรากฏในการยินยอม 
(2)  ความยินยอมจะไม่เป็นผล ถ้าในขณะเวลาที่แสดงความยินยอมอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาคด ี
(3)  ถ้าผู้ให้ความยินยอมไม่สามารถแสดงเหตุผล และความหมายของการท าหมันได้ 

จะอนุญาตให้ท าหมันได้ต่อเมื่อ 
1.  ผู้นั้นได้รับแจ้งวิธีการท าหมัน และเข้าใจในเร่ืองของความเหมาะสมกับสภาพ

ลักษณะของตนเอง และอย่างน้อยที่สุดเข้าใจในผลของการท าหมัน 
2.  ผู้ที่จะรับการท าหมัน ในประวัติของเขาจะต้องมีการบันทึกอาการ รวมถึง

เอกสารแสดงความยินยอมที่จะรับการรักษาตามย่อหน้าที่ 1 
(4)  ถ้าผู้ให้ความยินยอมไม่สามารถเข้าใจเร่ืองของการท าหมันได้  การตัดสินใจท า

หมันจะอยู่ภายใต้ความเห็นของแพทย์ ตามย่อหน้า 3 ข้อ 2 โดยแพทย์จะอนุญาตได้ ถ้าเป็นการท า
ตามวิธีวิจัยทางการแพทย์ และเป็นการรักษาโรค34 

                                                                                                                                            

 2.  die Behandlung nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um 
bei dem Betroffenen schwerwiegende Krankheiten, seelische Störungen oder Leiden, die mit seinem abnormen 
Geschlechtstrieb zusammenhängen, zu verhüten, zu heilen oder zu lindern, 

 3.  der Betroffene das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat,  
  4.  für ihn körperlich oder seelisch durch die Kastration keine Nachteile zu erwarten sind, die 

zu dem mit der Behandlung angestrebten Erfolg außer Verhältnis stehen, und  
  5.  die Behandlung nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vorgenommen wird.  
 (2)  Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, 3 bis 5 ist die Kastration durch einen Arzt 

auch dann nicht als Körperverletzung strafbar, wenn bei dem Betroffenen ein abnormer Geschlechtstrieb 
gegeben ist, der nach seiner Persönlichkeit und bisherigen Lebensführung die Begehung rechtswidriger Taten 
im Sinne der §§ 176 bis 179, 183, 211, 212, 223 bis 227 des Strafgesetzbuches erwarten läßt, und die Kastration 
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, um dieser Gefahr zu begegnen und damit 
dem Betroffenen bei seiner künftigen Lebensführung zu helfen. 

34  § 3 Einwilligung 
 (1)  Die Einwilligung ist unwirksam, wenn der Betroffene nicht vorher über Grund, Bedeutung und 

Nachwirkungen der Kastration, über andere in Betracht kommende Behandlungsmöglichkeiten sowie über son-
stige Umstände aufgeklärt worden ist,denen er erkennbar eine Bedeutung für die Einwilligung beimißt. 
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เมื่อค้นคว้าอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Convention on Human Rights 
and Fundamental Freedoms - ECHR) ที่รับรองหลักการ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ไว้ในข้อ 335 
ความว่า “บุคคลใดไม่อาจถูกกระท าทรมาน ไร้มนุษยธรรม หรือการลงโทษอันเป็นการลดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” พบว่า มีค าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปที่เกี่ยวของกับการบ าบัดผู้กระท า
ความผิดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ในค าพิพากษาที่ ECHR 328 (06.11.2014) ดังนี ้

ค าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปที่  ECHR 328 (2014) ซึ่ง Mr. Karel Dvorá̌c ̌ek 
พลเมืองของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ยื่นฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (Dvorá̌c ̌ek v. Czech Re-
public, application no. 12927/13) ซึ่งศาลพิพากษาว่ากรณีนี้ว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ECHR) ข้อ 3 ซึ่งก าหนดว่า “จะไม่มีบุคคลใดถูกรักษา
หรือลงโทษ ด้วยวิธีการท าให้ทรมาน ไร้มนุษยธรรม หรือท าให้สูญเสียศักดิ์ศรี”  

ศาลได้แสดงเหตุผลไว้ว่า จะเป็นการละเมิดได้ต้องเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
ในข้อกล่าวหาของผู้ยื่นค าฟ้องว่า “วิธีการรักษาไม่ชอบ” กรณีนี้เป็นกรณีที่ เกี่ยวข้องกับสภาพ
โดยทั่วไปของ Mr. Karel ผู้ฟ้องที่ เข้ารับการรักษาความผิดปกติทางเพศ (วิธีการใช้ยาเพื่อลด
ฮอร์โมนแอนโดรเจน (ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน)) ณ โรงพยาบาลจิตเวช อีกทั้งการรักษาความ
ผิดปกติทางเพศที่ก าหนดใช้กับ Mr. Karel มีจุดประสงค์เพื่อที่จะปกป้องเขา ดังนัน้วิธีการดังกล่าวจึง

                                                                                                                                            

  (2)  Die Einwilligung des Betroffenen ist nicht deshalb unwirksam, weil er zur Zeit der 
Einwilligung auf richterliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wird. 

 (3)  Ist der Betroffene nicht fähig, Grund und Bedeutung der Kastration voll einzusehen und seinen 
Willen hiernach zu bestimmen, so ist die Kastration nur dann zulässig, wenn 

1. der Betroffene mit ihr einverstanden ist, nachdem er in einer seinem Zustand 
entsprechenden Weise aufgeklärt worden ist und wenigstens verstanden hat, welche unmittelbaren Folgen eine 
Kastration hat, und  

2.  der Betroffene einen Betreuer erhalten hat, zu dessen Aufgabenbereich die Angelegenheit 
gehört, und dieser in die Behandlung einwilligt, nachdem er im Sinne des Absatzes 1 aufgeklärt worden ist.  

(4)  Ist der Betroffene unfähig, die unmittelbaren Folgen einer Kastration zu verstehen, so ist die 
Kastration durch einen Arzt unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Nr. 2 zulässig, wenn sie nach den 
Erkenntnissen der medizinischen  

 Wissenschaft angezeigt ist und vorgenommen wird, um eine lebensbedrohende Krankheit des 
Betroffenen zu verhüten, zu heilen oder zu lindern. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden. 

35  European Convention on Human Rights article 3 “No one shall be subjected to torture or to inhu-
man or degrading treatment or punishment.” 
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ไม่ใช่ “การลงโทษ” ตามความหมายของมาตรา 3 และที่ Mr. Karel อ้างว่า ถูกกดดันทางด้านจิตใจ
จากแพทย์ เพื่อต้องการให้ตอบตกลงท าหมันด้วยวิธีการผ่าตัด ศาลตั้งข้อสังเกตว่า การรักษาด้วย
วิธีการลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเป็นการรักษาที่จ าเป็นและไม่ใช่วิธีที่จัดขึ้นเพื่อกดดัน Mr. Karel 
ในการบ าบัด 

การที่ Mr. Karel อ้างว่าสงสัยในแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของทางโรงพยาบาล 
รวมถึงการแจ้งให้ทราบถึงผลข้างเคียงของการรักษาดังกล่าว ศาลได้พิจารณาถึงรูปแบบเฉพาะของ
แบบฟอร์มการแสดงความยินยอม ซึ่งได้ระบุถึงข้อดีและผลข้างเคียงของการรักษา รวมถึงสิทธิที่เขา
จะถอนตัวในขั้นตอนใด ๆ ย่อมท าได ้จึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดตามความหมายของมาตรา 3 

ข้อเท็จจริง 
ผู้ยื่นค าร้องชื่อ Mr. Karel Dvorá̌c ̌ek สัญชาติ เช็ก เกิดในปี ค.ศ. 1971 อาศัยอยู่ที่เมือง 

Lipová-lázně 
ในปี ค.ศ. 1999 Mr. Karel Dvor ̌ác ̌ek ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิลสัน (Wilson’s dis-

ease) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรม ประกอบกับมีอาการของโรคตับ โรคระบบประสาท และมีปัญหา
ทางจิตร่วมด้วย ตอนที่ได้รับการวินิจฉัยโรค Mr. Karel เร่ิมทุกข์ทรมานจากปัญหาทางการพูด และ 
การสั่งการของร่างกาย (motor problems) รวมถึงมีรสนิยมทางเพศต่อเด็กวัยรุ่นตอนต้นซึ่งอายุ
ประมาณ 11-14 ปี หรือที่เรียกพฤติกรรมนี้ว่า Hebephilia ซึ่งเป็นรูปแบบ รูปแบบหนึ่งของ Pedphilia 

Mr. Karel ได้ถูกด าเนินคดีหลายคร้ังในข้อหาความผิดที่กระท าต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการ
อนาจาร การชักชวนให้มาร่วมเพศ รวมถึงการรุกรานทางเพศ ในปี ค.ศ. 2002 Mr. Karel ถูกพิพากษา 
ให้จ าคุก และมีค าสั่งให้รับการบ าบัดรักษา ซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาถูกกักขัง และเข้าออกโรงพยาบาล
จิตเวชอยู่หลายคร้ัง  

ในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ศาลแขวงเมืองโอโลมุก ได้มีค าสั่งให้เขาเข้ารับการ
รักษาด้านเพศวิทยาในโรงพยาบาล แทนวิธีการรักษาแบบไปกลับตามที่ศาลแขวงเมืองปรากได้เคย
สั่งไว้ก่อน โดย Mr. Karel ได้ถูกกักขังในโรงพยาบาลจิตเวช Šternberk ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2007 ถึง 4 กันยายน ค.ศ.2008 

จากรายงานทางการแพทย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ขณะที่ Mr. Karel ก าลังท าการ
รักษาตามที่ได้แสดงยินยอมไว้  Mr. Karel ได้ปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาลดฮอร์โมน 
เทสโทสเทอโรนและได้ตัดสินใหม่ว่า เขาขอเลือกการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) 

Mr. Karel ยื่นฟ้องต่อศาลโดยระบุว่า อาการป่วยของเขาแย่ลงในขณะที่อยู่โรงพยาบาล 
และการที่เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็เกิดจากการที่กลัวโรงพยาบาล กลัวการท าหมัน รู้สึกเกิด
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ความอัปยศอดสู รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรี และการรักษาทางการแพทย์นี้ได้ขัดขวางการมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างเขากับแฟน เขาต้องการเพียงการบ าบัดทางด้านจิตใจ  

ดังนั้นหลังจากที่ เขาได้รับการรักษาหลายคร้ังศาลจึงอนุญาตตามค าร้องขอของ  
Mr. Karel ในปี ค.ศ. 2008 Mr. Karel น าเร่ืองที่เขาถูกกักขังตัวในโรงพยาบาลจิตเวช Šternberk มา
ฟ้อง เขาต าหนิเร่ืองการท าบัดทางด้านจิตใจในโรงพยาบาลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการรักษาโดยการ
ใช้ยาต้านฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ซึ่งเขาอ้างว่าเขาต้องยอมรับเพราะเกรงว่าจะไม่ถูกปล่อยตัวออก
จากโรงพยาบาล อีกทั้งยังอ้างว่าเขาถูกกดดันทางด้านจิตใจโดยแพทย์ เพื่อที่จะให้ตอบตกลงรับการ
รักษาด้วยการท าหมันโดยวิธีผ่าตัด อีกทั้งเขายังไม่ได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวชอย่างเพียงพอ  
การที่เขายื่นฟ้องก็เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิส่วนตัวที่หายไปของเขา 

Mr. Karel ยื่นฟ้องศาลเป็นคดีอาญา และศาลได้พิพากษาว่า การดูแลรักษาด้านเพศวิทยา
ที่ก าหนดส าหรับ Mr. Karel มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องเขา ในเร่ืองนี้ศาลพิจารณาว่าค าร้องทุกข์ของ 
Mr. Karel ไม่มีข้อสงสัย จากสาเหตุที่เขารู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ เพราะ ด้วยสภาวะทางด้านสุขภาพ 
และ การกระท าของเขาซึ่ง ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว  

ข้ออ้างที่ Mr. Karel อ้างว่า แผนการรักษาของโรงพยาบาลไม่ประสบผลส าเร็จเพราะใช้
วิธีการรักษาทางด้านจิตเวชที่ไม่เหมาะสม และ เขายังถูกควบคุมตัวพร้อมทั้งถูกบังคับให้รับการ
รักษา อีกทั้งยังรู้สึกกดดันทางด้านจิตใจ ค าถามเบื้องต้นคือ ไม่ว่า ผู้ยื่นค าร้องจะยินยอมรักษาด้วย
การใช้ยาลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ศาล ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศสาธารณรัฐเช็ก และ 
คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการป้องกัน (the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ตั้งข้อสังเกตุว่าหลักกฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเช็ก ค่อนข้างคลุมเคลือ และ อาจตีความได้ว่า
ผู้ป่วยไม่ได้ให้ความยินยอมในการรักษา อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่จะชี้ให้เห็นได้ว่า Mr. Karel 
ได้รับแรงกดดันจากทางโรงพยาบาล และ แพทย์ก็ไม่ได้กระท าความผิดในหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย 
ในขณะเดียวกันพวกเขากลับพยายามที่จะปรับวิธีการรักษาให้เหมาะสม และท าให้การรักษาประสบ
ความส าเร็จ ศาลยอมรับว่า Mr. Karel ต้องเจอกับความยากล าบากในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
ระหว่างการกินยาลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเพื่อที่จะได้ถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้น 
กับ การยอมรับที่จะบ าบัดทางด้านจิตใจ และ สังคม แต่คาดว่าจะถูกกักขังนานขึ้น อย่างไรก็ตามการ
รักษาด้วยการลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน เป็นการบ าบัดที่มีความจ าเป็น และก็ไม่ได้ท าให้  
นาย Karel เกิดแรงกดดันจากการรักษา 

ในขณะเดียวกันไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยถึงนโยบายของโรงพยาบาลที่จะส่งผลกระทบต่อ 
นาย Karel ว่าเขาได้รับทราบถึงผลข้างเคียงของการรักษา ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แบบฟอร์ม

DPU



150 

การแสดงความยินยอม ได้มีการแจ้ง นาย Karel ให้ทราบถึงข้อดี และ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
รวมถึงสิทธิที่จะถอนตัวในช่วงระยะเวลาใด ๆ ในขณะด าเนินการรักษา ดังนั้นไม่สามารถมีข้อกังขา
ว่า นาย Karel ถูกกักขังโดยบังคับให้รับการรักษา อันจะเป็นการละเมิดตาม มาตรา 3 

ผลของค าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปฉบับนี้  แสดงให้เห็นว่า การการรักษาด้วย
วิธีการฉีดยาเพื่อลดฮอร์โมนถือเป็นการบ าบัดรักษาที่จ าเป็นเพื่อแก้ไขผู้กระท าผิดไม่ใช่การลงโทษ 
เมื่อได้แจ้งผลข้างเคียงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษา ถ้าผู้กระท าความผิดให้ความยินยอม
ในการรักษา ไม่ถือเป็นการกระท าทรมาน ไร้มนุษยธรรม หรือการลงโทษอันเป็นการลดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อันจะต้องห้ามตามข้อ 3 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปแต่อย่างใด 

ปัจจุบัน จากการส ารวจ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 พบว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกได้
น าวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ (Chemical Castration) หรือวิธีการท าหมันโดยการผ่าตัด 
(Surgical Castration) มาใช้เพื่อบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศ แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ประเทศที่ใช้วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศหรือท าหมันโดยการผ่าตัดบ าบัด

ผู้กระท าผิดทางเพศ 
 

Countries that carry out chemical or surgical castration 
Denmark surgical (since 1929, chemical (since 1973) 
Sweden surgical (since 1944) 
Czech Republic surgical (since 1966) 
Germany surgical castration (since 1969) 
Finland surgical (since 1970) 
Norway surgical (since 1977) 
*Nine states in the United States chemical castration (adopted since 1997) 
Portugal chemical (since 2008) 
Poland chemical (since 2010) 
Argentina (Mendoza) chemical (since 2010) 
Moldova chemical (since 2012) 

DPU



151 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

Countries that carry out chemical or surgical castration 
Estonia chemical (since 2012) 
Korea chemical (2013) 
Russia chemical (since 2014) 
 
* California / chemical (since 1996), Florida / chemical (since 1997), Georgia / chemical (since 
2006), Montana / chemical (since 2011), Oregon / chemical (since 2011), Iowa / chemical (since 
2011), Louisiana / chemical (since 2012), Taxas / chemical (since 2011), Wisconsin / chemical 
(since 2012) 
 
ท่ีมา: กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Justice Republic of Korea) 
 

และยังมีประเทศอ่ืน ๆ ที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลอีกหลายประเทศ เช่น อินเดีย 
(chemical) อินโดนีเซีย (chemical) ฟิลิปปินส์ (chemical) และ กวม (chemical) เป็นต้น 

 ในส่วนความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่า การบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดทางเพศด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมเพศไม่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถ้าครบองค์ประกอบดังนี้ 

1.  ศาลมีค าพิพากษาแล้วว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด 
2.  แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าจ าเลยกระท าความผิดทางเพศ เนื่องจากความต้องการทางเพศ

ที่เกิดจากอาการกามวิตถาร และสามารถที่จะรักษาได้ด้วยยา 
3.  ผู้กระท าความผิดได้รับแจ้งให้ทราบถึงผลข้างเคียง รวมถึงความเสี่ยงทุกอย่างที่อาจ

เกิดขึ้นจากการรับการรักษา และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ  
4.  ผู้กระท าความผิดต้องให้ความยินยอม 
 

4.5  วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
ในประเทศไทยนั้น ยังไม่เคยมีรายงานการบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืน

กระท าช าเราด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศขึ้นสู่ศาลแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีบท
กฎหมายรองรับให้มีการบังคับโทษด้วยวิธีดังกล่าวได้ อย่างไรตามมีกรณีศึกษาหลายกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ หรือเรียกอีกชื่อว่า กลุ่มอาการ (Symptom) 
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กามวิตถาร (Paraphilia) โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แนะน าให้โรคที่จ าแนก
ออกมาจากกลุ่มอาการกามวิตถารให้ท าการรักษาด้วยยา ทั้งนี้จากคู่มือค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยา
รักษาโรคทางจิตเวช (2556) ได้ให้ค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับการเลือกใช้ยารักษาโรคจิตเวชต่าง  ๆ 
โดยสรุปข้อบ่งใช้ยาทางจิตเวชที่รับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศไทยและแนวทางการ
ใช้ยารักษาโรคจิตเวชที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกลุ่มอาการกามวิตถาร ไว้ว่า Clinical Practice Guidelines 
(CPGs) แนะน า ให้ ใ ช้  SSRIs (เ ช่ น  Fluoxetine, Paroxetine), Cyproteroneacetate (CPA) ห รื อ 
Medroxyprogesterone acetate (MPA)36 

ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากโรค 3 โรคที่จ าแนกออกมาจากกลุ่มอาการกาม
วิตถาร คือ 

1.  กรณีศึกษาที่  1 โรค Pedophilia ซึ่งเป็นกรณีของผู้มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ
ประเภทชอบมีเซ็กส์กับเด็ก ซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยไม่ได้มาพบจิตแพทย์เอง แต่ได้เขียนจดหมายเล่า
ประวัติและความผิดปกติของตนมาที่คอลัมน์แพทย์ในหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อขอค าแนะน า 

“ขณะนี้กระผมอายุ 30 เศษ แต่งงานและมีบุตร 3 คน (ชาย) เกือบ 10 ปีแล้วที่ผมแต่งงาน
มา แต่ผมร่วมหลับนอนกับภรรยาของผม ซึ่งก็เป็นไปแบบธรรมดาไม่โลดโผนตื่นเต้น นับคร้ังได้
เลยว่าไม่เคยมีความสุขที่สุดเลย ผมจ าได้ว่าตั้งแต่ผมมีอายุเข้าวัยระยะร่างกายจิตใจต้องการทางเพศ 
ส่วนมากผมจะชอบแอบมองของลับของเด็กที่ยังไม่มีขน ส่วนที่มีขนขึ้นแล้วจะรู้สึกเฉย ๆ หากเป็น
เด็กยังไม่มีขน หากเห็นเพียงแว้บ ๆ ไว ๆ ผมจะรู้สึกเต้นตูมตามอย่างบอกไม่ถูก และจะมีความรู้สึก
เสียวที่ปลายอวัยวะของผม บางคร้ังก็ส าเร็จเลยก็มีและรู้สึกว่าเคลิ้มใจและสุขใจเป็นที่สุด จนกระทั่ง
ปัจจุบันที่ว่านี้ก็ยังเป็นอยู่  คือชอบแอบดูเด็กอาบน้ า เห็นเพียงขาอ่อนก็ยังดี (ยกเว้นที่มีขนแล้ว)  
หากได้เห็นของลับจัง ๆ ผมจะถึงจุดสุดยอดโดยมิต้องท าอะไรเลย และแล้วก็มีความสุขที่สุด ไอ้ที่
เล่ามานี้ก็ยังพอทนหรอก ผมยังมีมากกว่านี้คือ ปัจจุบันผมชอบลูบไล้ของเด็กที่ยังไม่มีขน คือ เด็ก
ก าลังแตกเน้ือสาวซึ่งหากใช้อวัยวะสอดเข้าตามธรรมชาติก็คงล าบาก โดยผมจะใช้มือลูบไล้ ใช้จมูก 
ลิ้น กับอวัยวะของเขาอย่างมีความสุข และจะส าเร็จอีกนั่นแหละโดยมิต้องท าอะไรเลย และยิ่งเด็กมา
จับต้องเล่นของผม ผมจะยิ่งมีความสุขสุดยอดเพิ่มเป็นพันทวีคูณ เป็นสุขมาก พอส าเร็จแล้วร่างกาย
จะรู้สึกอ่อนปวกเปียกตัวเบา เคลิ้มดุจลอยอยู่บนวิมานก็ไม่ปาน แต่การลูบไล้หากเด็กมาเล่นของผม 
ผมจะพยายามบอกให้เขาท ากับอวัยวะผมให้แรงและเร็ว และบางคร้ังผมลองเอาอวัยวะสอดใส่ โดย
ท าแบบประณีตโดยไม่เป็นอันตรายกับอวัยวะของเด็ก  (13 ขวบ) ก็เท่านั้นเอง เฉย ๆ ก็ไม่ค่อยมี

                                                 
36  จาก ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช  (น. 230), โดย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย, 2556, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ: ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2556 โดย ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 

DPU



153 

ความสุขสุดยอดเหมือนกับเราเล่นของเขา เห็นของเขา แอบดูเขา” 
จากกรณีชายดังกล่าวแพทย์มีความเห็นว่ามีอาการของกามวิตถารประเภท “พีโดฟีเลีย” 

ซึ่งเป็นโรคอย่างอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่โรคจิต เพราะคนที่เป็นโรคจิตจะมีปัญหาจากสารเคมีในสมองที่
ผิดปกติ จนเกิดอาการหูแว่ว ประสาทหลอน สั่งให้ไปท าอย่างนั้นอย่างนี้ กรณีโรคจิตจะไม่รู้ผิดชอบ
ชั่วดี ส่วน “พีโดฟีเลีย” เป็นความตั้งใจ มีแรงจูงใจ มีแรงผลักดันทางเพศ มีการวางแผน ไม่ใช่เกิด
จากหูแว่วประสาทหลอน37 ดังนั้นกรณีเช่นนี้ยังคงต้องรับผิดทางกฎหมายอยู่ และถึงแม้การใช้วิธีจิต
บ าบัดได้ผลพอสมควร แต่มีบางรายกลับไปท าซ้ าอีก และการจ าคุกมีผลน้อยในการแก้ไขความ
วิปริตนี้ แต่สังคมทั่วไปก็ยังคิดว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยป้องกันพฤติกรรมนี้ไ ด้ อย่างน้อยก็ชั่วระยะ 
เวลาหนึ่ง”38

 

ทั้งนี้ข่าวสะเทือนขวัญประจ าวันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรณีนายหนุ่ย วัย 36 ปีที่ได้
ล่อลวงเด็กหญิง วัย 6 ขวบ ไปฆ่าข่มขืนบริเวณป่ารกร้างติดสถานีรถไฟฟ้าแบร่ิง บางนา โดยคนร้าย
รับสารภาพหน้าตาเฉยว่า ก่อเหตุข่มขืนเด็กมานับ 10 คร้ัง มีฆ่าตาย 4 คร้ัง เพิ่งถูกต ารวจจับได้แค่  
2 คร้ัง โดยเน้นเลือกเฉพาะเด็กหญิงอยู่โดดเดี่ยวอายุ  12 -13 ปี39 พ.ต.ท.แพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์
ไพศาล จิตแพทย์โรงพยาบาลต ารวจ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “เท่าที่ฟังค าให้การ และพฤติการณ์ที่ชอบมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กบ่อย ๆ และมีการฆาตกรรม จึงเชื่อได้ว่า นายหนุ่ยอาจจะมีอาการกามวิปริต  
ชนิดที่เกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็ก หรือ Pedophilia ได้รับการกระตุ้นทางเพศ เมื่อมีเด็กมาเป็นสิ่ง
กระตุ้นหรือสิ่งเร้า ซึ่งโรคกามวิปริตเป็นปัญหาทางเพศแบบหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะถูกกระตุ้นให้มีการ
ตื่นตัวทางเพศได้ ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจากคนทั่ว ๆ ไป”40

 

เห็นได้ว่ากรณีน้ีก็เช่นเดียวกันที่ผู้กระท าความผิด มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติประเภท 
“พีโดฟีเลีย” ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และมีพฤติการณ์กระท า
ความผิดซ้ ามาแล้วหลายคร้ัง อันเป็นปัญหาที่ส าคัญและภัยอันตรายต่อสังคม 

                                                 
37  เดลินิวส์. (2556, 21 ธันวาคม). รู้ทัน “พีโดฟีเลีย.” สืบค้น 1 สิงหาคม 2557, จาก

http://rajanukul.go.th/main/_admin/images/groupreview/groupreview0000330.pdf 
38  กะฉ่อน วาไรตี้ของคนวัยมันส์. การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก. สืบค้น 1 สิงหาคม 2557, จาก 

http://www.kachon.com/article/detail.asp?id=664 
39  ผู้จัดการออนไลน์. (2556, 16 ธันวาคม). สะเทือนใจ คดีน้องการ์ตูน สังคมวอนทบทวน เพิ่มโทษ

ผู้กระท าผิดในข้อหากระท าช าเรา. สืบค้น 1 สิงหาคม 2557, จาก 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000154535 

40  ไทยรัฐออนไลน์. (25556, 19 ธันวาคม). จิตแพทย์ช้ี นายหนุ่ย เข้าข่ายกามวิปริต!. สืบค้น 1 สิงหาคม 
2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/390434 
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2.  กรณีศึกษาที่ 2 โรค Sexual sadism เป็นอีกโรคหนึ่งที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับกาม
วิตถาร หรือ Paraphilia ซึ่งเป็นกรณีของผู้มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ โดยจะเกิดอารมณ์ทางเพศ
จากการท าให้ผู้อ่ืนเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ทรมาน คดีนี้เป็นคดีที่เป็นข่าวครึกโครมมาหลายปีก่อน  

ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกจับได้เพราะลอบวางเพลิงเผารถ 4 คันรวดกลางดึก ในตอนแรกที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าท าการตรวจค้นตัวพบของกลางไฟแช็กแก๊ส 1 อัน จึงได้น าตัวมาสอบสวน แต่
ชายคนดังกล่าว ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือท า โดยอ้างว่า ช่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้รถนั้นก าลังนั่งดื่ม
เหล้าอยู่ในห้องพักกับเพื่อนก่อนออกมาขับรถเล่น ต่อเมื่อถูกต ารวจสอบสวนอย่างละเอียดประกอบ
กับพยานหลักฐาน ชายคนดังกล่าวจึงได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือวางเพลิงรถยนต์และ
รถบรรทุกทั้ง 4 คันจริง โดยบอกว่า “เมื่อเผาแล้วจะหายเครียด และย้ าด้วยว่า เมื่อเกิดความเครียด
มาก ๆ จะรู้สึกปวดหัวจนทนไม่ได้ แต่เมื่อได้มีการระบายออก ด้วยการเอาจุดไฟเผารถ ท าให้เกิด
อาการตื่นเต้นมาก ท าให้ความเครียดและอาการปวดหัวหายไป แต่พฤติกรรมที่น่ากลัวมากกว่านั้น 
ก็คือ ชายคนดังกล่าวยอมรับว่า หลังจากวางเพลิงติดแล้ว จะไปโทรศัพท์สาธารณะแจ้งต ารวจและ
ดับเพลิง จากนั้นก็ไปซื้อเบียร์น่ังดื่มคอยดูรถต่าง ๆ “เปิดไซเรน” โดยอ้างว่าใช้ “แสงและเสียงไซเรน 
เป็นตัวกระตุ้นส าหรับส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง” 

จากการตรวจสอบประวัติของเจ้าหน้าที่พบว่า  พฤติกรรมเช่นนี้ชายคนดังกล่าวได้
กระท ามาตั้งแต่ปี 2538 โดยได้ใช้เศษผ้าชุบน้ ามัน จุดไฟเผาในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งกลางวัน และ
กลางคืน ติดต่อกันกว่า 1 สัปดาห์ จนถูกต ารวจจับกุมและศาลได้มีค าสั่งพิพากษาจ าคุก 4 ปี แต่เมื่อ
รับโทษได้เพียง 2 ปีก็ถูกปล่อยตัวออกมา หลังจากพ้นโทษแล้วชายคนดังกล่าวอ้างว่า ได้เข้าท างาน
เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิสว่างเมธาธรรม โดยเมื่อมีเหตุอาชญากรรมเช่นอุบัติเหตุ หรือไฟไหม้ที่
ไหน จะเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

นายไพโรจน์ เปล่งเมืองปัก เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเมธาธรรมเล่าถึงพฤติกรรมของชายคน
ดังกล่าวว่า ขณะมาช่วยงานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ให้ “คม ชัด ลึก” ฟังว่า ชายคนดังกล่าวเข้ามา
ช่วยงานของมูลนิธิฯ ได้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แต่มาเพียงเดือนละคร้ังสองคร้ัง บางเดือนก็ไม่มาเลย
โดยท าอย่างนี้ในช่วงปีแรกเท่านั้น  ในระยะ 1 ปีให้หลังไม่ได้มาท างานร่วมกับมูลนิธิฯ  เลย  
“ส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุรถชน ก็จะมีรายงานผ่าน ว. (วิทยุ) ซึ่งเป็นที่รู้กัน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ทั่วไปก็จะรีบขับรถเปิดไซเรนไปที่เกิดเหตุ ก็จะเห็นชายคนดังกล่าวขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่เกิดเหตุ
เหมือนกัน แต่เขามาที่เกิดเหตุเพียง 10-20 นาทีก็ออกไปแล้ว” ส่วนพฤติกรรมส่วนตัวอ่ืน ๆ ของชาย
คนดังกล่าวนั้น นายไพโรจน์บอกว่าไม่ทราบ เพราะไม่ได้คลุกคลีหรือสนิทสนมกัน โดยชายคน
ดังกล่าวจะมาช่วยงานแบบ “เข้า ๆ ออก ๆ” คือไม่ได้ช่วยท าอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะ
เข้ามาช่วยงานมูลนิธิฯ ในฐานะอาสาสมัคร และก็ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ท างานประจ า
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กับมูลนิธิฯ ให้ความสนิทสนมด้วย 
ด้าน นายแพทย์สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์ นักจิตวิทยาและบรรณาธิการบริหาร 

นิตยสารแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้ต้องหาเป็นอาการทางเพศ ที่เรียกว่า “มาโซตริก” 
เป็นภาวะทางจิตของคนที่ได้รับความเก็บกด หรือถูกกดดันจากภาวะแวดล้อม อาจจะเป็นบ้าน และ
ครอบครัว เป็นผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกับโรคไซด์ริซึมและฮิสทีเรียคือต้องได้รับความกดดันเสียก่อน 
ต่อมความสุขถึงท างานหลั่งสารความสุขออกมา นายแพทย์สมประสงค์ กล่าวด้วยว่า อาการของโรค
นี้จะเกิดในกลุ่มคนที่มีฐานะค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มสังคมไฮโซ ซึ่งถูกกดดันมาตั้งแต่เด็ก ถูกบังคับ
ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ไม่ให้ท าอะไรที่เกิดภาพลบกับชื่อเสียงวงศ์ตระกูล  จึงท าให้เด็กไม่กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ยังพบว่า โรคนี้ยังเกิดขึ้นกับคนในกลุ่มสังคมที่ต้อง
แข่งขันกันสูงท างานหนัก “ผู้ป่วยโรคนี้ ต้องได้รับการบ าบัดทางจิต โดยให้ท างานตลอดเวลาไม่ให้
มีเวลาว่างคิดเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะหากว่าง เขาก็จะหวนคิดถึงความต้องการของตัวเอง รักษาให้หายได้
ยาก เหมือนกับคนติดยาเสพติด แม้ว่า จะส่งไปอดยาแล้ว แต่เมื่อกลับเข้าสังคมเดิมเห็นคนเสพ  
ก็อยากลองอีก และการแต่งงานก็ไม่ช่วยให้หาย เพราะคนกลุ่มนี้ จะคิดว่าการแต่งงานเป็นเพียง
หน้าที่เท่านั้นไม่ได้ท าให้เขามีความสุขหรือลดความเครียดลงได้”  

พฤติกรรมประหลาดของชายคนดังกล่าว ถูกเปิดเผยขึ้นอีก โดย พ.ต.อ.เขมณัส สุขเจริญ 
รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุเผารถคืนเดียว  4 คันรวด 
โดยคันแรกเกิดไฟไหม้รถยนต์เก่าซึ่งจอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ด้านหลัง  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เมืองอุดรธานี จนเสียหายทั้งคัน คันที่สองเป็นรถกระบะของส านักงานสรรพสามิตภาค 4 ที่จอดอยู่
ที่ถนนประจักษ์ศิลปคม ต.หมากแข้ง ไฟลุกไหม้เบาะที่นั่งกระบะหลัง คันที่สามไฟไหม้รถกระบะ
ยี่ห้อนิสสันที่บ้านเลขที่ 72/2 ซอยอนันต์ประสิทธิ์ ถนนประจักษ์ฯ ซึ่งอยู่ใกล้กันกับที่เกิดเหตุรถคัน
ที่สอง โดยคนร้ายน าขยะจากถังขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเผาบนกระบะหลัง  ส่วนคันที่สี่เพลิงไหม้
รถบรรทุก 10 ล้อ ที่จอดอยู่หน้าบ้านเลขที่ 25 ซอยแสงฉ่ าอุทิศ ห่างจาก สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
อุดรธานี เพียง 200 เมตร พ.ต.อ.เขมณัส กล่าวว่า โดยประวัติส่วนตัวของชายคนดังกล่าว เป็นคนที่
อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดี แต่อาการดังกล่าวนับว่าเป็นคนอันตรายมากต้องให้เขาได้รับการบ าบัด
จนหาย จึงจะปล่อยมาอยู่ ในสังคมได้  เพราะผู้ต้องหาเคยมีประวัติวางเพลิ ง  ทั้ งบ้านพัก 
รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ ติดต่อกันหลายคร้ังในปี 2538 ก่อนถูกศาลลงโทษจ าคุกและพ้นโทษ
ออกมาก่อเหตุในลักษณะนี้อีก41

 

                                                 
41  Thaimisc. (2545, 6 มิถุนายน). “เซ็กส์ไซเรน” อันตราย ตร.ห้ามประกัน. สืบค้น 8 กรกฏาคม 2557, 

จาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=ar9woy&topic=181 
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3.  กรณีศึกษาที่ 3 โรค Exhibitionism เป็นอีกโรคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกามวิตถาร 
หรือ Paraphilia ซึ่งเป็นกรณีของผู้มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติโดยจะการเกิดอารมณ์ทางเพศจาก
การอวดอวัยวะเพศให้คนแปลกหน้าเพศตรงข้าม 42 โดยเมื่อวันที่  วันที่ 22 ส.ค. 2557 เจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ.ชัยภูมิได้น าตัวผู้กระท าความผิดมาแถลงข่าว สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 
03.00 น. พ.ต.ต.เกณฑ์ชยะ สกลชัย สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ ได้รับแจ้งศูนย์วิทยุพญาแล ว่ามีเหตุ 
ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มารอดักฉุดสาว ๆ อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
เอ้ืออาทร 2 ถนนสายชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หลังรับแจ้ง พ.ต.ท.เกณฑ์ชยะ จึงน า
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวนออกไปตรวจที่เกิดเหตุ พบหญิงสาววัยรุ่นชื่อ น.ส.ติ๋ม (นามสมมติ)  
อายุ 17 ปี พักอยู่กับพ่อที่เป็นข้าราชการต ารวจในหมู่บ้านเอ้ืออาทร 2 ซึ่งหญิงสาวยังอยู่ในอาการ
ตกใจกลัว ตัวสั่น โดยมีพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลืออยู่เป็นเพื่อน 

 จากการสอบถามหญิงสาวเหยื่อโจรโรคจิต บอกว่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์ออกจาก
หมู่บ้าน เมื่อถึงปากทางพบหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาและเรียกให้ตนหยุด เมื่อตนจอดรถ 
ชายคนดังกล่าวได้เอ้ือมมือมาคว้ากุญแจรถของตนไป แล้วถีบรถจักรยานยนต์จนล้มลง หลังจากนั้น
ชายคนดังกล่าวได้ชักเอาอวัยวะเพศออกมาโชว์ และพยายามลากตนเองเข้าไปในพงหญ้าข้างทาง 
หวังจะข่มขืน ขณะนั้นได้มีพลเมืองดีขับรถผ่านมา ตนจึงตะโกนให้พลเมืองดีช่วยเหลือ ท าให้ 
ชายคนดังกล่าวรีบใส่กางเกง แล้วขี่รถรถจักรยานยนต์หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ต ารวจจับตัวชายคน
ดังกล่าวได้ที่บ้านพัก แล้วน าตัวมาแถลงข่าวที่หน้ากองบังคับการต ารวจภูธร จ.ชัยภูมิ ซึ่งเบื้องต้นได้
ให้การรับสารภาพว่า ได้ท าการโชว์ของลับให้หญิงสาวดูมาแล้วหลายราย บางรายถ้าอยู่ในที่เปลี่ยว 
ก็จะใช้ก าลังบังคับข่มขืนหญิงเคราะห์ร้ายรายนั้นด้วย43 

กรณีโรค Exhibitionism จิตแพทย์ ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ให้ความเห็นไว้ว่าพฤติกรรมชอบ
อวดอวัยวะเพศของตนในที่สาธารณะหรือที่เรียกว่า “พวกชอบโชว์” ถือเป็นความผิดปกติหนึ่ง 
ในกลุ่ม “กามวิตถาร” (paraphilia) ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มโรคจิต (psychosis) หรือคนบ้าที่หลุดออกไป
จากการรับรู้โลกของความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง สาเหตุของการมีพฤติกรรมเช่นนี้ถูกศึกษากันอย่าง
กว้างขวาง มีรายงานว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ และอาจเกี่ยวข้องกับ

                                                 
42  Ramamental. ความผิดปกติทางเพศ (Sexual Disorders). ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือ “กามวิปริต” 

(Paraphilias). สืบค้น 8 กรกฏคม 2557, จาก 
http://www.ramamental.com/medicalstudent/generalpsyc/sexual_disorders/ 

43  ไทยรัฐออนไลน์. (2557, 22 สิงหาคม). จับหนุ่มโรคจิตภัยสังคม 'โชว์ของลับ-ฉุดข่มขืน'. สืบค้น  
30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.thairath.co.th/content/445037 
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ความผิดปกติบางอย่าง (เพียงเล็กน้อย) ในสมอง44 
จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ผู้เขียนเห็นว่าโรคในกลุ่มอาการกามวิตถาร หรือ 

paraphilia ผู้กระท าความผิดยังเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ผู้รู้จักผิดชอบชั่วดี และรู้ว่าตนมีความ
ผิดปกติในร่างกายและจิตใจของตน แต่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ กล่าวคือยังมีเจตนา มีความ
ตั้งใจ มีแรงจูงใจ มีแรงผลักดันทางเพศ มีการวางแผน แต่ก็ไม่ใช่อาการที่เกิดจากโรคจิต เช่น อาการ
หูแว่วประสาทหลอน ดังนั้นเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น จึงต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับคนปกติ
ทั่วไป คือ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 มาตรา 277 หรือ 277 ทวิ แต่ปัญหาส าคัญที่เกิด
จากการกระท าความผิดของผู้มีแนวโน้มว่าจะมีอาการอยู่ในกลุ่มประเภทกามวิตถารนั้น  คือกรณี
ของการกระท าความผิดซ้ า เพราะผู้กระท าความผิดเหล่านี้มีฮอร์โมนเพศที่สูง จนส่งผลให้เกิดความ
ต้องการทางเพศที่สูงขึ้นตามมา อีกทั้งผู้กระท าความผิดส่วนมากจะไม่สามารถควบคุมความต้องการ
ของตนเองได้จึงเป็นที่มาของอาชญากรรมต่าง ๆ  

ดังนั้นการที่ผู้กระท าความผิดจะต้องรับการลงโทษด้วยการประหารชีวิต  จ าคุก หรือ 
กักขังตามที่ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1845 เพียงอย่างเดียวจึงไม่น่าที่จะเป็นการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะไม่อาจท าให้ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจหายไปได้  
ส่งผลให้อัตราการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราไม่ลดลง  ที่ เหมาะสมน่าจะเป็น  
การลงโทษตามหลักกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประกอบกับการรักษาด้วยการใช้ยา  ควบคู่ไป
กับการท าจิตบ าบัด ตามแนวทางของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดแนวทางไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดอัตรากระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ้ า ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 

ด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ
ฟลอริดา ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และอีกหลายประเทศ จึงได้บัญญัติกฎหมายน าเอาวิธีการใช้ยา
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมาบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดทางเพศอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิต 
โดยผู้เขียนขอวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นประเด็นไปดังนี้ 

                                                 
44  People Mankind Magazine. (2011,  June) . ผู้ชาย  . . .  โชว์แมน.  สืบค้น  5 ตุลาคม 2557,  จาก 

http://223.25.195.228/suan_pdf/research_center/17-12-55_research18.pdf 
45  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18. 
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4.5.1  วัตถุประสงค์ในการบัญญัตกิฎหมาย 
4.5.1.1  วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายให้มีการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อ

ควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ประมวลกฎหมายอาญาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย  มาตรา 645 ได้ประกาศใช้ในวันที่  
17 เมษายน ค.ศ .  1996 ในที่ประชุมยก ร่างกฎหมาย  3339 โดยสมาชิกชื่ อ  Hoge แต่ เดิม
พระราชบัญญัติที่เสนอนั้นมีเนื้อความว่า “ผู้ใดกระท าความผิด ถูกตัดสินว่ากระท าผิดจนติดเป็นนิสัย
ใด ๆ ของการ กระท าดังต่อไปนี้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ” และ 
Hoge ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ีไว้ว่า “เพื่อที่จะป้องกันหรือลดอัตราการกระท า
ความผิดซ้ า และให้บันทึกไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะมีคร่ึงหนึ่งของผู้กระท าความผิดทางเพศ
ต้องถูกจับกุมซ้ า”46

 

4.5.1.2  วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายให้มีการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา 

ในประวัติศาสตร์การท าหมันถูกน ามาใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศ ตั้งแต่
สมัยปลายทศวรรษ 90 ส่วนมากแล้วค าพิพากษาที่ให้มีการท าหมันจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการ
อุทธรณ์ และจะได้รับเสียงชื่นชมตัวเองจากสาธารณชนเพื่อการด ารงชีพในช่วงเวลาแห่งความ
กระจ่าง อย่างไรก็ตามในรัฐฟลอริดา ค าจ ากัดความของค าว่า “ช่วงเวลาแห่งความกระจ่าง”47 

(enlightenment) ได้ถูกเปลี่ยนไปในปี ค.ศ. 1997 กฎหมายรัฐฟลอริดาได้เปิดรับวิธีการใช้ยาเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศเพื่อใช้ส าหรับผู้กระท าความผิดทางเพศ พระราชบัญญัติอันใหม่ให้ศาลเป็นผู้
ออกค าสั่งให้มีการใช้ยาในทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อลดฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความต้องการทางเพศส าหรับ 
ผู้มีความเสี่ยงว่าจะกระท าความผิดทางเพศซ้ าเมื่อถูกปล่อยตัวออกจากคุกแล้ ว และในบางคร้ังก็
อาจจะกระท ากับผู้กระท าความผิดทางเพศที่กระท าครั้งแรก 

การข่มขืนเด็ก การข่มขืนกระท าช าเรา และการกระท าความผิดทางเพศอ่ืน ๆ จะถูกมอง
ว่าเป็นการกระท าที่ชั่วช้าต่อคนในสังคม ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่สภานิติบัญญัติจะฟื้นฟูวิธีเก่าแก่
นี้ขึ้นมาที่จะเปลี่ยนผู้ชายเหล่านี้ให้เป็นขันที (eunuchs)48 

                                                 
46  From CaliforniaPenal Code Section 645: Legislators Practice Medicine on Child Molesters  

(p. 726) by Audrey Moog, 1999, United State of America: Journal of Contemporary Health Law & Policy  
47  ทรูปลูกปัญญา.  ยุคเรืองปัญญา (The Age of Enlightenment). สืบค้น 8 กรกฏคม 2557, จาก 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_youtube.php?youtube_id=282 
48  From FLORIDA’S 1997 CHEMICAL CASTRATION LAW: A RETURN TO THE DARK AGES  

(pp. 117-118) by Larry Helm Spalding, 1998, United State of America: Florida State University. Copyright 
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4.5.1.3  วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายให้มีการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยา 
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

วัตถุประสงค์ที่มีการบัญญัติกฎหมายบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้บัญญัติไว้ชัดเจน
ในมาตรา 1 ตาม ACT ON PHARMACOLOGIC TREATMENT OF SEX OFFENDERS SEXUAL 
IMPULSES โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกระท าอาชญากรรมทางเพศซ้ า  โดยการน าการ
รักษาด้วยวิธีการใช้ยาเข้ามาใช้กับผู้ป่วยที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual deviant patients)  
ที่มีประวัติว่าได้เคยกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา และผู้ที่ถูกศาลพิพากษาแล้วว่าได้กระท า
อาชญากรรมทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้กระท าความผิดสามารถกลับคืนสู่  
สังคมได้49

 

วัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมายบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเราด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศ
สหรัฐอเมริกาทั้ง 2 รัฐ จะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดซ้ า 

การลงโทษ คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั้นต้อง
ได้รับผลร้าย เนื่องมาจากการที่บุคคลผู้นั้นได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติอันเป็นกติกาของสังคม โดยที่รัฐ 
จะเป็นผู้ท าหน้าที่จัดการให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลร้ายนั้น ๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของ 
การป้องกันสังคมจากผู้กระท าความผิด ทั้งนี้การป้องกันแบ่งออกเป็น “การป้องกันทั่วไป” และ  
“การป้องกันพิเศษ” มาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป (General 
Prevention) คือ การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ได้แก่ การประหารชีวิต จ าคุก 
กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ในขณะที่วิธีการเพื่อความปลอดภัย เป็นมาตรการบังคับทางอาญาซึ่งมี
วัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention) และในขณะเดียวกันก็เป็น “มาตรการ
บ าบัด” ด้วย โดยบ าบัดเพื่อป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก และเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

                                                                                                                                            

1998 by Florida State University Law Review 
49  ACT ON PHARMACOLOGIC TREATMENT OF SEX OFFENDERS SEXUAL IMPULSES 
 Article 1 (Purpose) 
 The purpose of this Act is to prevent recidivism of sex crime by performing pharmacologic 

treatment on sexually deviant patients who have committed sex offenses and who are considered liable to 
committing a sex crime, thereby promoting their return to the society. 
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อันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการใช้มาตรการฟื้นฟูและป้องกันประเภทต่าง ๆ อันมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้ได้รับโทษรู้สึกส านึกว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าผิดอันเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคม
ส่วนใหญ่ ไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์  
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นให้หมดไปการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไข  (Rehabilitation) 
เป็นหนึ่งในทฤษฏีหรือปรัชญาการลงโทษที่ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษไว้ว่า  
การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีแนวคิดว่า การลงโทษตามทฤษฎีปรับปรุงแก้ไข
ประสงค์เพียงเพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้กระท าผิดมาแล้ว กลับมากระท าผิดซ้ าอีก พยายาม
หาทางให้ผู้ที่ได้กระท าผิดมาแล้วเกิดความยับยั้ง ไม่กระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก แนวคิดทฤษฎีนี้เห็นว่า
การท าให้ผู้กระท าผิดได้รับความยากล าบาก หรือได้รับผลร้ายด้วยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่น่าจะท าให้คนประพฤติตัวดีขึ้น หรือส านึกในการกระท าที่ไม่ดีของตัวเอง ประกอบกับเห็นว่า
การลงโทษเพื่อการข่มขู่ไม่มีผลเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดที่ได้รับโทษแล้วกลับใจไม่กระท า
ผิดซ้ าอีก ไม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้กระท าความผิดมีความสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ 

อย่างไรก็ดีวิธีการบ าบัดรักษาเป็นทางเลือกที่ศาลสามารถมีค าสั่งใช้ควบคู่ไปกับการ
ลงโทษ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักในการคุ้มครองสังคมและป้องกันการกระท าความผิด
ของกฎหมายอาญา50

 

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ในการบัญญัติกฎหมาย ให้มีการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยา
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าหากพิจารณาตามทฤษฎีหรือปรัชญาของการลงโทษแล้ว 
การลงโทษจ าเลยจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาได้  การที่ฝ่ายนิติบัญญัติตรา
กฎหมายและก าหนดโทษเกี่ยวกับความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 ถึง มาตรา 277 
ทวิ ซึ่งบัญญัติไว้ดังน้ี 

ตามมาตรา 27651 วรรคแรก ที่ก าหนดว่า ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วย
ประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้
ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปด
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท วรรคสาม ก าหนดว่า ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมี
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิง หรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกันต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และ
ปรับต้ังแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

                                                 
50  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก (น. 31-35). เล่มเดิม. 
51  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276. 
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ตามมาตรา 27752 วรรคแรก ก าหนดว่า ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่ง
มิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท วรรคสาม ก าหนดว่า ถ้าการกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต วรรคสี่ ก าหนดว่า ถ้าการ
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะ
เป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือได้กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือ
วัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

และ มาตรา 277 ทวิ53 ที่ก าหนดว่า ถ้าการกระท าความผิดตาม 276 วรรคหนึ่ง หรือ 
มาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสามเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า 

1.  รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับ 
ตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต 

2.  ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
เป็นการลงโทษตามมาตรการบังคับทางอาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป 

(General Prevention) คือ เป็นการลงโทษตามมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือเป็น
การลงโทษการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมายเพื่อให้ผู้กระท าความผิดทราบว่าได้กระท าในสิ่งที่สังคม
ไม่ยอมรับ และให้บุคคลอ่ืนเห็นว่าหากมีการกระท าเช่นน้ีเกิดขึ้น การกระท านั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ 
บุคคลย่อมจักต้องได้รับโทษจากการกระท าที่ผิดกฎหมาย มิใช่ เป็นมาตรการบังคับทางอาญา 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention) ที่จะเป็นมาตรการสนับสนุนที่จะช่วย
ให้ผู้กระท าความผิดไม่กระท าความผิดซ้ า และมีความสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เลย 

ทั้งนี้ตามความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า สิ่งส าคัญในการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศ อันเป็นนวัตกรรมใหม่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการที่มีขึ้นเฉพาะส าหรับผู้กระท า
ความผิดเฉพาะราย สิ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือ ตัวผู้กระท าความผิดเป็นส าคัญ ทางด้านตัวผู้กระท า
ความผิดซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะตามกลุ่มอาการกามวิตถาร คือ กลุ่มผู้มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติ แต่
ไม่ถึงกับขนาดโรคจิต เพราะกลุ่มกามวิตถารจะยังมีเจตนา มีการกระท า มีการวางแผน เพียงแต่
บุคคลเหล่านี้เมื่อมีความต้องการทางเพศขึ้นมา จะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ดังนั้นจึงยังต้อง 
รับโทษปกติตามประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน 

                                                 
52  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277. 
53  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทว.ิ 
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ดังนั้นการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน อันเป็นมาตรการบังคับทาง
อาญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันทั่วไป (General Prevention) หากน ามาใช้ร่วมกันกับการ
บังคับโทษด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนเพื่อไปลดความต้องการทางเพศอันเป็นมาตรการบังคับทางอาญา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันพิเศษ (Special Prevention) จึงเหมาะสมที่จะใช่ร่วมกัน ซึ่งจะตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข ป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่
ได้รับโทษแล้ว กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 

4.5.2  ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเรา 
4.5.2.1  ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายไทย 
ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายไทย  บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค 2 ไว้ว่า “การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระท า
เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท า โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก 
หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน”54

 

4.5.2.2  ความหมายของการข่มขืนกระท าช า เราตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้
บัญญัติไว้ใน California Penal Code มาตรา 261 ว่า55 

“(a) การข่มขืนกระท าช าเรา คือ การส าเร็จความใคร่กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสของ
ผู้กระท าความผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้56 

(1)  กรณีที่ผู้ที่มีความสามารถแต่มีความผิดปกติทางจิต หรือการพัฒนาการทาง
กายภาพ หรือความพิการ ในการแสดงความยินยอมตามกฎหมาย แม้จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่ 
ก็ตาม พนักงานอัยการจะต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้กระท าความผิดมีความผิดปกติทางจิต หรือพัฒนาการ
ทางกายภาพ ความพิการทางร่างกาย ตามที่ถูกกล่าวหาจนไม่สามารถให้ความยินยอมได้57 

                                                 
54  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276. 
55  California Penal Code: Section 261 
56  (a)  Rape is an act of sexual intercourse accomplished with a person not the spouse of the perpetra-

tor, under any of the following circumstances: 
57  (1)  Where a person is incapable, because of a mental disorder or developmental or physical disa-

bility, of giving legal consent, and this is known or reasonably should be known to the person committing the 
act. Notwithstanding the existence of a conservatorship pursuant to the provisions of the Lanterman-Petris-
Short Act (Part 1 (commencing with Section 5000) of Division 5 of the Welfare and Institutions Code), the 
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(2)  กรณีข่มขืนกระท าช าเราด้วยการใช้แรงความรุนแรง ข่มขู่ คุกคาม หรือท าให้กลัว
ว่าจะท าให้เหยื่อหรือผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย58  

(3)  กรณที าให้ผู้อ่ืนมึนเมา หรือ ท าให้สลบ โดยสารใด ๆ 59 
(4)  กรณผีู้นั้นมีอาการหมดสติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและผู้กระท าความผิดรู้ว่า “ผู้นั้น

มีอาการหมดสติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ” (unconscious of the nature of the act) ในวรรคนี้ หมายถึง 
ผู้นั้นไม่สามารถต่อสู้ได้เพราะเหตุตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

(A)  หมดสติหรือนอนหลับ 
(B)  ไม่ได้ระมัดระวัง หรือสังเกต หรือไม่รับรู้การกระท าที่เกิดขึ้น 
(C)  ไม่ได้ระมัดระวัง หรือสังเกต หรือรู้ทันลักษณะส าคัญของการกระท าอัน

เน่ืองมาจากการหลอกลวงของผู้กระท าความผิด 
(D)  ไม่ได้ระมัดระวัง  หรือสังเกต หรือรู้ทันลักษณะส าคัญของการกระท า 

อันเนื่องมาจากการที่ผู้นั้นแสดงตนว่าท าตามหน้าที่ของวิชาชีพที่ต้องมีการล่วงล้ าต่ออวัยวะเพศ ซึ่ง
แท้ที่จริงไม่ได้ประกอบอาชีพดังกล่าว60 

                                                                                                                                            

prosecuting attorney shall prove, as an element of the crime, that a mental disorder or developmental or physical 
disability rendered the alleged victim incapable of giving consent. 

58  (2)  Where it is accomplished against a person's will by means of force, violence, duress, menace, 
or fear of immediate and unlawful bodily injury on the person or another. 

59  (3)  Where a person is prevented from resisting by any intoxicating or anesthetic substance, or any 
controlled substance, and this condition was known, or reasonably should have been known by the accused. 

60  (4)  Where a person is at the time unconscious of the nature of the act, and this is known to the 
accused. As used in this paragraph, “unconscious of the nature of the act” means incapable of resisting because 
the victim meets any one of the following conditions: 

(A)  Was unconscious or asleep. 
(B)  Was not aware, knowing, perceiving, or cognizant that the act occurred. 
(C)  Was not aware, knowing, perceiving, or cognizant of the essential characteristics of the 

act due to the perpetrator's fraud in fact. 
(D)  Was not aware, knowing, perceiving, or cognizant of the essential characteristics of the 

act due to the perpetrator's fraudulent representation that the sexual penetration served a professional purpose 
when it served no professional purpose. 
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(5)  กรณีที่มีผู้ท าให้เชื่อว่า ผู้กระท าความผิดรู้จักกับเหยื่อ หรือคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ที่ 
ถูกกล่าวหา และความเชื่อน้ีเกิดจากเล่ห์กลใด หรือการเสแสร้ง หรือการปกปิดการกระท าโดยเจตนา
ให้เหยื่อเกิดความเชื่อ61 

(6) กรณขี่มขู่ คุกคาม ว่าจะท าอันตรายเหยื่อ หรือ ผู้อ่ืน “การข่มขู่” ในวรรคนี้ หมายถึง 
อ้างว่าจะลักพาตัว ขัง หรือ ท าให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือท าให้ถึงแก่ชีวิต62 

(7) กรณีข่มขู่  คุกคามว่าจะใช้อ านาจหน้าที่ของทางราชการที่จะจ าคุก จับ หรือ  
ขับไล่เหยื่อหรือผู้อ่ืน โดยที่เหยื่อมีความเชื่อว่าผู้กระท าความผิดเป็นข้าราชการ 

(b)  ในมาตรานี้ “ข่มขู่” หมายถึง การคุกคามโดยตรง หรือโดยอ้อม การใช้ความ
รุนแรง การท าอันตราย หรือการแก้แค้นโดยการบังคับให้วิญญูชน (reasonable person) ผู้มีอารมณ์
อ่อนไหวกระท าการใด หรือยอมรับในการกระท าใด กรณีนี้รวมถึงอายุของเหยื่อ และความสัมพันธ์
ที่มีต่อจ าเลย คือปัจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมินการข่มขู่ 

(c)  ในมาตรานี้ “อันตราย” หมายถึงภัยคุกคามใด ๆ หรือการกระท าที่แสดงให้เห็นถึง
เจตนาที่จะท าให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ63 

                                                 
61  (5)  Where a person submits under the belief that the person committing the act is someone known 

to the victim other than the accused, and this belief is induced by any artifice, pretense, or concealment prac-
ticed by the accused, with intent to induce the belief. 

62  (6)  Where the act is accomplished against the victim's will by threatening to retaliate in the future 
against the victim or any other person, and there is a reasonable possibility that the perpetrator will execute the  
threat. As used in this paragraph, threatening to retaliate” means a threat to kidnap or falsely imprison, or to 
inflict extreme pain, serious bodily injury, or death. 

63  (7)  Where the act is accomplished against the victim's will by threatening to use the authority of a 
public official to incarcerate, arrest, or deport the victim or another, and the victim has areasonable belief that 
the perpetrator is a public official. As used in this paragraph, “public official” means a person employed by a 
governmental agency who has the authority, as part of that position, to incarcerate, arrest, or deport another. 
The perpetrator does not actually have to be a public official. 

(b)  As used in this section, “duress” means a direct or implied threat of force, violence, 
danger, or retribution sufficient to coerce a reasonable person of ordinary susceptibilities to perform an act 
which otherwise would not have been performed, or acquiesce in an act to which one otherwise would not have 
submitted. The total circumstances, including the age of the victim, and his or her relationship to the defendant, 
are factors to consider in appraising the existence of duress. 

(c)  As used in this section, “menace” means any threat, declaration, or act which shows an in-
tention to inflict an injury upon another. 
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4.5.2.3  ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา 
การข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา บัญญัติไว้ใน Florida 

Statutes มาตรา 794.011. ว่าด้วยการการข่มขืนกระท าช าเรา (1) (h) ว่า “การข่มขืนกระท าช าเรา” 
(Sexual battery) หมายความว่า การล่วงล้ าทางปาก ทวารหนัก หรืออวัยวะเพศหญิง โดยอวัยวะเพศ
ผู้อ่ืน หรือการล่วงล้ าทางปาก ทวารหนัก หรืออวัยวะเพศหญิง โดยวัตถุอย่างใด ๆ ทั้งนี้ การล่วง
ละเมิดทางเพศไม่ได้รวมถึงการกระท าโดยสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์64   

4.5.2.4  ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 

ความหมายของการข่มขืนกระท าช าเราตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29765 “การข่มขืนกระท าช าเรา” หมายถึง “ผู้ใดที่ใช้ 
ความรุนแรง หรือข่มขู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง จะต้องถูกลงโทษโดยการจ าคุก 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี” 

จากการศึกษาความหมายของค าว่า  “การข่มขืนกระท าช าเรา” ตามกฎหมายไทย 
กฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดา กับกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประกอบกัน สรุปได้ดังนี้ 

กฎหมายประเทศไทยไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้กระท าช าเราจะต้องเป็นชายหรือเป็น
หญิง เพียงแต่ต้องมีเจตนาเพื่อที่จะสนองความต้องการของผู้กระท าความผิด อีกทั้งผู้ถูกข่มขืน
กระท าช าเราอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้ หรืออาจจะเป็นสามีหรือภริยาของผู้กระท าความผิดก็ได้ 
ทั้งนี้ความผิดจะส าเร็จได้จะต้องประกอบกับการกระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท าความผิด 
กระท ากับอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือใช้สิ่งอ่ืนใดกระท าต่ออวัยวะเพศ 
หรือทวารหนักของผู้อ่ืนร่วมด้วย จึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 

                                                 
64  Florida Statutes Article 794.011.Sexual battery 
 (1)(h) “ Sexual battery”  means oral, anal, or vaginal penetration by, or union with, the sexual 

organof another or the anal or vaginal penetration of another by any other object; however, sexual battery does 
not include an act done for a bona fide medical purpose.  

65  CRIMINAL ACT 
 CHAPTER XXXII CRIMES CONCERNING RAPE AND INFAMOUS CONDUCT 
  Article 297 (Rape) 
 A person who, through violence or intimidation, has sexual intercourse with a female, shall be 

punished by limited imprisonment for not less than three years. 
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ทั้งนี้ได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ให้เหตุผล พร้อมอธิบายถึงลักษณะการกระท าที่จะเป็น
ความผิดฐาน “ข่มขืนกระท าช าเรา” ส าเร็จ ตามประมวลกฎหมายอาญาไว้อย่างชัดเจนดังนี้ 

การกระท าช า เราจะส า เ ร็จหรือไม่  ค าพิพากษาฎีกาที่  4164/2555 วินิจฉัยไว้ว่ า  
การกระท าช าเราส าเร็จ ยังคงมีความหมายดังเดิมว่าต้องถึงขั้นอวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ า เข้าไป
ในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผูถู้กกระท า66 และอีกตัวอย่างค าพิพากษาที่วินิจฉัยว่าการ
ให้อมอวัยวะเพศของตน เป็นการใช้อวัยวะเพศกระท ากับช่องปาก เป็นการกระท าช าเราตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค 2 ค าพิพากษาฎีกาที่ 15309/2553 การที่จ าเลยเพื่อสนอง
ความใคร่ของตนเอง ให้ผู้เสียหายที่ 1 อายุไม่เกิน 13 ปี อมอวัยวะเพศของจ าเลย เป็นการใช้อวัยวะ
เพศของจ าเลยกระท ากับช่องปากของผู้เสียหายที่  1 เป็นการกระท าช าเราตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 วรรค 2 เป็นความผิดฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี และการที่จ าเลยให้
ผู้เสียหายที่ 3 เลียอวัยวะเพศโดยที่อวัยวะเพศของจ าเลยไม่ได้เข้าไปในปากผู้เสียหายที่  3 จึงไม่ใช่
กรณีที่จ าเลยใช้อวัยวะเพศของจ าเลยกระท ากระท ากับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 เพราะช่องปากเป็น
ที่ว่างในปาก ซึ่งมีปากเป็นทางเข้าออก โดยต้องผ่านปากเข้าไปก่อนจึงจะถึงช่องปาก เมื่ออวัยวะเพศ
ของจ าเลยไม่ได้เข้าไปในปากของผู้เสียหายที่ 3 ย่อมถือไม่ได้ว่าจ าเลยใช้อวัยวะเพศของจ าเลย
กระท ากับช่องปากของผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นการกระท าช าเราตามความหมายของกฎหมายดังกล่าว 
การกระท าของจ าเลยต่อผู้เสียหายที่ 3 ไม่เป็นความผิดฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี แต่เป็น
ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็กอายุไม่ เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279  
วรรคแรก67

 

ทั้งนี้ความผิดในเร่ืองข่มขืนกระท าช าเราเป็นความผิดที่ร่วมกันกระท าความผิดได้   
โดยผู้ร่วมกระท าความผิดมิต้องเป็นผู้ลงมือกระท าช าเราด้วยทุกคน เพียงแต่คนใดคนหนึ่งกระท า
ช าเรา ผู้ที่ร่วมกระท าความผิดก็มีความผิดฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 แล้ว 
และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 หาได้บัญญัติให้ลงโทษเฉพาะแต่ชายเท่านั้น ในบท
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติแต่เพียงว่า “ผู้ใดกระท าผิด” เท่านั้น ฉะนั้น แม้จ าเลยที่ 2 จะเป็นหญิง เมื่อ
ฟังได้ว่าได้สมคบกับจ าเลยที่ 1 (สามี) ร่วมกันกระท าผิด ศาลก็ลงโทษจ าเลยที่ 2 ฐานเป็นตัวการตาม
มาตรา 83 ได้68

 

                                                 
66  จาก กฎหมายอาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557) เล่ม 2 (น. 122), โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, 

2557, กรุงเทพฯ: Jurisprudence Group. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2557 โดย ส านักพิมพ ์Jurisprudence Group 
67  แหล่งเดิม.  
68  แหล่งเดิม. 
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ในส่วนของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา  รัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดไว้เพียงว่า 
การข่มขืนกระท าช าเรา คือ การส าเร็จความใคร่กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสของผู้กระท าความผิด 
พร้อมกับก าหนดว่าต้องเกิดขึ้นประกอบกับการกระท าใดการกระท าหนึ่งต่อไปนี้ 

1.  (Physical force) มีการกระท าต่อร่างกาย 
2.  (Violence) มีการใช้ความรุนแรง 
3.  (Duress) มีการข่มขู่ ไม่ว่าจะเป็นข่มขู่โดยทางตรงหรือโดยอ้อม เช่น เทเล่อร์ท างาน

เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา ได้บอกลิซ่าที่เป็นชาวอพยพว่าเธอจะต้องถูกส่งตัว
กลับถ้าเธอไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขา เธอจึงต้องยอมท าตาม นี่คือการข่มขืนกระท าช าเราใน
ความหมายของการข่มขู่ 

4.  (Menace) มีการคุกคาม (การคุกคาม หรือการกระท าที่แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาจะท า
ให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ) 

5.  (Fraud) มีการหลอกลวง เช่น ไมเคิลเป็นนักบ าบัดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  
ที่เพิ่งมาท างานใหม่ บอกกับเฮนน่า ซึ่งเป็นผู้ป่วยว่าปัญหาของเธอคือความต้องการทางเพศน้อย
จะต้องแก้ปัญหาโดยการมีเพศสัมพันธ์กับตน และเธอก็ยินยอม นี่คือการข่มขืนกระท าช าเราใน
ความหมายว่ามีการหลอกลวง 

ในส่วนเร่ือง lack of consents หรือการขาดการยินยอม หมายความว่า ในขณะนั้น 
เหยื่ออาจมีอาการดังต่อไปนี้ซึ่งไม่อาจถือเป็นความยินยอมได้ 

1.  เมาเกินกว่าที่จะยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ได้ การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เมาเกินกว่า
จะให้ความยินยอมได้จะน าไปสู่การถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระท าช าเรา 

2.  ไม่สามารถที่จะให้ความยินยอมได้เนื่องจากความผิดปกติทางจิต หรือความพิการ
ทางร่างกายซึ่งผู้ถูกกล่าวหารู้หรือมีเหตุผลที่ควรจะรู้เกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าว 

3.  การหมดสติเพราะเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ เช่น หลับ ไม่รู้สึกตัว หรือมีการ
หลอกลวงเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ โดยที่ผู้ถูกกล่าวหารู้หรือมีเหตุผลที่ควรจะรู้ว่าเป็นกรณีเช่นนั้น 

ในส่วนของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา ผู้เขียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึง
กับประเทศไทยมากที่สุด เพราะได้ก าหนดไว้ว่า การข่มขืนกระท าช าเราจะเป็นความผิดที่ส าเร็จได้
จะต้องมีการล่วงล้ าทางปาก หรือทวารหนัก หรืออวัยวะเพศหญิง โดยเป็นการล่วงล้ าจากอวัยวะเพศ
ของผู้กระท าความผิด หรือเป็นการกระท าโดยการใช้วัตถุอื่นใดล่วงล้ าทางปาก หรือทวารหนัก หรือ
อวัยวะเพศหญิง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระท าโดยสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์  อย่างไรก็ดี
ยังคงมีบางส่วนที่แตกต่างกับกฎหมายไทยอยู่บ้าง คือ กฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดว่าการล่วงล้ า
อวัยวะเพศจะต้องเป็นการล่วงล้ าเฉพาะอวัยวะเพศหญิงเช่นเดียวกับกฎหมายรัฐฟลอริดา ส่วนที่
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แตกต่างอีกประการก็คือ กฎหมายรัฐฟลอริดาก าหนดให้การใช้วัตถุอ่ืนใดในการล่วงล้ าทางปาก 
หรือทวารหนัก หรืออวัยวะเพศหญิงเป็นความผิด แต่กฎหมายไทยก าหนดเพียงแค่ใช้วัตถุอ่ืนใด
ล่วงล้ าอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก ก็เป็นความผิดแล้ว โดยที่กฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดรวมถึงกรณี
การเอาวัตถุอ่ืนใดล่วงล้ าช่องปาก ดังนี้หากพิจารณาตามกฎหมายรัฐฟลอริดาแล้วหากมีการเอา
อวัยวะเพศเทียมของผู้ชายลุกล้ าเข้าไปในช่องปากผู้ อ่ืนก็เป็นความผิดส าเร็จแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าว 
จะไม่ผิดตามกฎหมายไทย 

ในส่วนของกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ก าหนดความหมายของค าว่า “ข่มขืน
กระท าช าเรา” ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่า “ผู้ใดใช้
ความรุนแรง หรือข่มขู่คุกคามเพื่อต้องการจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อย
กว่าสามปี”69 

การจะพิจารณาว่าการกระท าเช่นไร ตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะถือว่า 
เป็นการ “ข่มขืนกระท าช าเรา” ต้องประกอบไปด้วย 

1.  ผู้นั้นต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศกับบุคคลอ่ืน 
2.  ต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือข่มขู ่
3.  มีเจตนาที่จะกระท า “ข่มขืนกระท าช าเรา” 
การ “ข่มขืนกระท าช าเรา” จะเป็นความผิดส าเร็จเมื่อผู้กระท าความผิดได้ร่วมเพศกับ

เหยื่อ กรณีนี้หมายถึงการรุกล้ าของอวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิง70 
อย่างไรก็ดี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะก าหนดช่วงอายุของเหยื่อไว้ในแต่ละกฎหมาย 

กล่าวคือกฎหมายที่ใช้ในการลงโทษจะแตกต่างกันไปตามอายุของเหยื่อ  เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะใช้กับเหยื่อที่มีอายุขั้นต่ า 19 ปี (International age) หากเหยื่อ
มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปีจะอยู่ภายใต้บังคับ ACT ON THE PROTECTION OF CHILDREN AND 
JUVENILES FROM SEXUAL ABUSE และเหยื่อที่อายุต่ ากว่า 13 ปีจะอยู่ภายใต้บังคับ ACT ON 
SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT, ETC. OF SEXUAL CRIMES 

                                                 
69  Korea criminal act 297. Op.cit 
70  Klawguru. (2013, June). Korean Law on Rape. Retrieved October 5, from 

http://klawguru.com/2013/06/14/korean-law-on-rape/ 
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4.5.3  หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
4.5.3.1  หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราด้วย

วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ภายใต้เห็นร่วมกันของกระทรวงยุติธรรม รัฐแคลิฟอร์เนีย เห็นพ้องว่า จากการประเมิน

จ านวนผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมมี
จ านวนมากถึง 66,000 คน (เฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย) และมี 39,000 คน เคยเป็นนักโทษที่กระท า
ความผิดต่อเด็ก (ค.ศ. 1996) ซึ่งภายในปีแรกที่ได้มีพักการลงโทษ มากกว่า 50% ของนักโทษที่
กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราต้องกลับเข้ามาในคุกเพราะกระท าความผิดซ้ า 

อัตราการกระท าความผิดซ้ าของจ านวนผู้กระท าความผิดต่อเด็ก  เป็นประเด็นที่
ประชาชนให้ความสนใจที่จะหาทางลงโทษผู้ที่กระท าความผิดเหล่านี้  รัฐแคลิฟอร์เนียจึงเร่ิมหาวิธี
ทางที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมอันโหดเหี้ยมที่กระท าต่อเด็ก ในที่สุด ในปี ค.ศ. 1996 California Bill 
AB 3339 ได้รับการยอมรับจากการประชุมแห่งรัฐ และผ่านมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้ในปี  
ค.ศ. 1997 เพื่อน าวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมาใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดที่กระท า
ความผิดต่อเด็ก71 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ด้วยวิธีการใช้
ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เขียนขอสรุปและเรียงเป็น
ล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดต้องถูกพิสูจน์แล้วว่า  มีความผิดฐานข่มขืน
กระท าช าเรา (ตามประมวลกฎหมายอาญา รัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 645)72 

2.  การกระท าผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก หรือ 
เป็นการกระท าความผิดซ้ าของการกระท าที่ก าหนดไว้ในข้อ c ตามประมวลกฎหมายอาญา  
รัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 645 ซึ่งประกอบไปด้วย 

2.1  มีการร่วมเพศทางทวารหนัก (ตามประมวลกฎหมายอาญา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
มาตรา 286)73 

2.2  มีการร่วมเพศปาก (ตามประมวลกฎหมายอาญา รัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 288a)74 

                                                 
71  Mandatory Chemical Castration for Perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following 

California's Lead (p. 67). Op.cit. 
72  California's penal code 645. Op.cit. 
73  California's penal code 286. Op.cit. 
74  California's penal code 288a. Op.cit. 
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2.3  มีการร่วมเพศทางอวัยวะเพศ (ตามประมวลกฎหมายอาญา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
มาตรา 289)75 

3.  เป็นการข่มขืนกระท าช าเราต่อเหยื่อที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี 
4.  อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก อาจจะถูกคุมความประพฤติด้วย

การให้รับการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) หรือยาอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน  
5.  ถ้าเป็นการกระท าความผิดซ้ า จะต้องถูกอาจจะถูกควบคุมความประพฤติโดยการให้

รับการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) หรือยาอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน 
6.  หากเป็นผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่ก าลังจะพ้นโทษ และมีค าสั่งให้

ต้องรับการรักษาด้วยยา จะต้องเร่ิมให้ยา Medroxyprogesterone acetate หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถูก
ปล่อยตัวออกจากคุกของรัฐ หรือสถานที่อ่ืน ๆ และยังคงต้องได้รับการรักษาจนกว่าคณะกรรมการ
ของกรมราชทัณฑ์เห็นว่าการรักษานี้จะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป   

4.5.3.2  หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา 

ในปี 1997 สภานิติบัญญัติได้ตรากฎหมาย เร่ืองการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในบท
ที่ 97-183 ของกฎหมายรัฐฟลอริดา ส าหรับผู้กระท าความผิดทางเพศ โดยมีข้อบังคับที่ศาลจะเป็นผู้
สั่งให้มีการใช้ยาในทุกสัปดาห์เพื่อลดฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความต้องการทางเพศ อันเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก่อให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดซ้ าเมื่อถูกปล่อยตัวออกไปจากคุก76 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ด้วยวิธีการใช้
ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา ผู้เขียนขอสรุปและเรียงเป็นล าดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ถ้าจ าเลยถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม Florida Statutes มาตรา 
794.011.77 ศาลอาจมีค าสั่งให้จ าเลยได้รับการรักษาโดย Medroxyprogesterone acetate (MPA) (Florida 
Statutes มาตรา 794.023578) 

2.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตาม Florida Statutes มาตรา 794.011. ประกอบไป
ด้วยกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                 
75  California's penal code 289. Op.cit. 
76  Florida's 1997 chemical castration law: a return to the dark ages (pp. 117-118). Op.cit. 
77  Florida Statutes Article 794.011. Op.cit. 
78  Florida Statutes Article 794.0235. Op.cit. 
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2.1  ผู้กระท าความผิดอายุ 18 ปี หรือมากกว่านั้น 
2.1.1  กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา หรือพยายามกระท าความผิด

ฐานข่มขืนกระท าช าเราเหยื่อที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี จนได้รับบาดเจ็บทางอวัยวะเพศ 
2.1.2  กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเหยื่ออายุ 12 ปี หรือมากกว่า 

แต่ไม่เกิน 18 ปี โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้น 
2.1.3  กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเหยื่ออายุ 18 ปี หรือมากกว่า 

โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้น 
2.2  ผู้กระท าความผิดอายุต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเหยื่ออายุ 

12 ปี หรือมากกว่า โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลนั้น 
2.3  ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราต่อบุคคลอายุ 12 ปี หรือ

มากกว่า โดยปราศจากความยินยอม และในการกระท าดังกล่าวใช้หรือขู่เข็ญว่าจะใช้อาวุธที่อาจ 
ท าให้ถึงตายได้ หรือท าอันตรายแก่กายอันเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส 

2.4  บุคคลซึ่งอยู่ในครอบครัวหรือมีอ านาจปกครองโดยชอบธรรมของบุคคลอายุ 
ต่ ากว่า 18 ปี และผู้ซึ่ง: 

2.4.1  เรียกร้องให้เข้าร่วมการกระท าที่น่าจะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศภายใต้วรรค 
(1) (h)79 

2.4.2  มีส่วนในการกระท าต่อบุคคลในขณะที่บุคคลนั้นมีอายุ  12 ปี หรือมากกว่า 
แต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศภายใต้วรรค (1) (h) 

2.4.3  มีส่วนในการกระท าต่อบุคคลในขณะที่บุคคลนั้นมีอายุต่ ากว่า  12 ปี ซึ่ง 
ครบองค์ประกอบความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศภายใต้วรรค (1) (h) หรือพยายามกระท าความผิด
ฐานล่วงละเมิดทางเพศจนท าให้อวัยวะเพศของบุคคลดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ 

                                                 
79  Florida Statutes Article 794.011. Sexual battery.— (1)(h) 
  (1) As used in this chapter: 
 (h)”Sexual battery” means oral, anal, or vaginal penetration by, or union with, the sexual organ of 

another or the anal or vaginal penetration of another by any other object; however, sexual battery does not 
include an act done for a bona fide medical purpose. 
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4.5.3.3  หลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  ด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (1) แห่ง ACT ON PHARMACOLOGIC TREATMENT OF SEX 
OFFENDERS SEXUAL IMPULSES80 โดยก าหนดให้พนักงานอัยการอาจเป็นผู้ร้องขอต่อศาลให้มี
ค าสั่งให้มีการรักษาทางการแพทย์กับบุคคลตั้งแต่อายุ 19 ปีที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศโดยการข่มขืน
กระท าช าเราผู้อ่ืน และเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการข่มขืนกระท าช าเรา 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์การบังคับโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศต่าง ๆ พบว่ากฎหมายทั้งสองประเทศได้ก าหนดไว้
ชัดเจนว่าผู้ที่จะถูกบังคับโทษด้วยวิธีดังกล่าวจะต้อง “ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรา” ตามกฎหมายของรัฐน้ัน ๆ  

ในส่วนของการกระท าความผิด หากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรกกฎหมายรัฐ
แคลิฟอร์เนียก าหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการคุมความประพฤติว่าอาจจะบ าบัด หรือไม่บ าบัดโดย
การใช้ยาก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระท าความผิดซ้ าจะต้องถูกบ าบัดด้วยการใช้ยาทันที ในทางกลับกัน
กฎหมายรัฐฟลอริดาให้บ าบัดผู้กระท าความผิดเลยถึงแม้จะเป็นความผิดเพียงครั้งแรกก็ตาม 

การก าหนดอายุของเหยื่อที่จะเป็นตัวก าหนดให้ผู้กระท าความผิดถูกน าไปสู่การบ าบัด
ด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดไว้ว่าเป็นการกระท าช าเรา
ต่อเหยื่อที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี โดยที่ไม่ได้ก าหนดอายุของผู้กระท าความผิดไว้ว่าอายุอยู่ในช่วงวัยใด
จึงจะถูกบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้ แต่ในส่วนของรัฐฟลอริดาก าหนดทั้งอายุ
เหยื่อ และอายุผู้กระท าความผิดไว้ 3 กรณี คือ กรณีแรก ผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราที่
จะถูกบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่านั้น กระท าความผิด
ฐานข่มขืนกระท าช าเราต่อเหยื่อที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี หรือเหยื่อที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปแต่เกิน 18 ปี โดย
บุคคลนั้นไม่ยินยอม ประการที่สอง กรณีที่ผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราอายุต่ ากว่า 18 ปี 
กระท าช าเราต่อเหยื่ออายุ 12 ปี หรือมากกว่านั้นโดยไม่ได้รับความยินยอม และกรณีที่ 3 เป็นกรณีที่
มีการข่มขืนกระท าช าเราต่อบุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในความปกครอง ก็อยู่ในขอบเขตของ
ข้อก าหนดที่ศาลอาจมีค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดต้องรับการรักษาด้วยยา 

                                                 
80  ACT ON PHARMACOLOGIC TREATMENT OF SEX OFFENDERS SEXUAL IMPULSES 
 Article 4 (Requests for Order of Pharmacologic Treatment) 
 (1)  A public prosecutor may request a court to issue an order for pharmacologic treatment 

(hereinafter referred to as “medical treatment order”) to a person aged 19 or more who is a sexual deviant, who 
has committed sexual assault against a person and who is recognized to be liable to committing sexual assault. 
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ส่วนกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก าหนดเพียงอายุของผู้กระท าความผิดไว้
ในช่วงอายุ 19 ปีขึ้นไปที่พนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้มีการรักษาทางยาได้ 

ทั้งนี้ กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียยังก าหนดวิธีการก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้กระท าความผิด
ออกจากคุก หรือสถานที่คุมขังว่าจะต้องมีการให้การรักษาทางยาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการปล่อย
ตัวและหลังจากนั้นยังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์ต่อไป 

ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียมีความประสงค์ที่จะคุ้มครองผู้เยาว์จากการ
ข่มขืนกระท าช าเรามากกว่ารัฐอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากการมีค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดได้รับการ
รักษาทางยาโดยการก าหนดอายุของเหยื่อไว้ในช่วงอายุไม่เกิน 13 ปี โดยที่ไม่ได้มีการก าหนดช่วง
อายุที่มากกว่านั้น 

4.5.4  เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุม

ฮอร์โมนเพศในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เป็นกฎหมายต้นแบบ

ของการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศให้กับประเทศอ่ืน ๆ อีกมาก โดยก าหนดให้
การลงโทษฐานข่มขืนกระท าช าเราต่อเหยื่อที่มีอายุ  13 ปี หรือน้อยกว่านั้น หลังจากที่มีการกระท า
คร้ังแรก ศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการสั่งให้มีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตามเงื่อนไขของ
การพักการลงโทษ และภายหลังหากมีการกระท าความผิดซ้ าจะเป็นการบังคับบ าบัด 

ศาลจะเป็นผู้มีค าสั่งให้มีการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกฎหมายรัฐ
แคลิฟอร์เนียบังคับให้มีการใช้ยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) หรือยาที่คล้ายกัน โดยการ
รักษาก าหนดให้เร่ิมต้น 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวผู้กระท าความผิด และจะต้องด าเนินการ
รักษาต่อจนกว่ากรมราชทัณฑ์จะแจ้งไปยังคณะกรรมการเรือนจ าว่าการรักษาไม่จ าเป็นอีกต่อไป  
ในกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มีข้อก าหนดให้แพทย์ (หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อ่ืน ๆ) ต้อง
ตรวจสอบความเหมาะสมของจ าเลยก่อนท าการการรักษา  หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยทาง
การแพทย์ ไม่มีการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชจากผู้กระท าความผิด ไม่มีการขอให้ผู้กระท าความผิด
แสดงความยินยอม ถึงแม้ว่าผู้กระท าความผิดจะมีสิทธิที่จะได้รับทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการรักษา การบังคับโทษด้วยวิธีนี้ตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียผู้กระท าความผิดไม่มีสิทธิ์
ปฏิเสธ ผู้ป่วยสามารถท าได้แค่เลี่ยงค าสั่งที่จะให้มีการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศโดยการเลือกวิธีการผ่าตัดแทน81 
                                                 

81  From Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the 
Denial of Human Dignity. (p.578), by John F. Stinneford, 2006, Florida: Copyright 2006 by University of St. Thomas  
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แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายอาญารัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานที่
ต้องด าเนินงานตามระเบียบที่ก าหนดไว้ หรือหากไม่มีระเบียบเฉพาะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรม
ราชทัณฑ์ที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์  หรือศัลยแพทย์ มาเป็นผู้ก าหนดระเบียบและข้อบังคับ
ร่วมกับผู้กระท าความผิด และจะเป็นผู้แจ้งผู้กระท าความผิดถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา 

4.5.4.2  เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดาจาก Florida Statutes 794.0235 ว่าด้วย
การใช้ยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) กับผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  
ได้ก าหนดให้ภายหลังที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริง ศาลจะเป็นผู้มีค าสั่งให้จ าเลย
ได้รับการรักษาทางยาตามแนวทางของกรมราชทัณฑ์ 

ทั้งนี้ค าสั่งของศาลที่จะสั่งให้มีการรักษาด้วย Medroxyprogesterone acetate (MPA) ได้นั้น
ศาลต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Medical expert) เพื่อท าการตรวจและวินิจฉัยว่า จ าเลย
เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับวิธีการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว โดยก าหนดระยะเวลาว่ากระบวนการ
จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รวมถึงระยะเวลาท าการตรวจและวินิจฉัยต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่
วันทีม่ีค าสั่ง 

ทั้งนี้ค าสั่ งของศาลที่สั่ งให้มีการรักษาด้วย  Medroxyprogesterone acetate (MPA) 
จะต้องใช้ดุลพินิจระบุระยะเวลาของการเร่ิมรักษาไว้ให้ชัดเจน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนที่
จะปล่อยตัวจ าเลยไป โดยกรมราชทัณฑ์ จะเป็นหน่วยงานที่จะจัดหาบริการที่จ าเป็นในการรักษา
ด้วย Medroxyprogesterone acetate (MPA) 

อย่างไรก็ดีตามที่  Florida Statutes 794.0235 ได้บัญญัติถึงค าว่ า  ผู้ เชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ (Medical expert) แต่ไม่ได้ระบุถึงค าจ ากัดความไว้ และได้ก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญทางการ
แพทย์ท าการตรวจและวินิจฉัยว่า จ าเลยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับวิธีการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว 
อนุมาตรานี้ท าให้เกิดหลายประเด็นทางการแพทย์ ทางกฎหมาย และทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องว่าใคร
จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ใครจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสม
กับวิธีการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว โดยผู้ที่มีคุณสมบัติมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึง 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทางการแพทย์ และสามารถโต้แย้งหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในด้าน
ความเหมาะสมของการรักษา ซึ่งวิธีการที่ศาลพิจารณาคดีปัญหาเหล่านี้อาจถือเป็นประเด็นส าคัญ 
ซึ่งมีข้อโต้แย้งดังนี ้

1.  ค าว่า “ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์” (Medical expert) หมายถึงแพทย์ จิตแพทย์ หรือ 
นักจิตวิทยา ใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาจจะตัดสินจากที่ว่า “ใครที่จะ
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ท าการรักษา” โดยศึกษาจากการศึกษา ประสบการณ์ และทัศนคติที่มีต่อ 
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การรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) ซึ่งอาจมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจว่า
บุคคลใด คือ ผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ท าการรักษา 

2.  ไม่มีค าจ ากัดความของค าว่า “ใคร (จ าเลย) ที่จะเหมาะสมที่จะได้รับการรักษา”  
3.  ไม่ได้มีข้อบังคับว่าศาลต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าจ าเลยในเร่ือง

ความเสี่ยงทางการรักษาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ในประเด็นนี้กลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิของผู้ต้องขัง
ได้เดินขบวนไปยังศาลาว่าการรัฐฟลอริดาแล้วเรียกร้องว่าจ าเลยเหล่านี้สมควรได้รับแจ้งข้อมูลอย่าง
เต็มที่ในเร่ืองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากถูกใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ82 

4.5.4.3  เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาตรา 4 5 และ 6 ได้บัญญัติถึงการขอให้มีค าสั่งให้มี
การรักษาโดยการใช้ยา โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  เมื่อมีความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชแล้ว (ศาลจะเป็นผู้ตั้ง
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ให้เป็นผู้วินิจฉัยโรค และประเมินผู้ต้องหา ตามมาตรา 9 Act On 
Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses) 

2.  พนักงานอัยการจะเป็นผู้มีค าร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งให้มีการรักษาทางยา พร้อมทั้ง
มีค าสั่งให้อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติที่อยู่ในเขตอ านาจ หรือเขตอ านาจของพนักงานอัยการ 
ตรวจสอบเท่าที่จ าเป็น เช่น แรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม ความสัมพันธ์กับเหยื่อ สภาวะของ
จิตใจที่อาจจะก่อให้เกิดการกระท าความผิดซ้ า 

3.  อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ มีอ านาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคุมความ
ประพฤติมีอ านาจสอบสวนได้ และเจ้าพนักงานคุมความประพฤติต้องสอบสวนทันทีภายใต้ค าสั่ง
ของพนักงานอัยการ พร้อมทั้งส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ 

4.  ศาลจะเป็นผู้พิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีค าสั่งให้มีการรักษาทางยาโดย
พิจารณาจากค าให้การของผู้ต้องหา (รวมถึงการถามจากพนักงานอัยการ) และความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช 

5.  ศาลสามารถมีค าสั่งได้อิสระโดยไม่ต้องรอให้ค าพิพากษาถึงที่สุด 
จากการศึกษาผู้ เขียนพบว่า  เจ้าพนักงานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง 2 รัฐดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกัน คือ หน่วยงานที่
มีส่วนเกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย ศาล พนักงานอัยการ กรมราชทัณฑ์ พนักงานคุมความประพฤติ 
และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เป็นต้น 
                                                 

82  Florida's 1997 chemical castration law: a return to the dark ages.(p.123) Loc.cit. 
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ในส่วนปัญหาที่พบ คือ กฎหมายรัฐฟลอริดาและกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
มีปัญหาแบบเดียวกัน คือ ในการบัญญัติกฎหมายไม่มีการก าหนดว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ 
ใคร ทั้งนี้โดยความเห็นของผู้เขียนแล้วเห็นว่า ค าว่า “ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์” น่าจะหมายถึง  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นแพทย์ทั่วไป และรวมถึงจิตแพทย์ โดยมีการก าหนดหน้าที่กันท า 
กล่าวคือ แพทย์จะเป็นคนวินิจฉัยความพร้อมของผู้กระท าความผิดว่ามีความเหมาะสมกับโทษ
ดังกล่าวหรือไม่ เช่น หากตรวจพบว่าผู้กระท าความผิดมีภาวะกระดูกพรุนก็ไม่สามารถบังคับใช้
วิธีการนี้ได้ ในส่วนของจิตแพทย์จะมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น การค านวณการให้ยาจิตเวช 
ระยะเวลาการให้ยา และการบ าบัดทางด้านจิตใจ ดั้งนั้น ถ้าเป็นการเหมาะสมและได้ผลที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ควรมีผู้เชีย่วชาญหลายสาขาร่วมกันท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ประเด็นสุดท้าย กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐเดียวที่แตกต่างเพราะไม่มีข้อก าหนดให้
แพทย์ (หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อ่ืน ๆ) ตรวจสอบความเหมาะสมของจ าเลยก่อนท าการการ
รักษา ไม่มีการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชจากผู้กระท าความผิด รวมถึงไม่มีการขอให้ผู้กระท าความผิด
แสดงความยินยอม 

4.5.5  ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการรักษา 
4.5.5.1  ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ก าหนดผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการ

บ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ใน California Penal Code Section 645 (a)83 ว่าให้
ใช้ยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) หรือยาอ่ืน ๆ ที่คล้ายกัน 

4.5.5.2  ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา  

กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา ได้ก าหนดตัวยาที่ใช้ในการบ าบัดด้วย
วิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ใน Florida Statutes มาตรา 794.0235 (1) (a)84 ว่าถ้าจ าเลย
ได้รับการพิสูจน์ว่ากระท าความผิดทางเพศ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 794.011. ศาลอาจพิพากษาให้
จ าเลยได้รับการรักษาโดยการใช้ยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) ตามตารางการจัดการที่
ควบคุมโดยกรมราชทัณฑ์  

                                                 
83  California Penal Code Article 645 (a). Op.cit. 
84  Florida Statutes Article 794.011. (a). Op.cit. 
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4.5.5.3  ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการบ าบัดด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

กฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ก าหนดผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการบ าบัดผู้กระท า
ความผิดฐานข่มขืนช าเราด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ในประกาศของกระทรวง
ยุติธรรม 2011-543, 2011.7.2985 ได้ก าหนดผลิตภัณฑ์ยาไว้ 2 ประเภท คือ 

1.  ยาที่ลดหรือยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศ 
 1.1  Medroxyprogesterone acetate (MPA) 
 1.2  Leuprolide acetate 
 1.3  Goserelin acetate 
 1.4  Triptorelin acetate 
2.  ยาที่ขัดขวางการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศ  ซึ่ งก าหนดไว้ เพียงตัว เดียว  คือ 

Cyproterone acetate (CPA) 
องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Food and Drug Administration) 

ได้ขึ้นทะเบียนยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) ชนิดนี้ไว้รักษาเมื่อมีอาการมีเลือดออกใน
โพรงมดลูก การคลอดก่อนก าหนด หรือเมื่อประจ าเดือนขาด อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้การรองรับ Medroxyprogesterone acetate (MPA) ไว้เป็น
กรณีพิเศษ โดยก าหนดไว้เพื่อใช้ในวิธีการใช้เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศและมีข้อจ ากัดว่าการใช้ต้อง
ใช้ ต ามค าแนะน าของแพทย์ ภ ายใต้ แนวทางวิ ธี ก ารใช้ ย าของ  FDA ซึ่ ง ก าหนดไว้ ว่ า 
Medroxyprogesterone acetate (MPA) เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีข้อบ่งชี้ใน
ฉลาก ซึ่งการใช้ยานี้ในผู้ชายจะมีผลท าให้มีการลดการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ผลิตจาก
อัณฑะและต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ทั้งยังช่วยลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในกระแส
เลือด ซึ่งหมายถึงจะเป็นการช่วยลดความต้องการทางเพศในเพศชายได้ 

อย่างไรก็ดี  Medroxyprogesterone acetate (MPA) ประสบผลส า เ ร็จในการใช้กับ
ผู้กระท าความผิดทางเพศประเภทเดียว คือ พวกกามวิตถาร (paraphilia) หรือพวกที่แสดงออกให้
เห็นถึงรูปแบบการเร้าอารมณ์ทางเพศอย่างชัดเจน มักจะโดดเด่นออกมาในแนวของผู้ที่มีอาการเพ้อ
ฝันทางเพศ โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในพวกกามวิปริตบางจ าพวกเท่านั้น โดยทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทยได้ท าค าแนะน าเบื้องต้นส าหรับการเลือกใช้ยาส าหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการ Paraphilia 
หรือกามวิตถารดังกล่าวไว้ โดยแนะน าให้ใช้ยากลุ่ม SSRIs (เช่น fluoxetine, paroxetine), cyprotero- 
neacetate (CPA) หรือ medroxyprogesterone acetate 
                                                 

85  Retrieved June 27, 2014, from http://www.law.go.kr/admRulInfoP.do?admRulSeq=2000000016773 
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ถึงแม้ว่ายาจะได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัย ก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เช่น ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ( loss in bone density) น้ าหนักตัวเพิ่ม (weight gain)  
ผมร่วง (loss of body hair) มีภาวะซึมเศร้า  (depression) และ อ่อนเพลีย  (fatigue) ส่วนใหญ่
ผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้ แต่ในแบบที่รุนแรง พบได้น้อยมาก 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ยา Medroxyprogesterone acetate 
(MPA) เป็นยาที่มีประสิทธิภาพ คนส่วนใหญ่ที่ได้ใช้จะบอกว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ หนึ่งใน
ผู้กระท าผิดกล่าวว่า “วิธีเดียวที่ท้องถนนจะปลอดภัยก็คือ การใช้ยากับตัวผม เพราะผมจะสามารถ
ควบคุมตัวเองได้เหมือนการปิดสวิตซ์” ดังนั้นแม้ว่าผู้ที่กระท าผิดบางคนจะไม่ตอบสนองใน
ทางบวกต่อการรักษา แต่มันก็ยังคงได้ผลกับผู้กระท าความผิดส่วนใหญ่และยังจะช่วยเด็กจ านวน
มากจากการถูกรุกรานทางเพศ86  

4.5.6  การสิ้นสุดกระบวนการรักษา 
4.5.6.1  การสิ้นสุดกระบวนการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 645 (d) ว่า “ผู้พ้นโทษจะถูก

ให้การรักษาด้วย Medroxyprogesterone acetate (MPA) หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกจาก
คุกของรัฐ หรือสถานที่คุกขังอ่ืน ๆ และยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าคณะกรรมการกรม
ราชทัณฑ์จะมีความเห็นว่าการรักษานี้ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป “ 

4.5.6.2  การสิ้นสุดกระบวนการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา 

การสิ้นสุดการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รัฐฟลอริดา บัญญัติไว้ใน Florida Statutes มาตรา 794.0235 (2)(a) และ (3) โดย Florida Statutes 
มาตรา 794.0235 (2)(a)87 บัญญัติว่า “ค าสั่งของศาล ที่ก าหนดให้จ าเลยเข้ารับการรักษาด้วยยา 
                                                 

86  Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional (pp. 210-212) 
Op.cit. 

87  Florida Statutes Article 794.0235 
 (2) (a) An order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) 

treatment under subsection (1), shall be contingent upon a determination by a court appointed medical expert, 
that the defendant is an appropriate candidate for treatment. Such determination is to be made not later than 60 
days from the imposition of sentence. Notwithstanding the statutory maximum periods of incarceration as 
provided in s. 775.082, an order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) 
treatment shall specify the duration of treatment for a specific term of years, or in the discretion of the court, up 
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Medroxyprogesterone acetate (MPA) ภายใต้อนุมาตรา (1) นั้น อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการพิจารณาจาก
ศาลในการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะท าการรักษา การพิจารณา
ดังกล่าวจะต้องท าไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ทั้งนี้โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาสูงสุด
ตามโทษจ าคุกที่บัญญัติไว้ในมาตรา 775.082 ในส่วนของค าสั่งศาลที่ก าหนดให้มีการรักษาโดย 
Medroxyprogesterone acetate (MPA) จะต้องระบุระยะเวลาของการรักษาเป็นจ านวนปีให้ชัดเจน 
หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลตามช่วงชีวิตของจ าเลย” และ (3)88 บัญญัติว่า “กรมราชทัณฑ์จะเป็น
หน่วยงานที่จัดหาและบริการสิ่งที่จ าเป็นในการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) 
แต่มาตรานี้มิได้ให้มีการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) ต่อไปหากไม่มีความ
เหมาะสมทางการแพทย์” 

อาจกล่าวสรุปได้ว่า การสิ้นสุดการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดา จะสิ้นสุดได้ 2 กรณี คือ 

1.  ตามก าหนดระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ หรือ 
2.  การรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone acetate (MPA) ต่อไปไม่มีความเหมาะสม

ทางการแพทย์ 
4.5.6.3  การสิ้นสุดกระบวนการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ได้ก าหนดไว้ใน Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses 

มาตรา 8 (1) และ (3) อันเป็นมาตราเกี่ยวกับค าพิพากษา และค าสั่งที่ให้มีการรักษาทางการแพทย์ 
รวมถึงมาตรา 20 อันเป็นมาตราซึ่งบัญญัติถึงการสิ้นสุดการด าเนินการตามค าสั่งให้มีการรักษาทาง
การแพทย์ 

มาตรา 8 (1) บัญญัติไว้ว่า “ถ้าศาลเห็นว่าค าสั่งที่ให้มีการรักษาทางการแพทย์มีเหตุอัน
สมควร (Reasonable grounds) จะต้องออกค าสั่งให้มีการรักษาทางการแพทย์ ก าหนดระยะเวลาการ
รักษาจนถึง 15 ปี” 

มาตรา 8 (3) บัญญัติไว้ว่า “ศาลจะยกเลิกค าสั่งให้มีการรักษาทางการแพทย์โดยพิพากษา

                                                                                                                                            

to the life of the defendant. 
88  Florida Statutes Article 794.0235 
  (3) The Department of Corrections shall provide the services necessary to administer 

medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment. Nothing contained in this section shall be construed to require 
the continued administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment when it is not medically 
appropriate. 
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ไปตามอนวุรรคใด ๆ ในมาตรานี้ 
1.  เมื่อศาลเห็นว่าค าสั่งให้มีการรักษาทางการแพทย์ไม่มีเหตุอันสมควร 
2.  เมื่อศาลอ่านค าพิพากษา หรือตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความผิด (ไม่รวมถึง 

คดีที่มีค าสั่งให้มีการรักษาทางการแพทย์ในการคุมขังที่ออกด้วยเหตุผลถึงความวิกลจริต) หรือ 
พ้นผิด หรือยกฟ้อง 

3.  เมื่อศาลก าหนดโทษปรับตามข้อหาที่ถูกกล่าวหา 
4.  เมื่อศาลมีค าสั่งระงับโทษคดีที่ถูกกล่าวหา หรือมีการพักการช าระโทษ” 
มาตรา (20) บัญญัติไว้ว่า “การด าเนินการเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่พิพากษาตามที่

ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 8(1) จะสิ้นสุดลงเมื่ออยู่ภายใต้อนุวรรคดังต่อไปนี้ 
1.  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการรักษาทางการแพทย์ 
2.  เมื่อค าพิพากษากับค าสั่งที่ให้มีการรักษาทางการแพทย์ได้รับการอภัยโทษและ 

ค าพิพากษาถูกยกเลิก 
อาจกล่าวสรุปได้ว่า การสิ้นสุดการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอาจสิ้นสุดได้  2 ทาง คือ สิ้นสุดตามก าหนดระยะเวลาการรักษา  
(มาตรา 8(1) และสิ้นสุดตามเหตุการณ์เฉพาะที่กฎหมายก าหนดไว้ (มาตรา 8(3) และ มาตรา 20) 

 
4.6  แนวทางของกฎหมายท่ีเหมาะสมในการน าการบ าบัดด้วยวิธีใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมาใช้  

จากการศึกษาแนวทางวิธีการบ าบัดด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศส าหรับ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดา
กับกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบรายงานการศึกษาวิจัย ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการดังกล่าว
เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะน ามาบังคับใช้กับประเทศไทย เน่ืองจากปัจจุบันมีผู้กระท าความผิดที่เกิดจาก
การมีพฤติกรรมผิดปกติอยู่มาก แต่ในด้านของสภาพร่างกาย และจิตใจ รวมถึงความรู้สึกผิดชอบ  
ชั่ว ดี ผู้กระท าความผิดเหล่านี้จะมีในระดับปกติเช่นคนทั่วไป โดยที่แตกต่างอย่างชัดเจนและ 
เป็นที่มาของปัญหาอาชญากรรม คือ ผู้กระท าความผิดเหล่านี้จะควบคุมพฤติกรรมที่ผิดปกติของ
ตัวเองไม่ได้  

ดังนั้นการมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป การแก้ไขปัญหา และการลงโทษจึง
ควรค านึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเป็นหลัก เพราะข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะน ามาใช้เป็น
ประโยชน์แก่การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการและศาล89 ในการที่จะพิจารณาว่าผู้กระท าความผิด
                                                 

89  การน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา:  ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการ
ด าเนินคดี (น. ฆ). เล่มเดิม. 

DPU



181 

สมควรที่จะน าวิธีการใดมาใช้แก้ปัญหา และมีความเหมาะสมแก่ผู้กระท าความผิดเป็นราย ๆ ไป 
จากการศึกษาผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรน าวิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศด้วย

วิธีการใช้ยาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเร่ืองวิธีการเพื่อความปลอดภัย  เนื่องจากวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยถูกก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะบุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่ืน หรือกระท าความผิดซ้ า อีกทั้งหากน าวิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิดทาง
เพศด้วยวิธีการใช้ยาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเร่ืองวิธีการเพื่อความปลอดภัย  ซึ่งศาลสามารถเลือกใช้ 
หรือใช้ควบคู่ได้กับการลงโทษตามกระบวนยุติธรรมทางอาญาก็จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การบังคับโทษทางอาญาได้อย่างแท้จริง  

การน าวิธีการบ าบัดโดยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเพิ่มเข้าไปในเร่ืองวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย ผู้เขียนเห็นว่าสมควรเพิ่มเข้าไปเป็นข้อ 6 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39  
ได้ดังนี ้

มาตรา 39 วิธีการเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้ 
(1)  กักกัน 
(2)  ห้ามเข้าเขตก าหนด 
(3)  เรียกประกันทัณฑ์บน 
(4)  คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
(5)  ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง 
(6)  บ าบัดด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี้จะท ำกำรสรุปผลจำกกำรศึกษำทั้งหมด เพื่อที่ตอบวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำที่

ได้ท ำกำรศึกษำมำแล้ว ตั้งแต่ในบทที่ 1 ถึง บทที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะที่ได้พบจำกกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ โดยน ำเสนอตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

 
5.1  บทสรุป 

ตำมที่สถำนกำรณ์ และรำยงำนกำรเกิดคดีเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืน 
กระท ำช ำเรำ โดยเฉพำะที่เป็นข่ำวครึกโครมอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำหลำยคดี เช่น คดีนำยหนุ่ย 
จ ำเลย ได้ลักพำตัวน้องกำร์ตูน เด็กหญิงวัย 6 ขวบ จำกบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำแบร่ิง ไปข่มขืนกระท ำ
ช ำเรำและฆ่ำทิ้งศพในพื้นที่รกร้ำงใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2556 ที่ผ่ำนมำ 

คดีนี้ที่ศำลจังหวัดพระโขนงอ่ำนค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2557 ตำมค ำพิพำกษำ
คดีหมำยเลขด ำ อ.602/2557 สรุปควำมได้ว่ำ  

ศำลพิเครำะห์ค ำรับสำรภำพ และพยำนโจทก์ที่น ำสืบประกอบค ำรับสำรภำพแล้ว 
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำ วันเกิดเหตุบิดำของเด็กหญิงได้พำกันไปชมกำรแสดงดนตรี ต่อมำเด็กหญิง
เกิดง่วงนอน บิดำจึงพำไปนอนที่รถก่อนที่บิดำจะกลับไปชมดนตรี ซึ่งจ ำเลยได้พบเด็กหญิงแล้วได้
พูดว่ำจะพำไปซื้อขนม โดยจ ำเลยเดินจูงมือพำเด็กหญิงเข้ำไปในพงหญ้ำข้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส
แบร่ิงแล้วได้บีบคอจนเด็กหญิงหมดสติ หลังจำกนั้นได้ถอดเสื้อผ้ำของเด็กหญิงออก แต่เมื่อเด็กหญิง
รู้สึกตัวแล้วส่งเสียงร้อง จ ำเลยจึงเอำเสื้อของเด็กหญิงรัดปำกไว้จนนิ่งเงียบ จำกนั้นจ ำเลยจึงได้
กระท ำช ำเรำเด็กหญิงจนส ำเร็จควำมใคร่ แล้วจ ำเลยได้อุ้มร่ำงเด็กหญิงไปวำงที่พงหญ้ำแล้วน ำกิ่งไม้
มำวำงทับร่ำงเด็กหญิงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเห็น ก่อนจ ำเลยจะกลับไปท ำงำนตำมปกติ ซึ่งหลัง 
เกิดเหตุประมำณ 10 วันจึงมีผู้ค้นพบกะโหลกศีรษะ เสื้อ กำงเกง รองเท้ำแตะของเด็กหญิงที่บริเวณ 
เกิดเหตุโดยผลกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม  (ดีเอ็นเอ) ยืนว่ำ กะโหลกศีรษะ เสื้อ กำงเกง  
รองเท้ำแตะที่พบเป็นของเด็กหญิง อีกทั้งศำลได้พิจำรณำภำพที่บันทึกได้จำกกล้องวงจรปิดและ 
ผลกำรตรวจทำงนิติวิทยำศำสตร์ ประกอบค ำรับสำรภำพของจ ำเลยแล้ว รับฟังได้ว่ำจ ำเลยกระท ำผิด
ตำมฟ้อง  
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จึงพิพำกษำว่ำ จ ำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ให้ประหำรชีวติฐำนฆ่ำผู้อ่ืน
เพื่อปกปิดกำรกระท ำ กระท ำช ำเรำเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี จ ำคุก 8 ปีโดยให้เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง  
เป็นจ ำคุก 12 ปีในควำมผิดข้อหำนี้ พรำกเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปีไปจำกบิดำเพื่ออนำจำร จ ำคุกอีก 6 ปี
เมื่อเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง เป็นจ ำคุกข้อหำนี้รวม 9 ปี และฐำนซ่อนเร้นศพเพื่อปิดบังกำรตำยจ ำคุก 1 ปี 
เมื่อเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง ให้จ ำคุกเป็นเวลำ 1 ปี 4 เดือน ขณะที่จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำ มีเหตุบรรเทำโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ฐำนฆ่ำผู้อ่ืนฯ ให้จ ำคุกตลอดชีวิต กระท ำ
ช ำเรำเด็กฯ จ ำคุก 6 ปี พรำกเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปีฯ จ ำคุก 4 ปี 6 เดือน และฐำนซ่อนเร้นศพ  
จ ำคุก 8 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จ ำคุกตลอดชีวิต 

ส ำหรับนำยหนุ่ย หรือติ๊งต่ำง ฆำตกรฆ่ำต่อเนื่องนั้น ภำยหลังถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุม
ได้ให้กำรรับสำรภำพและยอมรับว่ำ นอกจำกน้องกำร์ตูนแล้ว นำยหนุ่ยยังได้ก่อเหตุกระท ำอนำจำร
เหยื่อมำแล้วนับ 10 รำยและฆ่ำตำยมำแล้ว 4 ศพ เร่ิมตั้งแต่ปี 2551 หลังพ้นโทษในคดีพรำกผู้เยำว์ฯ 
มำเป็นเวลำ 3 ปี โดยน้องกำร์ตูนเป็นศพสุดท้ำย1  

ถึงแม้ว่ำอัตรำโทษสูงสุดของกำรกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำตำมกฎหมำยไทย 
คือโทษประหำรชีวิต ก็ไม่ได้ท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดเกิดควำมเกรงกลัว หรือมีควำมย ำเกรงในอ ำนำจ
ของกฎหมำย เนื่องจำกว่ำผู้กระท ำควำมผิดมีพฤติกรรมตำมลักษณะอำกำรของกำมวิตถำร โดย
ผู้กระท ำควำมผิดยังเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ รู้จักผิดชอบชั่วดี และรู้ว่ำตนมีควำมผิดปกติใน
ร่ำงกำยและจิตใจของตน แต่ไม่สำมำรถควบคุมตนเองได้ กล่ำวคือยังมีเจตนำ มีควำมตั้งใจ  
มีแรงจูงใจ มีแรงผลักดันทำงเพศ มีกำรวำงแผน แต่ก็ไม่ใช่อำกำรที่เกิดจำกโรคจิต เช่น อำกำรหูแว่ว
ประสำทหลอน ดังนั้น เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น จึงต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับคนปกติ
ทั่วไป คือ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 276 มำตรำ 277 หรือ 277 ทวิ แต่ปัญหำส ำคัญที่เกิด
จำกกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดประเภทนี้ คือกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ ผู้กระท ำควำมผิด
เหล่ำนี้มีฮอร์โมนเพศที่สูงส่งผลให้เกิดควำมต้องกำรทำงเพศที่สูงขึ้นตำมมำ  ประกอบกับ 
ไม่สำมำรถควบคุมควำมต้องกำรของตนเองได้จึงเป็นที่มำของกำรกระท ำควำมผิด 

จำกคดีของนำยหนุ่ยดังกล่ำวแม้ศำลลงโทษประหำรชีวิตแต่นำยหนุ่ยรับสำรภำพ ศำลจึง
ลดโทษให้เหลือจ ำคุกตลอดชีวิต และนักโทษมักจะได้รับกำรลดโทษเน่ืองในโอกำสวันส ำคัญต่ำง ๆ 

ในที่สุดเมื่อพ้นโทษแล้วก็กลับมำอยู่ในสังคมปกติอีกคร้ังหนึ่ง  ดังนั้นกำรที่ผู้กระท ำ
ควำมผิดถูกลงโทษด้วยกำรประหำรชีวิต จ ำคุก หรือปรับ ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

                                                 
1  ผู้จัดกำรออนไลน์. (2557, 28 มีนำคม). จ ำคุกตลอดชีวิต ‘หนุ่ย-ติ๊งต่ำง’ ฆ่ำข่มขืน “น้องกำร์ตูน.” 

สืบค้น 25 พฤศจิกำยน 2557, จำกhttp://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000035024 
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มำตรำ 18 เพียงอย่ำงเดียวจึงไม่น่ำที่จะเป็นกำรแก้ปัญหำที่ถูกต้อง เพรำะไม่อำจท ำให้ปัญหำที่เกิดจำก
ควำมผิดปกติทำงด้ำนจิตใจหำยไปได้ ควำมไม่ปลอดภัยของสังคมยังคงมีอยู่ 

จำกกำรศึกษำวิธีกำรบังคับโทษผู้กระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำตำมกฎหมำย
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดำ และประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี พบว่ำทุก
ประเทศมีกำรน ำวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้เพื่อลดควำมต้องกำรทำงเพศของ
ผู้กระท ำควำมผิด อันเป็นกำรบ ำบัดโดยตรงต่อผู้กระท ำควำมผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท ำควำมผิด
กระท ำควำมผิดซ้ ำ และส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมเกิดควำมมั่นใจก่อนที่จะมีกำรปล่อยตัว
ผู้กระท ำควำมผิดออกสู่สังคม กำรน ำวิธีกำรดังกล่ำวมำใช้ไม่ใช่เพียงแต่ค ำนึงถึงประโยชน์ในด้ำน
ของตัวผู้กระท ำควำมผิดเอง แต่ได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของคนในสังคมเป็นหลัก 

โดยปัจจุบัน จำกกำรส ำรวจ ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 พบว่ำหลำยประเทศได้ให้
ควำมสนใจน ำวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมำบัญญัติเป็นกฎหมำย อนึ่ง เพื่อจะเป็นกำรลด
จ ำนวนคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ กำรลดจ ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ ำ และเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจ 
และปลอดภัยให้แก่สังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แสดงได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5.1  ประเทศที่ใช้วิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศบ ำบัดผู้กระท ำผิดทำงเพศ 
 

Countries that carry out chemical castration 
Denmark Chemical Castration (since 1973) 
*Nine states in the United States Chemical Castration (adopted since 1997) 
Portugal Chemical Castration (since 2008) 
Poland Chemical Castration (since 2010) 
Argentina (Mendoza) Chemical Castration (since 2010) 
Moldova Chemical Castration (since 2012) 
Estonia Chemical Castration (since 2012) 
Korea Chemical Castration (2013) 
Russia Chemical Castration (since 2014) 

* California / Chemical Castration (since 1996), Florida / Chemical Castration (since 1997), Georgia / Chemical 
Castration (since 2006), Montana / Chemical Castration (since 2011), Oregon / Chemical Castration (since 
2011), Iowa / Chemical Castration (since 2011), Louisiana / Chemical Castration (since 2012), Taxas / 
Chemical Castration (since 2011), Wisconsin / Chemical Castration (since 2012) 

ท่ีมา: กระทรวงยุติธรรมสำธำรณรัฐเกำหลี (Ministry of Justice Republic of Korea) 
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นอกจำกนี้สิ่งที่ได้จำกกำรศึกษำกฎหมำยของประเทศต่ำง  ๆ คือ กำรเปิดโอกำสให้
ผู้กระท ำควำมผิดมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เพรำะวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแม้จะเป็น
วิธีกำรบ ำบัดรักษำ แต่ก็เป็นกำรกระท ำต่อเนื้อตัวร่ำงกำยของบุคคล ทั้งยังเป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ที่
อำจก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงอันไม่พึงประสงค์ภำยหลังกำรใช้ได้  ดังนั้นกำรให้ควำมยินยอม  
กำรรับทรำบ กำรให้ข้อมูล กำรตกลงท ำควำมเข้ำใจกันระหว่ำงผู้บังคับใช้กฎหมำยกับผู้กระท ำ
ควำมผิดดังนั้น ผู้เขยีนเห็นว่ำ บทลงโทษที่เหมำะสมจึงควรจะเป็นกำรลงโทษตำมประมวลกฎหมำย
อำญำประกอบกับกำรรักษำด้วยกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศในกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับเพศ อันจะช่วยลดอัตรำกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำซ้ ำ  เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรบังคับโทษ ที่ประสงค์ให้ผู้ต้องโทษเมื่อพ้นโทษแล้วมีกำรด ำรงชีวิตในอนำคต
โดยปรำศจำกกำรกระท ำควำมผิดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสังคม 

อย่ำงไรก็ตำม แม้บ ำบัดรักษำด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะเป็นมำตรกำร
ที่เหมำะสมในกำรลดอัตรำกระท ำควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำซ้ ำ แต่ก็เป็นกำรกระท ำต่อเนื้อตัว
ร่ำงกำยของบุคคล ทั้งยังเป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ที่อำจก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงอันไม่พึงประสงค์
ภำยหลังกำรใช้ได้ จึงมีปัญหำเร่ืองควำมชอบธรรมในกำรน ำมำใช้อยู่หลำยประกำร สรุปเป็น
ประเด็นได้ดังน้ี 

1.  ปัญหำกำรบ ำบัดโดยใช้กำรยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรรักษำหรือลงโทษ 
ในประเด็นที่ว่ำกำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรลงโทษ

ที่โหดร้ำยและผิดปกติหรือเป็นกำรรักษำ ซึ่งมีควำมคิดเห็นเป็น 3 แนวทำง คือ 1) ไม่เป็นกำรลงโทษ
ที่โหดร้ำยหรือผิดปกติ 2) เป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำยหรือผิดปกติ และ 3) วิธีกำรดังกล่ำวถือเป็นกำร
รักษำ ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่ำ กำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็น
กำรลงโทษที่โหดร้ำยและผิดปกติแต่ถือเป็นกำรรักษำ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ก่อนที่ผู้กระท ำควำมผิดจะถูก
บังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจร่ำงกำย และ
วินิจฉัยจำกผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์ว่ำมีควำมปลอดภัยที่จะบ ำบัดด้วยวิธีกำรดังกล่ำวได้ 
รวมถึงตลอดระยะเวลำของกำรรักษำผู้กระท ำควำมผิดจะต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้เชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรแพทย์ และมีกำรตรวจร่ำงกำยตำมแผนกำรรักษำ 

เหตุผลอีกประกำร คือ กำรบังคับโทษด้วยวิธีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกไม่ได้รับควำม
ยินยอมจำกผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งถือเป็นกำรแสดงเจตนำว่ำผู้กระท ำควำมผิดเข้ำใจถึงผลดี  ผลเสีย 
รวมถึงผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันยำ Medroxyprogesterone Acetate (MPA) ในประเทศ
ไทยได้มีกำรยอมรับโดยรำชวิทยำลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ใช้รักษำผู้ป่วยประเภท Paraphilia 
หรือกำมวิตถำรโดยเฉพำะ ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรรักษำด้วยวิธีกำรดังกล่ำวเป็นที่ยอมรับจำกผู้มีควำม
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เชี่ยวชำญที่มีควำมสำมำรถในกำรช่วยแก้ปัญหำควำมผิดปกติดังกล่ำวได้  และยังมีข้อมูลกำรศึกษำ
หลำยอันที่มีกำรสรุปผลกำรศึกษำว่ำ กำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็น
กำรบังคับโทษที่มีประสิทธิภำพและช่วยลดอัตรำกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำได้ 

2.  ปัญหำควำมสอดคล้องกับหลักกำรบังคับโทษ 
กำรลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรป้องกันสังคมจำกผู้กระท ำ ควำมผิด ทั้งนี้  

กำรป้องกันแบ่งออกเป็นกำรป้องกันทั่วไปและกำรป้องกันพิเศษ 
มำตรกำรบังคับทำงอำญำที่มีวัตถุประสงค์เป็นกำรป้องกันพิเศษเป็นวิธีกำรเพื่อควำม

ปลอดภัย โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ มำตรกำรที่เป็นกำรคุ้มครองกับมำตรกำรที่เป็น
กำรบ ำบัดแก้ไข 

กระบวนกำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรน ำมำตรกำร
บ ำบัดรักษำมำเพื่อใช้บ ำบัดรักษำผู้กระท ำควำมทำงเพศเนื่องจำกควำมผิดปกติในด้ำนพฤติกรรม 
ทำงเพศให้หำยเป็นปกติ ไม่ไปก่อเหตุกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก โดยกระบวนกำรบ ำบัดรักษำผู้กระท ำ
ควำมผิดต้องผ่ำนขั้นตอนกำรพิจำรณำเพื่อที่จะเข้ำรับกำรบ ำบัดทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดย
ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ ถึงควำมพร้อมที่จะรับยำ เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรวินิจฉัยแล้ว จะเร่ิมบ ำบัด
ด้วยวิธีกำรใช้ยำในขณะที่ผู้กระท ำควำมผิดจ ำคุกอยู่  หรือบ ำบัดภำยหลังมีค ำสั่งให้พักกำรลงโทษ
หรือปล่อยตัวผู้กระท ำควำมผิด กล่ำวคือ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในตัวผู้กระท ำควำมผิดก่อน
ปล่อยตัวออกสู่สังคม อย่ำงไรก็ดี กำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะถูกใช้
ร่วมกับกำรรักษำด้วยจิตบ ำบัดเพื่อให้ได้ผลดีตำมแนวทำงกำรของกำรวิจัย 

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่ำ กำรน ำเอำวิธีกำรกำรบ ำบัดโดยใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมน
เพศมำใช้ควบคู่ไปกับกำรลงโทษจ ำคุกอันเป็นมำตรกำรป้องกันทั่วไป ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรบังคับโทษจ ำคุก ที่ให้ผูก้ระท ำควำมผิดมีกำรด ำรงชีวิตในอนำคตโดยปรำศจำกกำรกระท ำควำมผิด
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเป็นกำรคุ้มครองสังคม ดังนั้น กำรน ำเอำวิธีกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้จึงสอดคล้องกับหลักกำรบังคับโทษแล้ว  

3.  ปัญหำขัดแย้งกับหลักกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 มีเพียงมำตรำ

เดียวที่ยังคงก ำหนดให้มีกำรรับรองสิทธิเสรีภำพของประชำชน ซึ่งบัญญัติไว้ในมำตรำ 4 ควำมว่ำ 
“ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอ
ภำค บรรดำที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
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ไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้”2 
กำรให้ควำมยินยอมที่จะให้ท ำกำรรักษำ (Informed Consent to Medical Treatment) 

เป็นสิทธิควำมเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) ที่ส ำคัญที่รัฐธรรมนูญมำตรำ 4 รับรองไว้ 
ตำมหลักควำมยินยอม แพทย์ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่ำงแบบตรงประเด็นให้กับผู้ป่วย

ได้ทรำบ สรุปได้ว่ำ ข้อมูลและสิ่งที่ควรจะเปิดเผยให้กับผู้ป่วยต้องประกอบไปด้วยควำมเสี่ยง 
ประโยชน์ที่คำดว่ำผู้ป่วยน่ำจะได้รับ ผลที่จะเกิดขึ้นหำกไม่ได้รับกำรรักษำ เพื่อขอควำมยินยอมใน
กำรรักษำจำกผู้ป่วย  

จำกกำรศึกษำประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพกับกำรบังคับโทษด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศของประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีและประเทศสหรัฐอเมริกำทั้ง  2 รัฐ ผู้เขียนเห็น
ว่ำประเด็นที่ส ำคัญที่สุด ที่จะส่งผลให้กำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำร
ละเมิดสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลตำมรัฐธรรมนูญหรือไม่ คือ กำรแสดงควำมยินยอมเข้ำรับกำรรักษำ
จำกผู้กระท ำควำมผิด เพรำะกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรกระท ำ 
ที่กระท ำต่อเนื้อตัวร่ำงกำย ซึ่งภำยใต้หลักรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และรัฐธรรมนูญของ
นำนำอำรยประเทศได้ให้กำรรับรองไว้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐำน หลักกำรแสดงควำมยินยอมนี้ รวมถึง
กำรที่ผู้กระท ำควำมผิดต้องรับรู้ข้อมูลทุก ๆ ด้ำน เช่น ผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้ยำ  
หรือใด ๆ ก็ตำมที่เป็นสำระส ำคัญก่อนที่จะมีตัดสินใจแสดงควำมยินยอม 

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำหำกไม่มีควำมยินยอมจำกผู้กระท ำควำมผิด กล่ำวคือเป็นกำรบังคับ
ให้ผู้กระท ำควำมผิดต้องรับโทษ ผลคือ วิธีกำรบังคับโทษเช่นนี้ย่อมเป็นกำรละเมิดต่อสิทธิเสรีภำพ
ตำมรัฐธรรมนูญ 

4.  ปัญหำขัดแย้งกับหลักกำรว่ำด้วยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 
ปัจจุบันหลักกำรและแนวควำมคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล

และมักถูกกล่ำวอ้ำงเสมอ ๆ ว่ำกำรกระท ำหรือกำรใช้อ ำนำจปกครองของรัฐจะต้องอยู่ภำยใต้และ  
ให้ควำมเคำรพต่อหลักกำรและแนวควำมคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด 

ในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal declaration of Human Rights) ได้มี
บทบัญญัติให้ควำมคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ไว้ใน ข้อ 1 คือ 

ข้อ 1 บัญญัติว่ำ “มนุษย์ทั้งหลำยเกิดมำอิสระเสรีและเท่ำเทียมกันทั้งศักดิ์ศรี  และ 
สิทธิทุกคนได้รับประสิทธิประสำทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่ำงฉันพี่น้อง”3 

                                                 
2  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 4. 
3  ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 1. 
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นอกจำกนี้ บทบัญญัติแห่งอนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 (European 
Convention on Human Rights) มีบทบัญญัติที่ให้ควำมคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ไว้ด้วย คือ 

ข้อ 3 บัญญัติว่ำ “บุคคลใดไมอ่ำจถูกกระท ำทรมำน ไร้มนุษยธรรม หรือกำรลงโทษอัน
เป็นกำรลดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์”4 

ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 ได้วำงหลักกำรเร่ือง
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ไว้ในมำตรำ 4 ซึ่งบัญญัติว่ำ “ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  สิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำค บรรดำที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำร
คุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำม
รัฐธรรมนูญนี้” ซึ่งหลักกำรเหล่ำนี้เป็นหลักกำรที่ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ 

ดังนั้น ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (Human Dignity) เป็นหลักกำรส ำคัญของสิทธิมนุษยชน
ที่ก ำหนดสิทธิที่ติดตัวมำตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้และไม่สำมำรถ่ำยโอนให้แก่กันได้ สิทธินี้คือ
สิทธิในกำรมีชีวิตและมีควำมมั่นคงในกำรมีชีวิตอยู่  คนทุกคนที่เกิดมำบนโลกมีศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ ดังนั้นกำรปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงต้องเคำรพควำมเป็นมนุษย์  ห้ำมท ำร้ำยร่ำงกำย 
ทรมำนอย่ำงโหดร้ำย หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ถือเป็นกำรเหยียดหยำมควำมเป็นมนุษย์ แต่วิธีกำรใช้
ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแก่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นกำรบ ำบัดรักษำโดยตรงต่อผู้กระท ำควำมผิด 
เพื่อยกระดับสำมัญส ำนึกและสภำพจิตใจที่ผิดปกติของผู้กระท ำควำมผิดให้ขึ้นมำสู่ระดับคนปกติ  
ก่อนที่จะปล่อยตัวผู้นั้นออกจำกกำรจ ำคุกเพื่อด ำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมปกติอีกคร้ัง  โดยก่อน
ท ำกำรรักษำ แพทย์ต้องแจ้งผลข้ำงเคียง รวมถึงควำมเสี่ยงทุกอย่ำงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรรับกำรรักษำ
ให้แก่ผู้กระท ำควำมผิดทรำบ ประโยชน์ของกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เพื่อขอควำมยินยอม
จำกผู้กระท ำควำมผิด ผู้เขียนจึงเห็นว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็นกำรลดคุณค่ำ 
ของคนอันจะเป็นกำรละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

ผลจำกกำรศึกษำแนวทำงวิธีกำรบ ำบัดผู้กระท ำควำมผิดทำงเพศด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศ ตำมกฎหมำยประเทศสหรัฐอเมริกำ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดำ และกฎหมำย
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ผู้เขียนขอเสนอดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำภำค 1 หมวด 3 เร่ืองโทษและวิธีกำรเพื่อ
ควำมปลอดภัย ตำมมำตรำ 39 โดยกำรเพิ่ม (6) ดังนี ้
                                                 

4  อนุสัญญำยุโรปว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1950 ข้อ 3. 
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ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 39 อำจบัญญัติว่ำ  
“มำตรำ 39 วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย  
(1) กักกัน 
(2) ห้ำมเข้ำเขตก ำหนด 
(3) เรียกประกันทัณฑ์บน 
(4) คุมตัวไว้ในสถำนพยำบำล 
(5) ห้ำมกำรประกอบอำชีพบำงอย่ำง 
(6) กำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ” 
2. ควรมีกำรบัญญัติกฎหมำยเพิ่มเพื่อที่จะสำมำรถบังคับใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย

ได้โดยสำระส ำคัญที่จ ำเป็นจะต้องบัญญัติไว้  คือ ควำมหมำย หลักเกณฑ์ กระบวนกำรมีค ำสั่ง 
ก ำหนดกำรเร่ิมกำรรักษำ อำยุควำมของกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ รวมถึง
มำตรกำรกำรลงโทษเมื่อผู้กระท ำควำมผิดหลบหนีกำรบ ำบัดโดยไม่มีเหตุอันควร 

ทั้งนี้ผู้ เขียนขอเสนอให้บัญญัติเพิ่มไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ 39 ซึ่ง  
อำจบัญญัตไิด้ดังนี ้ 

2.1  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/1 บัญญัติว่ำ “กำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศ” คือ กำรน ำกำรรักษำด้วยวิธีกำรใช้ยำมำปรับใช้กับผู้กระท ำควำมผิดเพื่อ
ควบคุมแรงกระตุ้นทำงเพศ หรือควำมต้องกำรทำงเพศที่ผิดปกติ ซึ่งจะด ำเนินกำรโดยกำรใช้ยำ
ร่วมกับจิตบ ำบัด เพื่อให้ผู้นั้นมีควำมต้องกำรทำงเพศลดลง หรือ อยู่ในระดับปกติ” 

2.2  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/2 บัญญัติว่ำ “ผู้ใดเคยถูกศำลพิพำกษำให้มี
ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำหรือได้กระท ำควำมผิดซ้ ำ  ศำลอำจถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิด 
ติดนิสัย จะพิพำกษำมีค ำสั่งให้รับกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศก็ได้”  

2.3  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/3 บัญญัติว่ำ “ก่อนมีค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำ
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศผู้นั้นจะต้องได้รับกำรตรวจร่ำงกำยจำกผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ว่ำ  
เป็นผู้มีควำมพร้อมที่จะรับกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ” 

2.4  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/4 บัญญัติว่ำ “ค ำสั่งตำมมำตรำ 39/4 จะต้อง
ด ำเนินกำรภำยใต้อ ำนำจของพนักงำนอัยกำร โดยให้พนักงำนอัยกำรร้องขอต่อศำลให้มีค ำสั่งบ ำบัด
ด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ภำยหลังจำกได้รับควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์” 

2.5  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/5 บัญญัติว่ำ “ศำลจะต้องพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น 
ในกำรออกค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ โดยพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงแห่ง
คด”ี 
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2.6  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/6 บัญญัติว่ำ “เมื่อมีค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำ
เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ พนักงำนอัยกำรอำจมีค ำสั่งให้อธิบดีกรมคุมประพฤติในเขตอ ำนำจ  
ท ำกำรสอบสวนเท่ำที่จ ำเป็น เช่น เร่ืองแรงจูงใจในกำรก่ออำชญำกรรม ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อเหยื่อ 
สภำวะจิตใจที่อำจก่อให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ ฯลฯ 

อธิบดีกรมคุมประพฤติที่ถูกร้องขอตำมวรรคแรกมีอ ำนำจมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำน 
คุมประพฤติมีอ ำนำจสอบสวนแทน  

ทั้งนี้เจ้ำพนักงำนคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมำยจะต้องท ำกำรสอบส่วนในเร่ืองส ำคัญ
โดยไม่รอช้ำ พร้อมทั้งส่งส ำนวนแก่พนักงำนอัยกำร” 

2.7  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/7 บัญญัติว่ำ “เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ต้องอธิบำยถึง
ประสิทธิภำพ ผลข้ำงเคียง รวมถึงขั้นตอนและกระบวนกำร ให้แก่ผู้นั้นทรำบก่อนที่จะด ำเนินตำม
ค ำสั่ง เมื่อผู้นั้นยินยอมให้แสดงเป็นลำยลักษณ์อักษร”  

2.8  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/8 บัญญัติว่ำ “ให้เจ้ำพนักงำนคุมประพฤติ
ด ำเนินตำมค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศภำยในสองเดือนก่อนที่ผู้นั้นจะถูก
ส่งไปยังสถำบันอื่น หรือก่อนจ ำเลยพ้นโทษในกรณีพักกำรลงโทษ” 

2.9  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/9 บัญญัติว่ำ “เมื่อพ้นระยะเวลำสิบปีนับแต่วันที่
มีค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ  แต่ยังมิได้มีกำรด ำเนินกำรกับผู้นั้น  
ผู้นั้นย่อมได้รับกำรยกเว้นเพรำะเหตุอำยุควำม” 

2.10  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/10 บัญญัติว่ำ “ค ำสั่งบ ำบัดด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศสิ้นสุดลงเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรรักษำ หรือครบก ำหนดระยะเวลำคุม
ประพฤต ิหรือ มีกำรยกเลิกกฎหมำย” 

2.11  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 39/11 บัญญัติว่ำ “ถ้ำผู้นั้นหลบหนีหรือไม่มำ
รำยงำนตัวภำย 10 วัน นับแต่กำรสิ้นสุดกำรบังคับโทษ หรือกำรพักกำรลงโทษ หรือได้กำรคุม
ประพฤติ หรือย้ำยถิ่นที่อยู่ หรือเดินทำงในประเทศมำกกว่ำ 7 วัน หรือ เดินทำงออกนอกประเทศ 
โดยไม่แจ้งเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันควรต้องระวำงโทษปรับเป็นจ ำนวนเงิน  
... บำท” 

ทั้งนี้ผู้ เขียนเห็นควรพิจำรณำในประเด็นตัวยำที่ใช้ในกำรบ ำบัดและผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยร่วมด้วย 

3.  กำรแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 39 ที่กล่ำวมำแล้วนั้น เน่ืองจำก
เป็นกฎหมำยที่อำจกระทบต่อเนื้อตัวร่ำงกำยของผู้กระท ำควำมผิด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยทุกคน จะต้องปฏิบัติด้วยควำมรอบครอบและถือเอำเจตนำรมณ์ของกำรบัญญัติกฎหมำย
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ว่ำมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ ประกอบกับเพื่อป้องกันสังคม จึงมีควำมจ ำเป็น
ที่ต้องถือเอำควำมยินยอมที่จะรับกำรบ ำบัดของผู้กระท ำควำมผิดเป็นสำระส ำคัญก่อนที่จะเร่ิม
ด ำเนนิกำร 

สุดท้ำยนี้ ผู้เขียนขออัญเชิญพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำล
ปัจจุบัน ซึ่งพระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย ในโอกำสขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2533 มำพิจำรณำ
ประกอบข้อเสนอแนะ ควำมว่ำ 

“…กำรแก้ปัญหำนั้น ถ้ำไม่ท ำให้ถูกเหตุถูกทำง ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง มักจะ
กลำยเป็นกำรเพิ่มปัญหำให้มำกและยุ่งยำกขึ้น  แต่จะฝ่ำยจึงควรจะตั้งใจพยำยำมท ำควำมคิด
ควำมเห็นให้กระจ่ำงและเที่ยงตรง เพื่อจักได้สำมำรถเข้ำใจปัญหำ และเข้ำใจกันและกันอย่ำงถูกต้อง 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทำงปฏิบัติแก้ไขอันเหมำะสมซึ่งจะน ำไปใช้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกประกำรหนึ่งอันเป็นข้อส ำคัญ ทุกฝ่ำยจะต้องตระหนักในใจเสมอว่ำ
ประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงำน เพรำะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน …” 
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ACT ON PHARMACOLOGIC TREATMENT OF SEX 
OFFENDERS SEXUAL IMPULSES 

 
 

Amended by Act No. 10371, Jul. 23, 2010 
Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 2011 

Act No. 11556, Dec. 18, 2012 
Act No. 11557, Dec. 18, 2012 

 
Article 1 (Purpose) 
The purpose of this Act is to prevent recidivism of sex crime by performing pharmacologic 
treatment on sexually deviant patients who have committed sex offenses and who are considered 
liable to committing a sex crime, thereby promoting their return to the society. <Amended by Act 
No. Act No. 11557, Dec. 18, 2012> 
Article 2 (Definitions) 
The terms used in this Act shall be defined as follows: <Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 
2011; Act No.11556, Dec. 18, 2012> 
1.  The term “sexual deviants” means a person who falls under Article 2 (1) 3 of the Medical 

Treatment and Custody Act and a person who is determined to be incapable of controlling 
his/her behavior due to sexual abnormalities according to the psychiatric assessment by a 
mental health professional; 

2.  The term “sexual assault” means a crime in any of the following items: 
(a)  Crimes prescribed in Article 7 of the Act on Protection of Children and Juveniles from 

Sexual Abuse; 
(b)  Crimes prescribed in Articles 3 through 13 (lewdness use of communications media) and 

crimes (referring only to criminal attempts under Articles 3 through 9) prescribed in 
Article 15 of the Act on Special Cases concerning the Punishment, etc. of Sexual Crimes; 

(c)  Crimes prescribed in Articles 297, 298, 299, 300, 301, 301-2, 302, 303, 305, 339 and 340 
(3) (referring only to rape of females) of the Criminal Act; 
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(d)  Crimes under items (a) through (c), for which punishment is aggravated as prescribed by 
other Acts; 

3.  The term “pharmacologic treatment of sex impulse” (hereinafter referred to as 
“pharmacologic treatment”) means treatment to suppress abnormal sexual impulses or desire, 
which is conducted by administering medication and psychotherapy, etc. to sexual deviants 
for weakening or normalizingsexual function. 

Article 3 (Requirements for Pharmacologic Treatment) 
Pharmacologic treatment shall meet the following requirements: 
1.  It must suppress or weaken abnormal sexual impulse or desire, which is medically well 

known; 
2.  It must not cause excessive physical side effects; 
3.  It must be performed according to well known medical procedures. 
Article 4 (Requests for Order of Pharmacologic Treatment) 
(1) A public prosecutor may request a court to issue an order for pharmacologic treatment 

(hereinafter referred to as “medical treatment order”) to a person aged 19 or more who is a 
sexual deviant, who has committed sexual assault against a person and who is recognized to 
be liable to committing sexual assault. <Amended by Act No. Act No. 11557, Dec. 18, 2012> 

(2)  A public prosecutor shall request a medical treatment order after a person subject to a 
medical treatment order (hereinafter referred to as “recipient of medical treatment order”) is 
diagnosed or evaluated by a mental health professional. <Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 
2011> 

(3)  The request for a medical treatment order pursuant to paragraph (1) shall be made by the time 
of closing of oral proceedings at the appellate trial of a sex assault case (hereinafter referred 
to as “accused case”) for which public prosecution has been instituted or for which medical 
treatment in custody has been separately requested. 

(4)  Where the court recognizes it necessary to give a medical treatment order as a result of 
inquiry into the accused case, the court may ask the public prosecutor to request a medical 
treatment order. 
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(5)  No medical treatment order shall be requested, after 15 years have passed from the time 
public prosecution is instituted or medical treatment in custody is independently requested 
without judgment on the accused case being finalized. 

(6)  Matters necessary for diagnosis and evaluation by mental health professionals pursuant to 
paragraph (2) shall be prescribed by Presidential Decree. <Amended by Act No. 11005, Aug. 
4, 2011> 

Article 5 (Investigations) 
(1) Where deemed necessary to request a medical treatment order, a public prosecutor may 

request the head of a probation office (including a branch office; hereinafter the same shall 
apply) having jurisdiction over the place of residence of the recipient of a medical treatment 
order or over the public prosecutor's office (including a branch office; hereinafter the same 
shall apply) with which he/she is affiliated to investigate into necessary matters, such as the 
motive of crime, relationship with victims, state of mind, probability of recidivism, etc. 

(2)  The head of a probation office who has been requested as prescribed in paragraph (1) shall 
designate a probation officer to make an investigation. 

(3)  The probation officer who has been designated as prescribed in paragraph (2) shall promptly 
make an investigation into necessary matters under the direction of the public prosecutor and 
submit an investigation report to the public prosecutor. 

Article 6 (Jurisdiction over Requests for Medical Treatment Orders) 
(1)  The jurisdiction over a request for a medical treatment order shall be pursuant to the 

jurisdiction of the accusation being tried simultaneously with the request for medical 
treatment order. 

(2)  The trial of requests for a medical treatment order shall be under the jurisdiction of the 
collegiate division of a district court (including the collegiate division of a branch of district 
court; hereinafter the same shall apply). 

Article 7 (Matters to Be Stated in Requests for Medical Treatment Order) 
(1)  The following matters shall be stated in a request for medical treatment orders: 
     1.  Name of the recipient of medical treatment orders and details by which the recipient of 

medical treatment orders can be identified; 
     2.  Facts constituting the grounds for request; 
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     3.  Relevant legal provisions; 
     4.  Other matters prescribed by Presidential Decree. 
(2)  Upon receipt of a request for medical treatment order, the court shall promptly serve a 

duplicate of the request for medical treatment order on the recipient of medical treatment 
order or his/her defense counsel. In such cases, if a request for medical treatment order is 
made simultaneously with the institution of a public prosecution or with an independent 
request for medical treatment in custody, the court shall serve it by no later than five days 
before the first trial date, and if a request for medical treatment order is made while the 
accused case is being tried, the court shall serve it no later than five days before the next 
trialdate. 

Article 8 (Judgment, etc. of Medical Treatment Order) 
(1)  If a court recognizes that a request for medical treatment order has reasonable grounds, it 

shall issue a medical treatment order, specifying a treatment period up to 15 years. 
(2)  The person who is sentenced to a medical treatment order (hereinafter referred to as “person 

issued with a medical treatment order”) shall be placed under probation as prescribed by the 
Act on Probation, etc. while being medically treated. 

(3)  The court shall dismiss a request for medical treatment order by judgment in any of the 
following subparagraphs: 

     1.  When the court finds that a request for medical treatment order is groundless; 
     2.  When the court declares by judgment or decision that such person is not guilty 

(excluding cases in which medical treatment in custody is issued for reasons of insanity) 
or is acquitted of public action, or public action thereon is dismissed; 

     3.  When the court imposes a fine to the accused allegation; 
     4.  When the court suspends the sentence of the accused case or sentences suspension of 

execution. 
(4)  The sentencing on a request for medical treatment order shall be made simultaneously with 

the judgment of the accused allegation. 
(5)  The reasons for judgment of sentence of medical treatment order shall clearly indicate facts 

constituting requirements, main points of evidence and applicable provisions. 
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(6)  No sentence of medical treatment order shall be considered favourably in weighing the 
judgment of the accused allegation. 

(7)  Where an appeal, waiver of appeal or withdrawal of appeal pursuant to the Criminal 
Procedure Act against the sentence of the accused allegation exists, an appeal, waiver of 
appeal or withdrawal of appeal against the sentence of the case of request for medical 
treatment order shall be deemed to exist. The same shall apply to a request for the 
reinstatement of a right to appeal, request for retrial or extraordinary appeal. 

(8)  The public prosecutor, recipient of medical treatment order and the person prescribed in 
Articles 340 and 341 of the Criminal Procedure Act may lodge, waive or withdraw an appeal 
pursuant to the Criminal Procedure Act independently from the medical treatment order. The 
same shall apply to the request for the reinstatement of a right to appeal, request for retrial or 
extraordinary appeal. 

Article 9 (Evaluation, etc. by Mental Health Professionals) 
Where it is difficult to judge whether the recipient of a medical treatment order is a sexual deviant 
based on the diagnosis or evaluation of a mental health professional pursuant to Article 4 (2), the 
court may order another mental health professional to diagnose or evaluate such person. 
<Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 2011> 
Article 10 (Obligations) 
(1)  The person who has been issued with a medical treatment order shall fulfill the obligations 

prescribed in the subparagraphs (excluding subparagraph 4) of Article 32 (2) of the Act on 
Probation, etc. and the following obligations during the period of medical treatment: 

    1.  That he/she shall faithfully comply with the pharmacologic treatment according to the 
direction of a probation officer; 

    2.  That he/she shall periodically take hormone level tests according to the direction of the 
probation officer; 

     3.  That he/she shall complete the psychical treatment program, such as cognitive behavioral 
therapy according to the direction of the probation officer. 

(2)  Where the court issues a medical treatment order pursuant to Article 8 (1), it may impose 
obligations prescribed in the subparagraphs of Article 32 (3) of the Act on Probation, etc.. 
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(3)  When the court issues a medical treatment order, it shall explain the purpose of the medical 
treatment order to the person being issued with a medical treatment order and deliver a 
document stating his/her obligations. 

(4)  Matters necessary for psychical treatment program, such as cognitive behavioral therapy 
prescribed in paragraph (1) 3 shall be prescribed by Presidential Decree. 

Article 11 (Notification of Judgment, etc. of Medical Treatment Order) 
(1)  When the court issues a medical treatment order pursuant to Article 8 (1), it shall send a 

certified copy of judgment and documents stating his/her obligations to the head of a 
probation office having jurisdiction over the place of residence of a person issued with a 
medical treatment order within three days from the date such judgment is finalized. 

(2)  When a person issued with a medical treatment order is released, the head of a correctional 
institute, juvenile correctional institute, detention center or facility for medical treatment in 
custody shall notify the head of a probation office having jurisdiction over his/her place of 
residence of such fact by no later than three months before such person is released. 

Article 12 (Public Defenders, etc.) 
Articles 282 and 283 of the Criminal Procedure Act shall apply mutatis mutandisto cases of 
requests for medical treatment orders. 
Article 13 (Direction for Execution) 
(1)  A medical treatment order shall be executed under the direction of a public prosecutor. 
(2)  Directions made pursuant to paragraph (1) shall be performed with a document accompanied 

by a certified copy of judgment. 
Article 14 (Execution of Medical Treatment Orders) 
(1)  A medical treatment order shall be executed by providing medication according to the 

diagnosis and prescription of a doctor pursuant to the Medical Service Act, by implementing 
a psychical treatment program, such as cognitive behavioral therapy, etc. or other program by 
a mental health professional pursuant to the Mental Health Act, etc. 

(2)  A probation officer shall sufficiently explain the efficacy and side effects of medication, and 
method, frequency, procedures, etc. of medication to the person who has been issued with a 
medical treatment order before executing such medical treatment order. 
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(3)  Where a person who has been issued with a medical treatment order is released due to the 
termination of execution of punishment, or exemption or temporary release from execution of 
punishment, or due to the termination or temporary termination of execution of medical 
treatment in custody, or due to the entrustment of medical treatment, a probation officer shall 
execute the medical treatment order to the person who has been issued with a medical 
treatment order within two months before such person is released. 

(4)  The execution of medical treatment order shall be suspended in any of the following cases: 
 1.  Where the person is detained as an arrest warrant is executed while a medical treatment 

order is beingexecuted; 
 2.  Where imprisonment without prison labor or heaver is executed upon the person while a 

medical treatment order is being executed; 
 3.  Where a temporary release, temporary termination or temporary discharge is canceled or 

invalidated for a person who is temporarily released, whose medical treatment order is 
temporarily terminated or who is temporarily discharged from a probation office in the 
course of medical treatment. 

(5)  A medical treatment order which has been suspended as prescribed in Article (4) shall be 
executed according to the following classifications during the remaining period of the 
medical treatment order: 

     1.  In cases of paragraph (4) 1, the medical treatment order shall be executed for the 
remaining period from the time detention is canceled, or from the time it becomes 
definite that imprisonment without prison labor or heavier is not to be executed; 

     2. In cases of paragraph (4) 2, the medical treatment order shall be executed for the 
remaining period from the time the execution of punishment is terminated, exempted or 
the person is released on parole; 

     3.  In cases of paragraph (4) 3, the medical treatment order shall be executed for the 
remaining period from the time the execution of punishment, medical treatment in 
custody or protective custody is terminated or exempted. 

(6)  Other matters necessary for the execution and suspension of medical treatment orders shall be 
prescribed by Presidential Decree. 
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Article 15 (Responsibilities of Persons Issued with Medical Treatment Orders) 
(1)  A person who has been issued with a medical treatment order shall not harm the efficacy of 

medical treatment by taking countervailing medications, etc. during the period of the medical 
treatment. 

(2)  A person who has been issued with a medical treatment order shall report in writing after 
presenting himself/herself at the probation office having jurisdiction over his/her place of 
residence within ten days from the date the execution of punishment is terminated or 
exempted, or he/she is released on parole. 

(3)  If a person who has been issued with a medical treatment order relocates his/her place of 
residence, makes a trip within Korea for seven days or more, or leaves Korea, he/she shall 
obtain permission from his/her probation officer in advance. 

Article 16 (Extension, etc. of Medical Treatment Period) 
(1)  If sufficient grounds to continue pharmacologic treatment on a person issued with a medical 

treatment order exist in view of the treatment progress, or reasons falling under any of the 
following subparagraphs exist, the court may extend the treatment period by decision at the 
request of the public prosecutor, which is made on the application of the head of a probation 
office: Provided, That the total period including the previous treatment period shall not 
exceed 15 years: 
1. Where he/she violates his/her obligations pursuant to Article 32 (2) (excluding 

subparagraph 4) or (3) of the Act on Probation, etc. without justifiable reasons; 
2.  Where he/she fails to make a report in violation of Article 15 (2) without justifiable 

grounds; 
3.  Where he/she relocates the place of residence, makes a trip within Korea or leaves Korea 

without obtaining permission without justifiable grounds. 
(2)  Where a person issued with a medical treatment order falls under any of the subparagraphs of 

paragraph (1), the court may make a decision of adding or changing his/her obligations to 
those prescribed in Article 10 (2) at the request of the public prosecutor, which is made on the 
application of the head of a probation office. 

(3) Apart from the matters prescribed in the subparagraphs of paragraph (1), where the court 
recognizes changes in circumstances as considerable grounds, it may decide to add, change or 
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delete his/her obligations prescribed in Article 10 (2), at the request of the public prosecutor 
following the application of the head of a probation office. 

Article 17 (Application, etc. for Temporary Rescission of Medical Treatment Orders) 
(1)  The head of a probation office, or a person issued with a medical treatment order as well as 

his/her legal representative may file an application for the temporary rescission of the 
medical treatment order to the Probation Examination Committee (hereinafter referred to as 
“Examination Committee”) pursuant to Article 5 of the Act on Probation, etc. having 
jurisdiction over the relevant probation office. 

(2)  The application pursuant to paragraph (1) shall be filed within six months from the date the 
execution of a medical treatment order commences. Where such application is rejected, 
he/she may again file another application after six months from the date such application is 
rejected. 

(3)  When one files an application for temporary rescission, he/she shall submit such application 
accompanied by data that may serve as reference in the examination of provisional rescission. 

Article 18 (Examination and Decision of Provisional Rescission of Medical Treatment 
Orders) 
(1)  When the Examination Committee examines provisional rescission, it shall consider expert 

opinions, etc. on the character of the person who has been issued with a medical treatment 
order, attitude toward life, status of implementation of medical treatment orders and 
likelihood of recidivism. 

(2)  Where it is necessary for the examination of provisional examination, the Examination 
Committee may have the head of a probation office inspect necessary matters or summon the 
person who has been issued with a medical treatment order or other interested parties for 
inquiry or examination. 

(3)  The head of a probation office who has received a request pursuant to paragraph (2) shall 
make an examination of necessary matters and notify the Examination Committee thereof. 

(4)  If the Examination Committee recognizes that the person who has been issued with a medical 
treatment order is not liable to committing another offense because he/she has so improved 
that the execution of the medical treatment order is unnecessary, it may decide on the 
provisional rescission of the medical treatment order. 
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(5)  When the Examination Committee decides not to grant provisional rescission, it shall clearly 
state the reasons therefor on the written decision. 

(6)  Where a medical treatment order has been provisionally rescinded as prescribed in paragraph 
(4), matters to be observed pursuant to the subparagraphs of Article 10 (1) and to paragraph 
(2) of the same Article shall be deemed provisionally rescinded. 

Article 19 (Cancelation, etc. of Provisional Rescission) 
(1) If a person whose medical treatment order has been provisionally rescinded is considered 

likely to reoffend, such as that he/she commits sexual assault, fails to report the relocation of 
his/her place of residence, etc., the head of a probation office may file an application for the 
cancelation of provisional rescission to the Examination Committee. In such cases, if the 
probability of reoffending by a person whose medical treatment order has been provisionally 
rescinded is deemed considerable, the Examination Committee shall cancel provisional 
rescission. 

(2) A person whose medical treatment order has been provisionally rescinded shall take 
pharmacologic treatment during the remaining medical treatment period. In such cases, the 
period of provisional rescission shall be excluded from the medical treatment period. 

Article 20 (Termination of Execution of Medical Treatment Orders) 
The execution of a medical treatment order sentenced as prescribed in Article 8 (1) shall be 
terminated if it falls under any of the following subparagraphs: 
1.  When the medical treatment period is past; 
2.  When punishment sentenced simultaneously with a medical treatment order is pardoned and 

thus the sentence is invalidated; 
3.  When the remaining medical treatment period of a person whose medical treatment order has 

been provisionally rescinded is past without having such provisional rescission been canceled. 
Article 21 (Prescription of Medical Treatment Order) 
(1)  If the prescription of punishment or medical treatment in custody sentenced simultaneously 

with a medical treatment order completes without having the medical treatment order 
executed after the sentence is finalized, a person who has been issued with a medical 
treatment order shall be exempted from such execution. 
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(2)  The prescription of a medical treatment order shall be interrupted when a person who has 
been issued with a medical treatment order is arrested. 

Article 22 (Requests for Medical Treatment Orders for Inmates Convicted of Sexual 
Assault) 
(1)  A public prosecutor may request the district court (including branch court; hereinafter the 

same shall apply) which has jurisdiction over the place of residence or current location of a 
person who is sexually deviant and deemed liable to committing sexual assault, and who 
agrees to take pharmacologic treatment, from among inmates for whom imprisonment with 
prison labor or heavier punishment has been sentenced final and conclusive on charges of 
committing sexual assault but a medical treatment order under Article 8 (1) has not been 
declared (hereinafter referred to as “inmates convicted of sexual assault”), to issue a medical 
treatment order to such person. <Amended by Act No. Act No. 11557, Dec. 18, 2012> 

(2) The procedures for medical treatment orders to prisoners pursuant to paragraph (1) shall be in 
accordance with the following subparagraphs: 

     1.  The head of a correctional institute or detention center (hereinafter referred to as 
“confinement facility”) shall sufficiently explain the details, methods, processes, 
efficacy, side effects, assumption of expenses, etc. of pharmacologic treatment to inmates 
who are qualified for parole pursuant to Article 72 (1) of the Criminal Act and confirm 
whether they agree; 

     2.  Where inmates convicted of sexual assault in subparagraph 1 agree to pharmacologic 
treatment, the head of a confinement facility shall promptly notify a public prosecutor of 
the district prosecutor's office having jurisdiction over the confinement facility of 
necessary matters, such as personal information, prison records, etc. of the inmates; 

     3.  The public prosecutor may request the head of a probation office having jurisdiction over 
the address of the affiliated prosecutor's office or the address of inmates convicted of 
sexual assault to make an investigation pursuant to Article 5 (1); 

     4.  The head of a probation office shall submit an investigation report under Article 5 (3) 
within two months from the date a request pursuant to subparagraph 3 is received; 

     5.  After explaining the details, methods, processes, efficacy, side effects, assumption of 
expenses, etc. of pharmacologic treatment to an inmate convicted of sexual assault and 
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confirming whether he/she agrees thereto and obtaining a diagnosis or evaluation by a 
mental health professional, the public prosecutor may request the court for a medical 
treatment order. On this occasion, the public prosecutor shall state the fact that the 
recipient of a medical treatment order agrees thereto in addition to the matters prescribed 
in the subparagraphs of Article 7 (1) in the written request for the medical treatment 
order; 

     6.  If the court recognizes that the request for a medical treatment order made pursuant to 
subparagraph 5 has grounds, it shall notify the medical treatment order by decision and 
deliver a document stating matters to be observed to the person who is issued with a 
medical treatment order. 

(3)  The period of medical treatment according to the decision in paragraph (2) 6 shall not exceed 
15 years. 

(4)  Where it is necessary for the diagnosis and evaluation by a mental health professional 
pursuant to paragraph (2) 5, a public prosecutor may have the head of a confinement facility 
transfer inmates convicted of sexual assault to a facility for medical treatment in custody, etc. 
<Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 2011> 

(5)  If the decision pursuant to paragraph (2) 6 falls under any of the following subparagraphs, a 
public prosecutor, an inmate convicted of sexual assault or his/her legal representative may 
lodge an appeal to the high court within seven days from the date such decision is notified: 

     1.  Where violations of Acts and subordinate statues or gross error of fact, which may have 
influence on the relevant decision, exist; 

     2.  Where the disposition is substantially unjust. 
(6)  When an appeal is to be lodged, a written appeal shall be submitted to the trial court, and the 

court that has received the written appeal shall deliver records accompanied by its opinions to 
the appellate court within three days. 

(7)  Where the appellate court recognizes that the process of appeal violates the provisions of any 
Act or the appeal is groundless, it shall reject such appeal by decision. 

(8)  Where the appellate court recognizes that the appeal has grounds, it shall reverse the previous 
decision and make its own decision, or transfer it to another competent court. 
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(9)  The re-appeal to the Supreme Court may be lodged only if the decision of the appellate court 
violates the provisions of any Act or subordinate statute. 

(10)  The period to lodge a re-appeal shall be seven days from the date on which the decision to 
dismiss an appeal is notified. 

(11)  Appeals and re-appeals shall not have the effect of suspending the execution of decision. 
(12)  No later than five days before an inmate convicted of sexual assault is released, shall the 

head of a confinement facility notify the head of a probation office having jurisdiction over 
the address of such inmate of such fact. 

(13)  The execution of a medical treatment order notified as prescribed by paragraph (2) 6 shall 
terminate when imprisonment with prison labor or heavier punishment pursuant to 
paragraph (1) sentenced to an inmate convicted of sexual assault is forgiven and such 
sentence loses its validity. 

(14)  When ten years have lapsed since a decision of medical treatment order is determined final 
and conclusive but not executed to a person in receipt of such order, he/she shall be 
exempted from execution with the completion of legal prescription. 

Article 23 (Parole) 
(1)  The head of a confinement facility shall apply for an evaluation of qualifications for parole of 

an inmate convicted of sexual assault for whom a decision pursuant to Article 22 (2) 6 has 
become definite to the Parole Examination Committee under Article 119 of the 
Administration and Treatment of Correctional Institution Inmates Act. 

(2)  When the Parole Examination Committee examines the qualifications for parol of inmates 
convicted of sexual assault, it shall take into consideration the fact that a medical treatment 
order has been decided. 

Article 24 (Bearing of Expenses) 
(1)  A person for whom a medical treatment order pursuant to Article 22 (2) 6 has been decided 

shall bear medical treatment expenses during medical treatment period: Provided, That in 
cases of a person who cannot afford to bear such medical treatment expenses, the State may 
bear expenses. 

(2)  Matters necessary for the bearing of expenses shall be prescribed by Presidential Decree. 
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Article 25 (Provisional Termination, etc. and Medical Treatment Orders) 
(1)  Within the period of the probation, the Committee for Deliberation of Medical Treatment in 

Custody (hereinafter referred to as “Committee for Deliberation of Medical Treatment in 
Custody”) pursuant to Article 37 of the Medical Treatment and Custody Act may impose a 
medical treatment order on a person who is sexually deviant and has been given medical 
treatment in custody and for whom the execution of medical treatment in custody is 
provisionally terminated or whose medical treatment is entrusted to another institute while 
medical treatment in custody is being executed, or a person under protective custody 
(hereinafter referred to as “person whose execution is provisionally terminated, etc.”) who is 
provisionally released from the facility while protective custody is being executed from 
among the convicts of sexual assault. 

(2)  Where the Committee for Deliberation of Medical Treatment in Custody decides to impose a 
medical treatment order as prescribed in paragraph (1), it must take into consideration the 
diagnosis or evaluation of a mental health professional performed within six months before 
the date of such decision. <Amended by Act No. 11005, Aug. 4, 2011> 

(3)  Where the Committee for Deliberation of Medical Treatment in Custody has decided to 
impose a medical treatment order as prescribed in paragraph (1), it shall immediately notify 
the head of a probation office having jurisdiction over the address of the person whose 
execution is provisionally terminated, etc. 

Article 26 (Obligations) 
Where the Committee for Deliberation of Medical Treatment in Custody imposes a medical 
treatment order pursuant to Article 25, it may impose one or more of the obligations pursuant to 
the subparagraphs of Article 32 (3) of the Act on Probation, etc., specifying a period for 
compliance within the extent of the medical treatment period. 
Article 27 (Execution of Medical Treatment Orders) 
A probation officer shall execute a medical treatment order within two months before the 
execution on a person whose execution is provisionally terminated, etc. is terminated 
provisionally, before medical treatment of such person is entrusted to another institute, or before 
such person is paroled: Provided, That in cases of a person whose execution is provisionally 
terminated and who is imposed with both medical treatment in custody and punishment, the 
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medical treatment order shall be executed within two months before such person is released due 
to the termination of execution of punishment or exemption therefrom if the prison term remains. 
Article 28 (Termination of Execution of Medical Treatment Orders) 
The execution of pharmacologic treatment pursuant to Article 25 shall be terminated when it falls 
under any of the following subparagraphs: 
1.  When the medical treatment period has passed; 
2.  When the probation period has passed due to provisional release, provisional termination or 
entrustment of medical treatment or probation is terminated. 
Article 29 (Provisions to be Applied mutatis mutandis) 
(1)  Article 10 (1) and (4), Article 14 (1), (2), (4) 1 and 2, and (5) 1 and 2, Article 15, Articles 17 

through 19 and subparagraph 3 of Article 20 shall apply mutatis mutandisto the medical 
treatment order under this Chapter. 

(2)  Articles 6 (2), 7, 8 (2) and (5), 9, 10 (2), 11 (1), 12, 13, 14 (3), (4) 3 and (5) 3 and 16, 
subparagraph 1 of Article 20 and Article 21 (2) shall apply mutatis mutandisto the medical 
treatment order pursuant to Article 22 in addition to the provisions pursuant to paragraph (1). 

Article 30 (Calculation of Medical Treatment Periods) 
The medical treatment period shall be counted from the date sex hormone regulating medicines 
are first administered, and the first date shall be counted as a day irrespective of the time when 
such medicines are administered. 
Article 31 (Designation of Probation Officers in Exclusive Charge of Execution of Medical 
Treatment Orders, etc.) 
The head of a probation office shall designate a probation officer who takes exclusive charge of 
the following matters from among probation officers affiliated therewith: 
1.  Investigation into the recipient of a medical treatment order necessary for the request for a 

medical treatment order; 
2.  Execution of a medical treatment order; 
3.  Imposition of necessary measures, such as medical treatment, etc. for the prevention of 

reoffending by persons having been issued with medical treatment orders and for the sound 
rehabilitation to society; 
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4.  Guidance, supervision and support for persons issued with medical treatment orders, including 
confirmation, etc. of whether persons having been given medical treatment orders fulfilled 
obligations pursuant to the Act on Probation, etc. 

Article 32 (Cooperation by the Heads of Confinement Facilities) 
The heads of confinement facilities, heads of facilities for medical treatment in custody, heads of 
protective custody shall cooperate in the execution of medical treatment orders pursuant to 
Articles 14 (3) and 27, such as giving medications, supply of medical manpower, such as doctors, 
nurses, etc. 
Article 33 (Special Provisions for Persons to Whom Military Acts Are Applicable) 
For the purposes of this Act, with respect to persons falling under the subparagraphs of Article 2  
(1)  of the Military Court Act, the military court shall perform the duties of a court to under this 

Act, military prosecutors shall perform the duties of public prosecutors thereunder, military 
judicial police officers shall perform the duties of judicial police officers thereunder, and the 
heads of military prisons shall perform the duties of the wardens of correctional institutions 
thereunder. 

Article 34 (Other Acts to Be Applied Mutatis Mutandis) 
For the purposes of this Act, the Criminal Procedure Act and the Act on Probation, etc. shall 
apply mutatis mutandisexcept for cases prescribed by this Act insofar as such Acts are not 
contrary to the character of this Act. 
Article 35 (Penal Provisions) 
(1)  Where a person subject to pharmacologic treatment pursuant to this Act flees or violates the 

responsibilities pursuant to Article 15 (1) without justifiable grounds, he/she shall be 
punished by imprisonment for not more than seven years or by a fine not exceeding 20 
million won. 

(2)  Where a person subject to pharmacologic treatment pursuant to this Act violates his/her 
obligations pursuant to the subparagraphs of Article 10 (1) without justifiable grounds, he/she 
shall be punished by imprisonment for not more than three years or by a fine not exceeding 
10 million won. 
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(3)  Where a person subject to pharmacologic treatment pursuant to this Act violates his/her 
obligations pursuant to the subparagraphs of Article 10 (2) without justifiable grounds, he/she 
shall be punished by a fine not exceeding 10 million won. 

ADDENDA 
(1)  (Enforcement Date) This Act shall enter into force one year after the date of its promulgation. 
(2)  (Transitional Measures concerning Requests for Medical Treatment Orders) The request for 

medical treatment order pursuant to Article 4 (1) shall apply even to sexual assault committed 
before this Act enters into force. 

(3)  (Transitional Measures concerning Requests for Medical Treatment Orders for Inmates, etc. 
Convicted of Sexual Assault) The medical treatment orders issued pursuant to Articles 22 and 
25 shall apply even to a sexual deviant on whom punishment, medical treatment in custody or 
protective custody is being executed on charges of committing sexual assault as at the time 
this Act enters into force. 

 
 ADDENDA <Act No. 11005, Aug. 4, 2011> 
Article 1 (Enforcement Date) 
This Act shall enter into force one year after the date of its promulgation. (Omitted.) 
Articles 2 through 4 Omitted. 
 
 ADDENDA <Act No. 11556, Dec. 18, 2012> 
Article 1 (Enforcement Date) 
This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.) 
Articles 2 through 10 Omitted. 
 
 ADDENDA <Act No. 11557, Dec. 18, 2012> 
Article 1 (Enforcement Date) 
This Act shall enter into force three months after the date of its promulgation. 
Articles 2 (Applicable Cases concerning Requests for Medical Treatment Order) 
The amended provisions of Article 4 (1) shall also apply to sexual assault committed before this 
Act enters into force. 
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Articles 3 (Applicable Cases concerning Requests for Medical Treatment Order for Inmates 
Convicted of Sexual Assault) 
The amended provisions of Article 22 (1) shall apply as well to inmates on whom punishment is 
being executed on conviction of sexual assault as at the time this Act enters into force.  DPU
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