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บทนา
กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศไม่ว่ำจะเป็น
ควำมผิดฐำนข่มขืนกระทำชำเรำ กระทำอนำจำร
ล้วนส่ งผลกระทบต่อผู้ ถูกกระทำอย่ำงรุนแรงทั ง
ทำงร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ อำจถึ ง ขั นเสี ย ชี วิ ต หรื อ
มีภ ำวะป่วยทำงจิตจำกเหตุกำรณ์ รุนแรงไปตลอด
ชีวิต กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศยังคงเกิดขึน
อยู่เป็นระยะ โดยผู้กระทำควำมผิดมักเป็นผู้ที่เคย
ถู ก ลงโทษจ ำคุ ก มำก่ อ นและกลั บ มำกระท ำ
ควำมผิดซำอีก ซึง่ ในปัจจุบันยังไม่มีมำตรกำรแก้ไข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพเพียงพอ ทำให้ ผู้ กระทำควำมผิ ด มี
โอกำสสูงที่จะกลับมำกระทำควำมผิดซำอีก
ดังนัน คณะรัฐมนตรีและสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึ ง ได้ เสนอร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
มำตรกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำในควำมผิด
เกี่ยวกับเพศหรือที่ ใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. .... เพื่ อ
ก ำหนดให้ น ำมำตรกำรทำงกำรแพทย์ ม ำใช้ ใ น
กำรแก้ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เกี่ย วกับ เพศได้
ส่งผลให้ อำจมีกำรใช้ย ำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
ในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด วิธีกำรนี เป็น
มำตรกำรหนึ่ ง ที่ ส ำมำรถป้ อ งกั น กำรกระท ำ
ควำมผิ ดซำในคดีควำมผิ ดเกี่ยวกับเพศได้ ซึ่งจะ
ท ำให้ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด สำมำรถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต
ร่วมกับคนในสังคมได้อย่ำงปกติ และสังคมมีควำม
ปลอดภัยมำกขึนด้วย
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1. สถานการณ์การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศในประเทศไทย
“กำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ยวกับเพศ” (sexual offence) หมำยถึง พฤติกรรมทำงเพศที่ถือว่ำขัดต่อ
ธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศี ล ธรรมของสั ง คม ซึ่ ง กระท ำต่ อ บุ ค คลอื่ น โดยที่ ผู้ ถู ก กระท ำไม่ อ นุ ญ ำตหรื อ
ไม่ยินยอมหรืออยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ เช่น กำรข่มขืนกระทำชำเรำ กำรกระทำอนำจำร
รวมทังกำรกระทำควำมผิดที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกำรกระตุ้นพฤติกรรมทำงเพศ เช่น กำรเป็นธุระจัดหำ
ล่อไป หรือพำไปเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น และกำรเผยแพร่สื่อลำมก
ควำมผิดเกี่ยวกับเพศโดยเฉพำะ “ควำมผิดฐำนข่มขืนกระทำชำเรำ” ซึ่งได้แก่ กำรกระทำเพื่อสนอง
ควำมใคร่ของผู้กระทำ โดยกำรใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงลำอวัยวะเพศ ทวำรหนัก หรือช่องปำกของผู้อื่น
โดยขู่เข็ญด้วยประกำรใด ๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือผู้ถูกกระทำอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ หรือทำ
ให้ ผู้ ถู ก กระท ำเข้ ำ ใจผิ ด ว่ ำ เป็ น บุ ค คลอื่ น และ “ควำมผิ ด ฐำนอนำจำร” ซึ่ ง ได้ แ ก่ กำรกระท ำอั น ควร
ขำยหน้ำต่อหน้ำธำรกำนัล หรือกำรกระทำใด ๆ อันไม่สมควรในทำงเพศ เช่น เปลือยหรือเปิดเผยร่ำงกำย หรือ
กระทำกำรลำมกอย่ำงอื่น ยังคงปรำกฎให้ เห็ นเป็นข่ำวอยู่ในสั งคมอย่ำงสม่ำเสมอ ผู้กระทำควำมผิ ดลงมือ
กระทำควำมผิดด้ วยควำมอุกอำจไม่ยำเกรงต่อกฎหมำย บำงคดีมีควำมรุนแรงจนถึงขันทำให้ผู้เสียหำยถึงแก่
ควำมตำย กลำยเป็นคดีสะเทือนขวัญกระทบต่อควำมรู้สึกของประชำชนและควำมปลอดภัยของสังคม แต่หำก
พิจำรณำสถิติคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศจะเห็นได้ว่ำ ปริมำณคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศในแต่ละปีมีจำนวนใกล้เคียงกัน
และมีปริมำณไม่สูงนักเมื่อเทียบกับควำมผิดฐำนอื่น ทังนี มีสำเหตุมำจำกผู้เสียหำยในควำมผิดเกี่ยวกับเพศเกิด
ควำมอำย ประกอบกับทัศนคติของสังคมที่มีลักษณะของกำรโทษเหยื่อ (victim blaming) และขันตอนของ
กระบวนกำรยุติธรรมที่ทำให้ผู้เสียหำยรู้สึกว่ำตนถูกกระทำซำอีก รวมทังผู้เสียหำยมีหน้ำที่พิสูจน์กำรกระทำ
ควำมผิด ผู้เสียหำยส่วนหนึ่งจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดี ดังจะเห็นได้จำกสถิติคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำที่เข้ำสู่กำรพิจำรณำของศำลชันต้นทั่วรำชอำณำจักร ตังแต่ เดือนมกรำคม 2560-เดือน
มิถุนำยน 2565 ดังปรำกฏตำมภำพที่ 1

ภาพที่ 1 สถิ ติ ค ดี ค วำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศตำมประมวลกฎหมำยอำญำที่ เข้ ำสู่ ก ำรพิ จ ำรณำของศำลชั นต้ น
ทั่วรำชอำณำจักร ตังแต่เดือนมกรำคม 2560-เดือนมิถุนำยน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2565)
หมายเหตุ: ข้อมูลจำกส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สำนักแผนงำนและงบประมำณ สำนักงำนศำลยุติธรรม
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คดีค วำมผิ ดเกี่ย วกับ เพศเป็ น ควำมผิ ด อำญำที่ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ต้องถูกน ำตัว เข้ำสู่ ก ระบวนกำร
ยุติธรรมเช่นเดียวกับคดีอำญำอื่น ซึ่งหำกได้กระทำผิดจริงตำมที่ถูกกล่ำวหำก็อำจต้องโทษจำคุก และถูกส่งตัว
เข้ำสู่เรือนจำเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยของสังคมและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้กระทำควำมผิดให้สำมำรถกลับตัว
เป็นคนดี ไม่กระทำควำมผิดซำอีกภำยหลังพ้นโทษหรือ ได้รับกำรปล่อยตัวจำกเรือนจำ ซึ่งจำกรำยงำนสถิติ
นักโทษเด็ดขำดของกรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2565 ปรำกฏว่ำ มีนักโทษเด็ดขำด
ในควำมผิ ดเกี่ยวกับ เพศอยู่ ในเรือนจ ำเป็ น จำนวน 5,213 คน เป็น เพศชำย 5,037 คน เพศหญิ ง 176 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.45 ของจ ำนวนนั ก โทษเด็ด ขำดทั งหมด 1 และจำกข้ อเท็ จ จริงที่ ป รำกฏเป็ น ข่ำวในสั งคม
ประกอบกับสถิติกำรกระทำควำมผิดซำของผู้ต้องขังในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้รับกำรปล่อยตัวในแต่ละ
ปีงบประมำณของกรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เห็นได้ว่ำ ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศส่วนใหญ่ มักเคย
กระทำควำมผิดมำก่อน บำงคนเคยต้องโทษจำคุกในเรือนจำมำแล้วและกลับมำกระทำควำมผิดซำอีกเมื่อได้รับ
กำรปล่อยตัว โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้ต้องขังในควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้รับกำรปล่อยตัว มีอัตรำ
กำรกระทำควำมผิดซำอยู่ในอันดับ 5 เมื่อเทียบกับควำมผิดอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหำคม 2565)

ภาพที่ 2 5 อันดับประเภทคดีที่มีอัตรำกำรกระทำควำมผิดซำของผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปล่อยตัวในปีงบประมำณ 2565
ที่มา: ฐำนข้อมูลผู้ต้องขังกระทำผิดซำ, โดยกรมรำชทัณฑ์, 2565, สืบค้นจำก
http://www.correct.go.th/recstats/index.php
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กรมรำชทัณ ฑ์ กระทรวงยุติธรรม, ‘สถิตินักโทษเด็ดขำด แยกตำมลักษณะควำมผิด ’ (กรมรำชทัณฑ์, 1 สิงหำคม 2565)
<http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result_rt103.php?date=01-08-2022> สืบค้นเมื่อ 2 สิงหำคม 2565.
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ตารางที่ 1 จำนวนผู้ต้องขังในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้รับกำรปล่อยตัวและกลับมำกระทำควำมผิดซำใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2565
ปีงบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน
พ.ศ.
ผู้ต้องขังที่ได้รับ ผู้ต้องขังที่ได้รับ ผู้ต้องขังที่
การปล่อยตัว การปล่อยตัว กลับมากระทา
(คน)
และมีเลข
ความผิดซา
บัตรประชาชน ภายใน 1 ปี
(คน)
(คน)
2560
2,632
2,441
219
2561
1,900
1,799
154
2562
2,635
2,491
180
2563
2,290
2,195
178
2564
4,248
4,078
225
2565
3,695
3,540
86

จานวน
จานวน
ผู้ต้องขังที่
ผู้ต้องขังที่
กลับมากระทา กลับมากระทา
ความผิดซา
ความผิดซา
ภายใน 2 ปี
ภายใน 3 ปี
(คน)
(คน)
400
543
268
349
337
448
309
332
296
-

หมายเหตุ: ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลผู้ต้องขังกระทำผิดซำ กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยจำนวนผู้ต้องขังที่
กระทำควำมผิดซำเป็นจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปล่อยตัวในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัว
ประชำชนและกลับมำกระทำควำมผิดซำอีกไม่ว่ำคดีใดก็ตำม ภำยในระยะเวลำติดตำมพฤติกรรมที่กำหนด
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหำคม 2565)
2. สาเหตุของการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กำรศึกษำสำเหตุของกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศในทำงอำชญำวิทยำสำมำรถแบ่งมุมมองของ
กำรศึกษำออกได้เป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนชีววิทยำ (Biology) ด้ำนจิตวิทยำ (Psychology) และด้ำนสังคมวิทยำ
(Sociology) ดังต่อไปนี
1) ด้านชีววิทยา (Biology) เป็นกำรศึกษำถึงสำเหตุกำรก่ออำชญำกรรมโดยใช้มุมมองทำงด้ำน
ชีว วิท ยำ ได้ แก่ กำรถ่ำยทอดพฤติกรรมอำชญำกรรมผ่ ำนทำงรหั ส พั น ธุก รรม กำรศึ กษำเกี่ยวกั บสำรเคมี
ในร่ำงกำยที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของระบบประสำทหรือกำรทำงำนในร่ำงกำย ลักษณะของโครโมโซม
ซึ่งสำมำรถส่งผลกระทบที่สำคั ญต่อพฤติกรรมอำชญำกรรมของบุคคลได้มำกกว่ำองค์ประกอบทำงด้ำนสังคม
หรือองค์ประกอบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
สำเหตุของกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศด้ำนชีววิทยำนี ตำมทฤษฎีควำมไม่สมดุลของชีวเคมี
ในร่ำงกำย (Biochemical Imbalance Theory) อธิบำยว่ำ ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (endocrine gland)
ซึง่ ทำหน้ำที่สร้ำงสำรเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่ำ “ฮอร์โมน” (hormone) เพื่อควบคุมกำรทำงำนของอวัยวะต่ำง ๆ
ในร่ำงกำย เมื่อมีสิ่งใดมำกระตุ้นฮอร์โมนจะถูกปล่อยเข้ำสู่กระแสเลือดไปจนถึงอวั ยวะนัน ๆ และสั่งให้อวัยวะ
ทำงำนตอบโต้กับสิ่งที่มำกระตุ้น ควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อนีก่อให้เกิดควำมแปรปรวนของระบบประสำท
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และสมอง มีผลกระทบต่อจิตใจและควำมรู้สึกนึกคิดที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนได้ ทังนี Louis Burman
นักชีววิทยำยืนยัน ว่ำ ถ้ำต่อมไร้ท่อผิดปกติ กำรขับฮอร์โมนไม่สมดุล จะมีผลทำให้ บุคคลมีแนวโน้มที่จะก่อ
อำชญำกรรมได้ง่ำยกว่ำคนปกติ เช่น คนที่มีฮอร์โมนเพศชำยมำกมักจะมีพฤติกรรมที่ก้ำวร้ำว ชอบควำมรุนแรง
หรื อผู้ ห ญิ งที่ อยู่ ในระยะใกล้ มี ป ระจำเดือน หลำยคนมักมีฮอร์โมนไม่ส มดุ ล ส่ งผลให้ เกิดควำมเครียดและ
หงุดหงิด จึงอำจก่ออำชญำกรรมได้ง่ำยกว่ำภำวะปกติ2
นอกจำกนั น ยั ง มี ก ำรศึ ก ษำวิ จั ย ที่ ค้ น พบควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งฮอร์ โมนเทสโทสเทอร์ โรน
(Testosterone) กับพฤติกรรมต่อต้ำนสังคมและพฤติกรรมก้ำวร้ำว ซึ่งมุ่งเน้นศึกษำระดับของฮอร์โมนเพศชำย
กับพฤติกรรมของผู้ชำยที่ก้ำวร้ำวหลำยประเภท เช่น พฤติกรรมทำงเพศ พฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด กำรสูบบุหรี่
ซึ่ง Alan Booth และ D. Wayne Osgood ได้เสนอทฤษฎีที่อธิบำยพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้ชำยว่ำ เกิดจำก
กำรผสมผสำนของระดับฮอร์โมนเพศชำยและวิถีชีวิตในสังคม ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก โดยได้
ทดสอบทฤษฎีด้วยข้อมูลที่เก็บจำกทหำรผ่ำนศึกชำวอเมริกันที่มีข้อมู ลเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน
ในเลือด และข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ที่ได้มำจำกกำรสำรวจ ซึ่งเมื่อใช้หลักสถิติ
ท ำกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล โดยควบคุ ม ตั ว แปรอื่ น นั ก วิ ช ำกำรทั งสองคนพบว่ ำ ระดั บ ฮอร์ โ มนเพศชำย มี
ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยผู้ใหญ่ด้วย3
2) ด้านจิตวิทยา (Psychology) เป็นกำรศึกษำถึงสำเหตุกำรก่ออำชญำกรรมโดยอำศัยหลักเกณฑ์
ในกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของมนุษย์ทำงด้ำนจิตวิทยำ ได้แก่ กำรศึกษำถึงพัฒนำกำรของบุคคลตังแต่วัยเด็ก
และปั ญหำที่อำจเกิดขึนในแต่ละช่วงวัย ที่ส่ งผลกระทบต่อกำรถูกกำหนดรู ปแบบ (shape) บุคลิกภำพของ
บุคคลนันในวัยผู้ใหญ่ รวมถึงเป็นกระบวนกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำที่เกิดขึนกับจิตใจ (mental) ของบุคคลที่
อำจนำไปสู่กำรก่ออำชญำกรรม ส่วนมำกเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะทำงจิตวิทยำ
ทั่วไป ซึ่งศึกษำวิเครำะห์ปัญหำในด้ำนกำรพั ฒนำ ด้ำนควำมเจริญเติบโตทังร่ำงกำยและจิตใจ ปัญหำเกี่ยวกับ
อุปนิสัยที่ต่อต้ำนสังคม และ 2) ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของอำชญำกรรมกับจิตที่มีแนวโน้ม
เบี่ยงเบน4
สำเหตุของกำรกระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับเพศด้ำนจิตวิทยำนี นักวิชำกำรมีควำมเห็นในทำนอง
เดียวกันว่ำ บุคคลปกติจะก่ออำชญำกรรมได้ต้องกระทำเพรำะมีเหตุจูงใจทังสิน แต่สำหรับบุคคลที่มีจิตผิดปกติ
จะก่ออำชญำกรรมได้โดยไม่มีเหตุจู งใจจำกภำยนอก แต่กระทำควำมผิดเพรำะควำมผิดปกติทำงจิตหรือควำม
กดดันภำยในที่เก็บซ่อนไว้ในจิตใต้สำนึก ทำให้บุคคลที่จิตผิดปกติต้องกระทำควำมผิดลงไปโดยไม่สำมำรถ
บั งคับ ตัว เองได้ 5 หำกพิ จ ำรณำตำมทฤษฎี จิตวิเครำะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ Sigmund Freud
ที่ได้ อธิบ ำยควำมสั มพัน ธ์ของจิ ตใจกับ บุ คลิ กภำพว่ำ โครงสร้ำงบุคลิ กภำพที่อยู่ภ ำยใต้ จิตส ำนึกของบุคคล
2

อัจฉรียำ ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (พิมพ์ครังที่ 4, วิญญูชน 2563) 141-142.
พรชัย ขันตี, กฤษณพงค์ พูตระกูล และจอมเดช ตรีเมฆ, ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์
(ส.เจริญกำรพิมพ์ 2558) 128.
4
สุ พ จน์ เครือคล้ำย, ‘กำรกระท ำควำมผิดทำงเพศ: ศึก ษำเฉพำะกรณี ควำมผิดฐำนร่วมประเวณี ในระหว่ำงเครือ ญำติ ’
(วิทยำนิพนธ์ นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548) 25-26.
5
อัจฉรียำ ชูตินันทน์ (เชิงอรรถ 2) 143.
3
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มี 3 ส่ว น ได้แก่ 1) อิด (Id) เป็ น ส่ วนหนึ่ งของบุคลิ กภำพที่ ติดตัวมนุษ ย์มำตังแต่เกิด ประกอบด้วยแรงขับ
สัญชำตญำณพืนฐำนที่กระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง ซึ่งอยู่ภำยในจิตสำนึกของบุคคล
เกิดจำกสัญชำตญำณในกำรดำรงเผ่ำพันธุ์ เช่น ควำมต้องกำรทำงเพศ อำหำร นำ เป็นส่วนของจิตที่แสดงให้
คนแสดงพฤติ ก รรมตำมหลั ก แห่ งควำมพึ งพอใจโดยไม่ มี ก ำรขั ด เกลำ 2) อั ต ตำ (Ego) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
บุคลิกภำพที่ควบคุมกำรแสดงออกของพฤติกรรมให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง เป็นที่ยอมรับของสังคม อัตตำ
จะอยู่ในจิตสำนึกเป็นส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่ปรับอิดและอภิอัตตำให้แสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม
กำรท ำงำนของอั ต ตำจึ ง ขึ นอยู่ กั บ หลั ก ของควำมเป็ น จริ ง และ 3) อภิ อั ต ตำ (Superego) เป็ น ส่ ว นของ
บุคลิกภำพที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ควำมดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่ำนิยมทำงสังคม อุดมคติ
ทำงสังคม อุดมคติในกำรดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับกำรอบรมสั่งสอนจำกพ่อแม่ ครู และกระบวนกำรทำง
สังคม กำรทำงำนของอภิอัตตำจะขึนอยู่กับหลักจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นคำสั่งห้ำมและควบคุมไม่ให้อิดได้รับ
กำรตอบสนองโดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบชั่ ว ดี หำกมนุ ษ ย์ มี พั ฒ นำกำรทำงเพศไปตำมล ำดั บ วั ย
อย่ำงเหมำะสมจะทำให้มีบุคลิกภำพที่ปกติ แต่หำกเกิดกำรหยุดชะงักในขันใดขันหนึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภำพ
ทำให้เป็นโรคจิต โรคประสำทได้6
ผู้มีอำกำร “กำมวิปริต” (paraphilia) และ “มีควำมต้องกำรทำงเพศสูง” (hyper sexuality) เป็น
ควำมผิ ด ปกติ ท ำงจิ ต ที่ เป็ น สำเหตุ ข องกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศได้ โดยผู้ มี อ ำกำรกำมวิ ป ริ ต
จะมีควำมรู้สึกทำงเพศกับสิ่งกระตุ้นที่ผิดธรรมชำติ ซึ่งมีกำรแสดงออกในหลำยลักษณะ เช่น อวดอวัยวะเพศ
(exhibitionism) สวมเสือผ้ำหรือวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของเพศตรงข้ำม (fetishism) ถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้ำม
(frotteurism) ถำมอง (voyeurism) มีควำมต้องกำรทำงเพศกับเด็ก (pedophilia) มีควำมสุ ขทำงเพศจำก
กำรทำร้ำยผู้อื่น (sadism) และมีควำมสุขทำงเพศจำกกำรถูกผู้อื่นทำร้ำย (masochism) ในขณะที่ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรทำงเพศสู งผิ ดปกติ จะหมกหมุ่ น เรื่องเพศและมีค วำมต้องกำรอย่ำงมำก มัก มีพ ฤติกรรมทำงเพศ
ไม่เลือกสถำนที่ กำรมีควำมต้องกำรทำงเพศสูงนีอำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น กำรมีระดับฮอร์โมนทำงเพศ
ที่มำกกว่ำปกติ อำกำรป่วยทำงจิตบำงประเภทที่ทำให้สูญเสียควำมสำมำรถในกำรควบคุมควำมตื่นเต้นทำงเพศ
และปัญหำบุคลิกภำพที่เกิดจำกกำรเลียงดูในวัยเด็ก7
3) ด้านสังคมวิทยา (Sociology) เป็นกำรศึกษำถึงสำเหตุกำรก่ ออำชญำกรรมโดยพิจำรณำจำก
องค์ ป ระกอบทำงสั งคม ซึ่ งเป็ น องค์ ป ระกอบภำยนอกของตั ว ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เช่ น กำรเบี่ ย งเบนทำง
วั ฒ นธรรม (cultural deviance) ควำมตึ ง เครี ย ดทำงสั ง คม (strain theories) กำรเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ ำ ง
(differential association)
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ต้องรัก จิตรบรรเทำ, ‘บุคลิกภำพตำมทฤษฎีจิตวิเครำะห์’ (2560) 2 วำรสำรสังคมศำสตร์วิชำกำร 275, 277-278.
7
พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์, ณิ ช วงศ์ส่องจ้ำ และณรงค์ กุลนิเทศ, ‘ปัจจัยกำรก่ออำชญำกรรมทำงเพศและพยำนหลักฐำนด้ำน
นิติวิทยำศำสตร์ในกำรตัดสินคดีของผู้ต้องขังคดีข่มขืนกระทำชำเรำ’ (กำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครังที่ 1,
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ สวนสุ นั น ทำ, 2561) 379-380. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference
/article/view/1629 สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎำคม 2565.
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กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ เพศที่เกิดขึนในสังคม เป็นผลมำจำกปัจจัยด้ำนสังคมวิทยำหลำย
ประกำร ซึ่งปั จจั ยหลั ก ได้ แก่ แนวควำมคิดของสั งคมที่ ได้ รับอิ ทธิพลของแนวควำมคิด “ปิ ตำธิปไตย” หรือ
“ระบบชำยเป็ น ใหญ่ ” (patriarchy) สั งคมไทยจึงให้ ควำมส ำคัญ กับ เพศชำยมำกกว่ำเพศหญิ งและมองว่ำ
เพศชำยเป็นเพศแห่งกำรควบคุม มีอำนำจและควำมเป็นผู้นำ ในขณะที่เพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ จำเป็นต้อง
ได้รับกำรดูแลจำกเพศชำยเสมอ กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศเป็นกำรแสดงออกถึงอำนำจของเพศชำยใน
กำรพยำยำมควบคุมเพศหญิงและกำรตกเป็นเหยื่อของกำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ ก็เป็นผลมำจำกกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมบรรทัดฐำนของสังคม เช่น ผู้เสียหำยประพฤติตนไม่เหมำะสม เป็นคนไม่ดีหรือเป็นฝ่ำยพำตัวเองเข้ำหำ
ควำมเสี่ยง8 ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศส่วนมำกจึงมักเป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคย มีควำมสนิทสนมกับผู้เสียหำยหรือ
เป็นคนที่ผู้เสียหำยต้องพึ่งพำ เช่น คนในครอบครัว เพรำะมั่นใจว่ำผู้เสียหำยไม่กล้ำดำเนินคดี และมักจะกระทำ
ควำมผิดซำอีกเนื่องจำกไม่เกรงกลัวว่ำจะถูกลงโทษ
นอกจำกนี ยังมีปั จจัยด้ำนสังคมวิทยำอีกหลำยปัจจัยที่เป็น สำเหตุให้เกิดกำรกระทำควำมผิ ด
เกี่ยวกับเพศ ทังที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง เช่น พฤติกรรมกำรเลียนแบบ ซึ่งผู้กระทำควำมผิดส่วนใหญ่มีกำรคบหำ
สมำคมกับเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกำรก่ออำชญำกรรมเกี่ยวกับเพศ เกิดกำรเรียนรู้วิธีกำร
ก่ออำชญำกรรม และปั จ จั ยที่ ไม่ ได้ส่ งผลโดยตรงแต่ เป็นสิ่ งกระตุ้นให้ เกิดกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
ได้ง่ำยขึน เช่น ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ผู้กระทำควำมผิดเกิดควำมเครียดและเลือกที่จะใช้สำรเสพติดหรือ
เสพของมึนเมำเพื่อให้ลืมปัญหำ ทำให้ขำดควำมยับยังชั่งใจในกำรกระทำควำมผิด อีกทังปัจจัยที่เกิดจำกตัว
ผู้เสียหำยเอง เช่น กำรแต่งกำยล่อแหลม อยู่ในพืนที่เปลี่ยวหรือสภำพแวดล้อมที่เอืออำนวยต่อกำรกระทำ
ควำมผิด ก็เป็นสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศได้
3. วิธีการควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศเพื่อป้องกันการกระทาความผิดซา
ควำมผิดปกติของระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน (Testosterone) ในร่ำงกำยของผู้กระทำควำมผิด
เป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ เทสโทสเทอร์โรนเป็นฮอร์โมนในกลุ่มฮอร์โมนเพศ
มีทังในผู้ชำยและผู้หญิง ในผู้ชำยผลิตขึนจำกอัณฑะทำหน้ำที่ควบคุมลักษณะควำมเป็นผู้ชำย ทำให้ร่ำงกำย
มีกล้ำมเนือใหญ่ขึน มีหนวดเครำ เสียงแตก มีควำมเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ ควบคุม ควำมต้องกำรทำงเพศ
ซึ่งหำกมีมำกเกินไปจะทำให้ผู้กระทำควำมผิดไม่สำมำรถควบคุมควำมต้องกำรทำงเพศได้ และลงมือกระทำ
ควำมผิด ดังนัน จึงได้มีกำรศึกษำวิจัยเพื่อค้นหำวิธีกำรลดระดับฮอร์โมนเพศในร่ำงกำยผู้กระทำควำมผิดลง
โดยอยู่บนสมมติฐำนว่ำ ถ้ำร่ำงกำยผู้กระทำควำมผิดมีระดั บฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนน้อย อำจทำให้ผู้กระทำ
ควำมผิดหย่อนควำมสำมำรถหรือมีควำมต้องกำรทำงเพศน้อยลง ก็จะสำมำรถป้องกันไม่ให้กระทำควำมผิด
เกี่ยวกับเพศซำอีกได้
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อั ค ริม ำ สุ ข ดี และธัญ ญลั ก ษณ์ บั งชะฎำ, ‘ปั จ จั ย ทำงสั งคมกั บ กำรใช้ ค วำมรุน แรงทำงเพศในประเทศไทย’ (2565)
1 วำรสำรธรรมศำสตร์ 161, 166.
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1) วิธีการควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
วิธีกำรควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำ
ในประเทศต่ำง ๆ มีอยู่ 2 วิธี คือ
(1) การตัดอัณฑะ (surgical castration)
กำรตัดอัณ ฑะเป็ น กำรผ่ ำตัดร่ำงกำยเพื่ อ ตัดอั ณ ฑะของผู้ กระท ำควำมผิ ดออกไปทังหมด
(Orchiectomy) ทำให้ผู้กระทำควำมผิดไม่มีควำมรู้สึกทำงเพศอีกต่อไป เป็นวิธีกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิดมำ
ตังแต่ยุคอียิปต์โบรำณ ในศตวรรษที่ 20 หลำยประเทศในทวีปยุโรปได้มีกำรออกกฎหมำยให้นำวิธีกำรนีไปใช้
กับผู้กระทำควำมผิด เช่น เดนมำร์ก เยอรมนี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน และสำธำรณรัฐเช็ก และปัจจุบันได้มี
กำรออกกฎหมำยยกเลิกกำรบังคับให้ตัดอัณฑะผู้กระทำควำมผิดไปแล้วในหลำยประเทศ อย่ำงไรก็ตำม แม้ไม่มี
กำรออกกฎหมำยมำยกเลิกก็ไม่มีกำรนำมำใช้แล้วในทำงปฏิบัติ เนื่องจำกเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
กำรกระทำทรมำนและทำรุณโหดร้ำยอันเป็นกำรละเมิดอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ 9 คงเหลือวิธีกำรตัดอัณฑะ
ด้วยควำมสมัครใจของผู้กระทำควำมผิดที่ยังสำมำรถกระทำได้อยู่ในบำงประเทศ เช่น สำธำรณรัฐเช็ก และมลรัฐ
เทกซัส สหรัฐอเมริกำ
(2) การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ (chemical castration)
ตังแต่ทศวรรษ 1960 เป็ นต้นมำ หลำยประเทศได้เริ่มนำวิธีกำรควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ผู้กระทำควำมผิดด้วยยำที่มีฤทธิ์ต้ำนฮอร์โมนแอนโดรเจน (anti-androgen drug) มำใช้ป้องกันกำรกระทำ
ควำมผิดซำแทนวิธีกำรตัดอัณฑะ เช่น สหรัฐอเมริกำ ได้มีกำรทดลองใช้วิธีกำรปรับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน
ในเลือดของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ โดยในปี ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509) Dr. John Money จิตแพทย์ของมหำวิทยำลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ได้ใช้ยำ medroxyprogesterone
acetate (MPA) ร่วมกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนจิตใจในกำรรักษำผู้กระทำควำมผิดที่มีประวัติว่ำ มีกำรเบี่ยงเบน
ทำงเพศและมักมีอำรมณ์ทำงเพศกับเด็กอำยุไม่เกิน 13 ปี ผลกำรศึกษำพบว่ำ อัตรำกำรกระทำควำมผิดซำ
ลดลงร้อยละ 50 โดยเฉพำะในกลุ่มของผู้ป่ วยประเภทกำมวิตถำรในช่วงระยะเวลำ 1 รอบของกำรรักษำ 10
แต่เนื่องจำกในขณะนันยำ medroxyprogesterone acetate ยังไม่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำ
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ำ (The United States Food and Drug Administration: FDA) จึ ง ยั ง ไม่ มี ก ำรออก
กฎหมำยอนุญำตให้ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดได้ ต่อมำหลังจำกที่รัฐบำลสหรัฐอเมริกำ
ได้อนุ ญ ำตให้ เป็ น ยำที่ถูกต้องตำมกฎหมำยภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “Depo-Provera” ในปี ค.ศ. 1992
(พ.ศ. 2535) แล้ว ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) มลรัฐแคลิ ฟอร์เนียได้ ออกกฎหมำยอนุญ ำตให้ ใช้ยำเพื่ อ
ควบคุมฮอร์โมนผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศได้ เป็นรัฐแรก ตำมมำด้วยอีกหลำยมลรัฐ ได้แก่ มลรัฐฟลอริดำ
9

Voislav Stojanovski, ‘Surgical Castration of Sex Offenders and its Legality: The Case of the Czech
Republic’ (IUS et SOCIETAS, no publication date) <http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload
/Vitezne_prace/Stojanovski.pdf> accessed 17 August 2022.
10
พรเพชร ชลศั กดิ์ตระกูล, ‘มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรลดกำรกระทำควำมผิดซำทำงเพศในสหรัฐอเมริกำ’ (2563)
2 วำรสำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 300, 303.

9
มลรัฐจอร์เจีย มลรัฐไอโอวำ มลรัฐ มอนแทนำ มลรัฐออริกอน มลรัฐวิสคอนซิน มลรัฐลุยเซียนำ และมลรัฐ
อลำบำมำ โดยอนุญำตให้ใช้กับผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรล่วงละเมิดเด็กเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจำกวิธีกำรนี
สำมำรถนำมำใช้ป้องกันกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศต่อผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกัน จึงได้มี กำรออกกฎหมำยให้
นำมำใช้กับผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศต่อผู้ใหญ่ได้ในเวลำต่อมำ11
ยำต้ำนฮอร์โมนแอนโดรเจน (anti-androgen drug) ที่นำมำใช้ในกำรควบคุมระดับฮอร์โมน
เทสโทสเทอร์โรนของผู้กระทำควำมผิดในปัจจุบันมีอยู่ 3 ชนิด คือ medroxyprogesterone acetate (MPA)
มีชื่อทำงกำรค้ำว่ำ Depo-Provera Clinovir Cycrin และ Hystron มีกลไกกำรออกฤทธิ์ต่อเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศในสมอง เร่งกำรเผำผลำญของฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนในร่ำงกำยของผู้ได้รับยำและยับยังกำรหลั่งฮอร์โมน
ลูทิไนซิง (luteinizing hormone: LH) ในต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนในเลือดของ
ผู้ได้รับยำลดลง MPA ถูกนำมำควบคุมระดับฮอร์โมนของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศในสหรัฐอเมริกำเป็น
ส่ วนใหญ่ ในขณะที่ ย ำอีก 2 ชนิ ด ที่มี ผ ลลดระดับ ฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนเช่นเดียวกัน คือ cyproterone
acetate (CPA) ซึ่งมีชื่อทำงกำรค้ำว่ำ Androcur Cyprone Cyprostat และ Dianette ได้ถูกนำมำใช้มำกใน
ทวีป ยุ โรป ตะวัน ออกกลำง แคนำดำ และ luteinizing-hormone-releasing hormone (LHRH) agonists
หรื อ GnRH (Gonadotrophin releasing hormone) agonists เช่ น Leuprolide Goserelin และ Buserelin
ซึ่งเป็นยำใหม่ที่ยังไม่ค่อยถูกนำมำใช้เท่ำใดนัก12
2) รูปแบบการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดในประเทศต่ำง ๆ มีรูปแบบกำรใช้แบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะ13 คือ
(1) การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นวิธีการรักษาผู้กระทาความผิดด้วยความสมัครใจ
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศตำมรูปแบบนีเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรรักษำผู้กระทำควำมผิด
บำงประเภท ซึ่งมีควำมสมัครใจ หมำยควำมว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะถูกนำมำพิจำรณำและ
จะชอบด้ วยกฎหมำย หำกผู้ กระทำควำมผิ ดถูกตั ดสิ น ว่ำกระทำควำมผิ ดและยิน ยอมให้ ใช้ ยำเพื่ อ ควบคุ ม
ฮอร์โมนเพศ

11

Jin Zhuang, ‘Chemical Castration: International Experience and Chinese Path to Control Pedophilia Crimes’
(2018) 8 Advances in Applied Sociology 579 <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid
=86567> accessed 7 August 2022.
12
Angana Chakrabarti, ‘What’s chemical castration-the punishment Pakistan plans to introduce for sex crimes’
The Print Essential (28 November 2020) <https://theprint.in/theprint-essential/whats-chemical-castrationthe-punishment-pakistan-plans-to-introduce-for-sex-crimes/552877/> accessed 17 August 2022.
13 Vedije Ratkoceri, ‘Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?!’ (2017) 1 European Journal of
Social Sciences Education and Research’ 7 4 <https://revistia.com/index.php/ ejser/article/view/6 5 1 6 >
accessed 10 September 2022.

10
(2) การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นการลงโทษทางเลือก
กำรใช้ ย ำเพื่ อควบคุ ม ฮอร์โมนเพศเป็ น อีก ทำงเลื อ กหนึ่ ง ในกำรลงโทษผู้ ก ระท ำควำมผิ ด
สำหรับ ควำมผิ ดบำงประเภท โดยศำลอำจใช้ดุลพิ นิจ กำหนดให้ ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศควบคู่ไปกับ
กำรลงโทษอย่ำงอื่น เช่น โทษจำคุก สำหรั บควำมผิดนันได้ ซึ่งหำกศำลกำหนดให้ลงโทษผู้กระทำควำมผิดด้วย
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศแล้ว ผู้กระทำควำมผิดต้องเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
ตำมคำสั่งศำล
(3) การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทาความผิดด้วยการบังคับ
หำกผู้กระทำควำมผิดถูกตัดสินว่ำ กระทำควำมผิดบำงประเภทตำมที่กฎหมำยระบุไว้ ศำลต้อง
มีคำสั่งบังคับให้ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดควบคู่ไปกับกำรลงโทษอย่ำงอื่น เช่น โทษ
จำคุก โดยทั่วไปแล้วกฎหมำยจะกำหนดให้ศำลต้องบังคับให้ ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทำควำมผิด
เมือ่ ผู้กระทำควำมผิดกลับไปกระทำควำมผิดซำอีก
3) ตัวอย่างการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทาความผิดในต่างประเทศ
(1) สหรัฐอเมริกา
(ก) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
เมื่อปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) มลรัฐแคลิฟ อร์เนียได้ออกกฎหมำยให้ นำกำรใช้ยำเพื่ อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้ในกำรรักษำผู้กระทำควำมผิด และป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำ ซึ่งตำมประมวล
กฎหมำยอำญำของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มำตรำ 645 (The Penal Code of California § 645) กำหนดให้ศำล
อำจใช้ดุลพินิ จสั่งให้ ผู้กระทำควำมผิด ครังแรกในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำกับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 13 ปี
ซึ่งควำมผิดนัน ได้แก่ 1) กำรมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก 2) กำรมีเพศสัมพันธ์ทำงปำก 3) กำรกระทำลำมก
อนำจำร รวมทังกำรกระทำทำงเพศที่ใช้กำลัง ใช้ควำมรุนแรง ข่มขู่ หรือทำให้กลัวว่ำผู้เสียหำยหรือบุคคลที่สำม
จะได้รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำยในทันทีและไม่ชอบด้วยกฎหมำย และ 4) กำรข่มขืนโดยใช้กำลัง ใช้ควำมรุนแรง
ข่มขู่ หรือทำให้กลัวว่ำผู้เสียหำยหรือบุคคลที่สำมจะได้รับบำดเจ็บทำงร่ำงกำยในทันทีและไม่ชอบด้วยกฎหมำย
หรื อ จะได้ รั บ อั น ตรำยในอนำคต เข้ ำ รั บ กำรบ ำบั ด รั ก ษำด้ ว ยยำ medroxyprogesterone acetate หรื อ
เทียบเท่ำนอกเหนือไปจำกกำรลงโทษอื่น ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับควำมผิดนันหรือกฎหมำยอื่นได้ แต่หำกเป็น
กรณี ที่ผู้กระทำควำมผิ ดกระทำควำมผิดซำกับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 13 ปี และผู้กระทำควำมผิดจะได้รับกำรพัก
กำรลงโทษ ศำลต้องมีคำสั่งให้ผู้กระทำควำมผิดเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำ medroxyprogesterone acetate
หรือเทียบเท่ำ นอกเหนือไปจำกกำรลงโทษอื่น ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับควำมผิดนันด้วย
ผู้กระทำควำมผิด ต้องเริ่มรับกำรรักษำด้วยยำ 1 สัปดำห์ก่อนที่จะได้รับกำรปล่อยตัว จำก
เรือนจำของรัฐหรือสถำบันอื่น และต้องรับกำรรักษำไปจนกว่ำคณะกรรมกำรของกรมรำชทัณฑ์จะมีควำมเห็นว่ำ
ไม่มีควำมจำเป็นต้องรักษำต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ผู้กระทำควำมผิดสำมำรถเลือกที่จะใช้วิธีกำรตัดอัณฑะแทน
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้ กำรรักษำด้วยยำเพ่อควบคุมฮอร์โมนเพศนีให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กรมรำชทัณฑ์
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(ข) มลรัฐฟลอริดา
เมื่อปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) มลรัฐฟลอริดำได้ออกกฎหมำยให้นำกำรใช้ยำเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศมำใช้ในกำรรักษำผู้กระทำควำมผิด ซึง่ ตำมพระรำชบัญญัติแห่งมลรัฐฟลอริดำ หมวด 794 มำตรำ
0235 (The Florida Statutes § 794.0235) กำหนดให้นำมำใช้กับผู้กระทำควำมผิดฐำนล่วงละเมิดทำงเพศ
(Sex Battery) ซึ่งหมำยถึง กำรล่วงลำทำงปำก ทวำรหนัก หรือช่องคลอด โดยหรือร่วมกับอวัยวะเพศของผู้อื่น
หรือกำรล่วงลำทำงทวำรหนั กหรือช่องคลอดของผู้อื่นโดยวัตถุอื่น ทังนี ไม่รวมถึงกำรกระทำโดยสุจริตเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งหำกเป็นกรณีของกำรกระทำควำมผิดครังแรกและถูกตัดสินว่ำกระทำผิดจริง
ศำลอำจสั่งให้ ผู้กระทำควำมผิด เข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศได้ แต่ห ำกเป็นกำรกระทำ
ควำมผิดซำศำลต้องสั่งให้ผู้กระทำควำมผิดเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
กำรรั กษำด้วยยำเพื่ อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่ได้แทนที่ห รือลดโทษอื่น ๆ ที่ กำหนดไว้ใน
กฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม ศำลอำจสั่งให้ใช้วิธีกำรตัดอัณฑะผู้กระทำควำมผิดแทนกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุม
ฮอร์โมนเพศได้ หำกผู้กระทำควำมผิดยื่นคำร้องเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ ตนได้ทรำบและยินยอมโดยสมัครใจที่
จะเข้ำรับกำรตัดอัณฑะซึง่ เป็นกำรลงโทษทำงเลือก
คำสั่งศำลให้ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
ขึนอยู่กับกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ที่ได้รับแต่งตังจำกศำลว่ำ ผู้กระทำควำมผิดเหมำะสมที่จะ
เข้ำรับกำรรักษำหรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ต้องพิจำรณำภำยใน 60 วัน นับแต่วันมีคำพิพำกษำ คำสั่ง
ศำลต้ อ งระบุ ร ะยะเวลำเป็ น จ ำนวนปี ที่ ชั ด เจน และกำรรั ก ษำด้ ว ยยำ medroxyprogesterone acetate
จะต้องเริ่มไม่ช้ำกว่ำ 1 สัปดำห์ก่อนที่ผู้กระทำควำมผิดจะถูกปล่อยตัวออกจำกเรือนจำหรือสถำบันอื่น โดยกำร
รักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศนีให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมรำชทัณฑ์
ผู้กระทำควำมผิดที่ศำลมีคำสั่งให้เข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ หำกไม่มำ
ปรำกฏตัวหรือปฏิเสธที่จะปรำกฏตัวตำมที่กรมรำชทัณฑ์กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรักษำ หรือไม่ยอมรับ
กำรรักษำ มีควำมผิดอำญำระดับที่ 2 ต้องได้รับโทษตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
(ค) มลรัฐอลาบามา
เมื่ อ ปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ผู้ ว่ ำ กำรรั ฐ อลำบำมำได้ ล งนำมในกฎหมำยที่ เรี ย กว่ ำ
House Bill 379 (HB379) มีเนือหำกำหนดให้กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นเงื่อนไขของกำรพักกำรลงโทษ
โดยผู้พิพำกษำต้องสั่งให้ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่มีอำยุมำกกว่ำ 21 ปีขึนไปที่ได้กระทำควำมผิดต่อ
บุคคลอำยุต่ำกว่ำ 13 ปีตำมฐำนควำมผิดที่กฎหมำยกำหนด เช่น กำรข่มขืนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี กำรกระทำ
อนำจำร กำรร่ ว มประเวณี ร ะหว่ ำงพี่ น้ อ ง เข้ ำ รับ กำรรั ก ษำด้ ว ยยำเพื่ อ ควบคุ ม ฮอร์ โมนเพศเพิ่ ม เติ ม จำก
กำรลงโทษอื่นที่กำหนดไว้สำหรับควำมผิดนัน ผู้กระทำควำมผิดที่ได้รับกำรพักกำรลงโทษต้องเริ่มรับกำรรักษำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือนก่อนที่ผู้กระทำควำมผิดจะได้รับกำรปล่อยตัวจำกกำรควบคุมของกรมรำชทัณฑ์และต้องรับ
กำรรัก ษำต่อ เนื่ องไปจนกว่ำศำลจะพิ จ ำรณำว่ำกำรรักษำนั นไม่จำเป็ นอี กต่อไป และกำหนดให้ กระทรวง
สำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำรรักษำ
ก่อนดำเนินกำรบำบัดรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ศำลจะต้องแจ้งให้ผู้ กระทำ
ควำมผิดทรำบเกี่ยวกับผลของกำรรักษำและผลข้ำงเคียงที่อำจเป็นผลจำกกำรรักษำ และผู้กระทำควำมผิด
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จะต้องลงนำมรับทรำบให้ควำมยินยอมรับกำรรักษำเป็นลำยลักษณ์อักษร ผู้กระทำควำมผิดสำมำรถเลือกที่จะ
หยุดรับกำรรักษำเมื่อใดก็ได้ แต่ถือว่ำเป็นกำรละเมิดทัณฑ์บนและต้องกลับไปถูกควบคุมตัวในเรือนจำ หำกผู้กระทำ
ควำมผิดจงใจหยุดรับกำรรักษำโดยไม่ได้รับอนุญำตถือว่ำ มีควำมผิดทำงอำญำประเภท ซี อำจถูกลงโทษจำคุก
ไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 15,000 ดอลลำร์14
(2) สาธารณรัฐเกาหลี
สำธำรณรัฐเกำหลีหรือเกำหลีใต้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ออกกฎหมำยให้นำวิธีกำรใช้
ยำเพื่ อ ควบคุ ม ฮอร์ โมนเพศมำใช้ รั ก ษำผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศโดยออกเป็ น กฎหมำยเฉพำะ คื อ
Act on Pharmacologic Treatment of Sex Offenders' Sexual Impulses15 มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2011
(พ.ศ. 2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำของผู้เบี่ยงเบนทำงเพศ (sexually deviant)
ซึ่งเคยกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือมีแนวโน้มจะกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศซำ และส่งเสริม ให้ผู้กระทำ
ควำมผิดกลับคืนสู่สังคมด้วยกำรรักษำโดยใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ วิธีกำรนีนำมำใช้กับผู้เบี่ยงเบนทำงเพศ
ที่มีอำยุ ตังแต่ 19 ปี ขึนไปที่ได้ กระทำกำรล่ วงละเมิดทำงเพศทุกรูปแบบหรือมีแนวโน้มจะกระทำควำมผิ ด
เกี่ยวกับเพศซำต่อบุคคลอำยุไม่เกิน 16 ปี และผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิตได้ตรวจวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ เป็นผู้สมควร
ได้รับกำรรักษำด้วยกำรใช้ยำควบคุมฮอร์โมนเพศ ทังนี กำรใช้ยำควบคุมฮอร์โมนเพศต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
3 ประกำร คือ 1) ต้องระงับ หรือลดแรงกระตุ้นหรือควำมต้องกำรทำงเพศที่ผิ ดปกติและยอมรับกันในทำง
กำรแพทย์ 2) ต้องไม่ก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงทำงกำยภำพมำกเกินไป และ 3) ต้องดำเนินกำรตำมขันตอนที่ได้รับ
กำรยอมรับทำงกำรแพทย์
พนักงำนอัยกำรจะเป็นผู้ร้องขอให้ศำลมีคำสั่งให้ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทำ
ควำมผิด ซึ่งหำกศำลเห็นสมควรจะมีคำสั่งให้ผู้กระทำควำมผิดเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ
ได้ เป็ น ระยะเวลำไม่ เกิน 15 ปี ผู้ กระท ำควำมผิ ดที่ ศำลมี คำสั่ งให้ เข้ำรับกำรรักษำด้วยกำรใช้ยำเพื่ อควบคุ ม
ฮอร์โมนเพศต้องอยู่ภำยใต้กำรคุมประพฤติ และต้องเริ่มรับกำรรักษำด้วยยำภำยใน 2 เดือนก่อนที่จะได้รับกำร
ปล่ อยตัว กำรรักษำด้ว ยยำเพื่ อควบคุมฮอร์โมนเพศให้ ดำเนินกำรโดยพนักงำนคุมประพฤติ ตำมคำสั่ งของ
พนักงำนอัยกำร โดยจะให้ยำตำมกำรวินิจฉัยและใบสั่งยำของแพทย์ ร่วมกับกำรรักษำทำงจิตวิทยำหรือวิธีกำร
อื่นซึ่งควบคุมโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพจิต ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดซึ่งต้องเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศหลบหนีห รือทำให้ป ระสิทธิภำพของกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศลดลงใน
ระหว่ำงระยะเวลำรับกำรรักษำ โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 20 ล้ำน
วอน หรือผู้กระทำควำมผิดที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่ปฏิบัติตำมวิธีกำรรักษำตำม
แนวทำงของเจ้ำพนักงำนคุมประพฤติอย่ำงเคร่งครัด หรือไม่เข้ำรับกำรทดสอบระดับฮอร์โมน หรือไม่เข้ำร่วม
14

Marisa Lati, ‘Alabama approves ‘chemical castration’ bill for some sex offenders’ The Washington Post
(11 June 2019) <https://www.washingtonpost.com/health/2019/06/11/alabama-chemical-castration-bill>
accessed 8 August 2022.
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วศินี กมลวำรินทร์, ‘มำตรกำรบำบัดผู้กระทำควำมผิดทำงเพศด้วยวิธีกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ’ (วิทยำนิพนธ์
นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558) 113.

13
กำรรักษำด้ำนจิตใจโดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้ำนวอน หรือ
ผู้กระทำควำมผิดซึ่งต้องเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ศำลกำหนด โดย
ไม่มีเหตุอันควร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10 ล้ำนวอน
(3) อินโดนีเซีย
เมื่ อ ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ประธำนำธิ บ ดี ข องอิ น โดนี เซี ย ได้ อ อก Government
Regulation in Lieu of Law (Perppu) No.1/2016 มีผลเป็นกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ค.ศ. 2002
(พ.ศ. 2545) (Law Number 23/2002 on Child Protection) ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งใช้
ควำมรุน แรงบั งคับ เด็กหญิ งอำยุ 14 ปี ให้ มีเพศสั มพั นธ์ด้ว ย ทำให้ เกิดกระแสเรียกร้องจำกประชำชนให้ มี
กำรลงโทษที่รุนแรงขึนสำหรับควำมผิดเกี่ ยวกับเพศที่กระทำต่อเด็ก ซึ่งต่อมำสภำผู้แทนรำษฎรได้ อนุมัติให้
ข้ อ บั งคั บ ที่ อ อกโดยประธำนำธิ บ ดี มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น กฎหมำยโดยออกเป็ น กฎหมำย คื อ Law Number
17/2016 กำหนดให้ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด อำจถูกรักษำด้ว ยยำเพื่ อควบคุม ฮอร์โมนเพศหรือถูกติ ดตังอุป กรณ์
ติ ด ตำมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กำรใช้ ย ำเพื่ อ ควบคุ ม ฮอร์ โ มนเพศนี จะใช้ กั บ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ
ที่กระทำต่อเด็ก ซึ่งถูกพิพำกษำว่ำ กระทำรุนแรงหรือข่มขู่ว่ำจะใช้ควำมรุนแรงทำงเพศโดยกำรมีเพศสัมพันธ์
กั บ เด็ ก หรื อ บุ ค คลอื่ น และผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศต่ อ เด็ ก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด กำรบำดเจ็ บ ร้ ำ ยแรง
ควำมผิดปกติทำงจิต กำรติดเชือ ควำมบกพร่องหรือสูญเสียกำรทำงำนของระบบสืบพันธุ์ และ/หรือผู้เสียหำย
ถึงแก่ควำมตำย16 กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทำควำมผิดเป็นบทลงโทษเพิ่มเติม ผู้พิพำกษำจะเป็น
ผู้พิจำรณำว่ำ จะใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศภำยหลังจำกที่ได้รับโทษตำมบทลงโทษพืนฐำนแล้วหรือไม่ ซึ่งจะ
พิจำรณำจำกผลกระทบที่ผู้เสียหำยได้รับ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีภำยหลังจำกที่ได้รับโทษตำมบทลงโทษ
พืนฐำนแล้ว17
เมื่อปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ประธำนำธิบดี Joko Widodo ได้ลงนำมใน Government
Regulation in Lieu of Law No.70/2020 กำหนดขันตอนกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ กำรติดอุปกรณ์
ติดตำมอิเล็กทรอนิกส์ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรประกำศตัวตนของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับควำมรุนแรง
ทำงเพศต่อเด็กเพื่อยับยังผู้กระทำควำมผิดและป้องกันไม่ให้เกิดควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็ก ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรำ 81A (1) และมำตรำ 82A (3) ของ Law Number 17/2016 โดยให้นำมำใช้กับผู้กระทำควำมผิด
เกี่ยวกับควำมรุนแรงทำงเพศต่อเด็ก ผู้กระทำควำมผิดฐำนมีเพศสัมพันธ์กับเด็กด้วยควำมรุนแรง และ/หรือ
ขู่เข็ญ ว่ำจะใช้ควำมรุน แรงทำงเพศเพื่อบั งคับให้ เด็กมีเพศสั มพันธ์กับผู้ กระทำควำมผิ ดหรือบุคคลอื่น และ
ผู้กระทำควำมผิดทำงอำญำในกำรกระทำลำมกอนำจำรต่อเด็กที่มีควำมรุนแรงหรือกำรคุกคำมทำงเพศ กำรบีบบังคับ
หลอกลวง กระทำกำรเท็จต่อเนื่อง หรือชักชวนให้เด็กกระทำหรือยอมให้มีกำรผิดศีลธรรมทำงเพศ กำรใช้ยำเพื่อ
16

Mellisa Efiyanti and Gunawan Widjaja, ‘The Implementation of Chemical Castration Sanctions against Convicts
of Child Sexual Crimes in Indonesia by Doctors’ (2 0 2 1 ) 1 S Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
<https://www.abacademies.org/articles/the-implementation-of-chemical-castration-sanctions-against-convicts-ofchild-sexual-crimes-in-indonesia-by-doctors-11059.html> accessed 15 August 2022.
17
Dina Silvia Puteri and others, ‘Chemical Castration From Criminal Law and Human Rights’ (2020) 1 Cepalo
71 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1910> accessed 15 August 2022.
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ควบคุ ม ฮอร์ โ มนเพศของผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ก ำหนดระยะเวลำไว้ สู ง สุ ด 2 ปี และจะด ำเนิ น กำรหลั งจำก
กำรทดสอบทำงกำรแพทย์หลำยครังต่อเนื่องกัน หำกผู้กระทำควำมผิดหลบหนีกำรใช้ยำควบคุมฮอร์โมนเพศ
จะถูกระงับกำรใช้ไปจนกว่ำผู้กระทำควำมผิดจะมอบตัวหรือถูกควบคุมตัวโดยผู้มีอำนำจ และเมื่อกำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศเสร็จสิน ผู้กระทำควำมผิดต้องรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้วยเป็นระยะเวลำ 3 เดือนใน
รูปแบบของกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงจิตเวชและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงสังคม18
4. ข้อคัดค้านในการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
เมื่อมีกำรริเริ่มที่จ ะออกกฎหมำยเพื่ อกำหนดให้ นำยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้กับ ผู้ กระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับเพศเพื่อป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำ ก็จะเกิดกระแสคัดค้ำนและกระแสสนับสนุน ขึนใน
ทำนองเดียวกันในแต่ละประเทศ ซึ่งประเด็นหลักทีม่ ักยกขึนมำกล่ำวถึง คือ
1) การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับผู้กระทาความผิ ดเกี่ยวกับเพศเป็นการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
ในสหรัฐอเมริกำ ฝ่ำยที่คัดค้ำนกำรนำยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้ให้เหตุผลว่ำ กำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดเป็น “กำรลงโทษที่โหดร้ำยและผิดปกติ” เนื่องจำกขัดกับบทบัญญัติ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำ ฉบับที่ 8 ที่ห้ำมไม่ให้รัฐบำลกลำงและรัฐบำลของรัฐก่อให้เกิด
“กำรลงโทษที่โหดร้ำยและผิดปกติ” สำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ำกระทำควำมผิดทำงอำญำ อีกทังเมื่อพิจำรณำตำม
หลักเกณฑ์ที่ศำลฎีกำสหรัฐอเมริกำใช้เป็นหลักในกำรพิจำรณำว่ำ กำรลงโทษใดเป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำยและ
ผิดปกติหรือไม่แล้ว จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำยและผิดปกติอย่ำง
ชัดเจน คือ 1) ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมีผลในกำรควบคุมควำมต้องกำรทำงเพศของผู้กระทำควำมผิด และ
ทำให้เกิดผลข้ำงเคียงในระยะยำว จึงเป็ นกำรละเมิดต่อสิทธิในกำรมีบุตรของผู้กระทำควำมผิด และมีควำม
รุนแรงในตัวเอง 2) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรลงโทษที่ ไม่ได้สัดส่วนกับ กำรกระทำควำมผิด
เนื่องจำกกฎหมำยในหลำยรัฐไม่ได้กำหนดเวลำสินสุดกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไว้ เมื่อหยุดใช้ยำระดับ
ฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดก็จะกลับมำเป็นปกติ ทำให้ มีโอกำสกลับมำกระทำควำมผิดซำอีก เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐจึงอำจร้องขอให้ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดไปตลอดชีวิตของผู้กระทำควำมผิดได้
เป็นกำรลงโทษที่รุนแรงเกินไปอย่ำงชัดเจน และ 3) ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกั บเพศทุกคนไม่สำมำรถรักษำให้
หำยขำดได้ด้วยยำ ในกรณีที่ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศใช้ไม่ได้ผล ไม่สำมำรถป้องกันไม่ให้กระทำควำมผิดซำได้
ก็ มี ผ ลเท่ ำ กั บ ว่ ำ เป็ น กำรลงโทษผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและไม่ จ ำเป็ น ซึ่ ง ไม่ เป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ของกฎหมำย19
ในขณะที่ฝ่ำยที่สนับสนุนกำรนำยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศมำใช้ให้เหตุผลโต้แย้งว่ำ กำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดไม่เป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำยและผิดปกติ เนื่องจำก 1) กำรใช้ยำเพื่อ
18

Indira Hasan, ‘Government Regulation 70/2020 In A Nutshell’ (Linkedin, 6 January 2021)
<https://www.linkedin.com/pulse/government-regulation-702020-nutshell-indira-hasan> accessed 21 August 2022.
19
Jin Zhuang (n 11) 585-586.
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ควบคุ มฮอร์ โมนเพศเป็ น เพี ย งกำรควบคุม ควำมต้ องกำรทำงเพศของผู้ กระท ำควำมผิ ด ไม่ ใช่ก ำรท ำหมั น
เมื่อหยุดใช้ยำระดับฮอร์โมนของผู้กระทำควำมผิดก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึน และมีสมรรถภำพทำงเพศเหมือนเช่นเดิม
2) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่ได้ทำให้ผู้กระทำควำมผิดได้รับควำมเจ็บปวดหรือได้รับควำมลำบำก
มำกเกินไป เมื่อเทียบกับควำมร้ำยแรงของกำรกระทำควำมผิด ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกำรละเมิดต่อเสรีภำพของ
ผู้ถูกกระทำเท่ำนัน แต่ยังก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยและจิตใจไปตลอดชีวิต โดยเฉพำะกับผู้ถูกกระทำ
ที่เป็นเด็กอำจส่งผลมีควำมผิดปกติทำงบุคลิกภำพต่อไปในอนำคตได้ และมีผลเพียงลดควำมต้องกำรทำงเพศ
และกำรสร้ำงจินตนำกำรทำงเพศให้น้อยลง และ 3) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิด
เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมำย คือ ป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศซำอีก
อีกทังยังมีอันตรำยน้อยกว่ำกำรจำคุกและกำรตัดอัณฑะ20
2) การใช้ ย าเพื่ อควบคุ ม ฮอร์ โมนเพศของผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ย วกั บ เพศเป็ น การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ประเด็นเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญนีถูกยกขึนเป็น
ข้อโต้แย้งในหลำยประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ โดยฝ่ำยที่คัดค้ำนกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำ
ควำมผิดให้เหตุผลว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดเป็นกำรละเมิดสิทธิ ควำมเป็น
ส่วนตัว สิทธิในกำรให้ กำเนิ ดบุ ตร สิทธิในกำรคุมกำเนิด และสิ ทธิที่จะปฏิเสธกำรรักษำทำงกำรแพทย์ของ
ผู้กระทำควำมผิด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับกำรรับรองไว้ในบทบัญญัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกำ
ฉบั บที่ 14 กำรที่กฎหมำยกำหนดให้ใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดต่อเนื่องไปจนกว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นอีกต่อไป อำจทำให้ผู้กระทำควำมผิดถูกลิดรอนสิทธิเสรีภำพไปตลอด
ชีวิต รวมทังเป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรปฏิเสธกำรรักษำของผู้กระทำควำมผิดด้วย กล่ำวคือ ในกรณีที่กฎหมำย
กำหนดให้กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นเงื่อนไขของกำรพักกำรลงโทษ หำกผู้กระทำควำมผิดปฏิเสธ
กำรใช้ยำจะมีผลเท่ำกับว่ำ ผู้กระทำควำมผิดต้องเลือกระหว่ำงรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศกับ
กำรถูกจำคุกในเรือนจำ ซึ่งมีผลเสียกับผู้กระทำควำมผิดมำกกว่ำ จึง อำจส่งผลให้ผู้กระทำควำมผิดไม่มีอิสระใน
กำรตัดสินใจได้อย่ำงแท้จริง21 นอกจำกนัน ยังได้มีคำพิพำกษำของศำลฎีกำในคดี Paul v. Davis ที่วินิจฉัยว่ำ
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ เป็นมำตรกำรบังคับโทษผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ละเมิดสิทธิในกำรให้
กำเนิ ดบุตร ซึ่งเป็ น สิทธิขันพืนฐำนของมนุ ษย์ ทุกคน และกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นระยะ เป็น
กระบวนกำรที่ ล ะเมิด สิ ทธิ มำกกว่ำกำรทำหมัน ด้ว ยกำรตัดท่ อน ำอสุ จิ (vasectomy) เพรำะส่ งผลให้ ควำม
ต้องกำรทำงเพศลดลง22

20

ibid 589-590.
21
ibid 586.
22
Larry Helm Spalding, ‘Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages’ (1988) 2 Florida
State University Law Review 129-130 <https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2458&context=lr>
accessed 14 August 2022.
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ในอินโดนีเซียได้มีกำรกล่ำวถึงประเด็นนีเช่นเดียวกันว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ผู้ กระทำควำมผิ ด โดยปรำศจำกกำรให้ ค วำมยิ นยอมโดยสมบู รณ์ เป็ นกำรละเมิ ดต่อกฎหมำยสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซียฉบับที่ 12 ค.ศ. 2005 (Law No.12 Year 2005) (พ.ศ. 2548) ซึ่งเป็นกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำ
ระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท ำงกำรเมื อ ง (International Convenant on Civil and
Political Rights) และกฎหมำยสำธำรณรัฐอินโดนีเซียฉบับที่ 5 ค.ศ. 1998 (Law Number 5 Year 1998)
(พ.ศ. 2541) ซึ่งเป็นกำรให้สัตยำบันอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรื อกำรลงโทษที่โหดร้ำย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดจึงเป็นกำรกระทำ
ที่ผิดกฎหมำย ละเมิดต่อสิทธิเสรีภำพของผู้กระทำควำมผิด23
ในขณะที่ฝ่ำยที่สนับสนุน กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิด ให้เหตุผล
โต้แย้งว่ำ 1) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่ได้ ทำให้สูญเสียสิทธิในกำรมีบุตรอย่ำงสมบูรณ์เช่ นเดียวกับ
กำรตัด อัณ ฑะ และควำมปลอดภั ย ของเด็กส ำคั ญ กว่ำเมื่อเทียบกับสิ ท ธิใ นกำรให้ กำเนิด บุ ตรของผู้ กระท ำ
ควำมผิด 2) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิในกำรปฏิเสธกำรรักษำของผู้ กระทำ
ควำมผิด เนื่องจำกในขันตอนกำรรับทรำบและให้ควำมยินยอมผู้กระทำควำมผิดสำมำรถเลือกได้ระหว่ำงกำรตัด
อัณฑะและกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ และในรัฐที่กำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮฮร์โมนเพศ เป็นเงื่อนไข
สำหรับทัณฑ์บนหรือกำรพักกำรลงโทษ ผู้กระทำควำมผิดสำมำรถเลือกที่จะรับโทษจำคุกโดยไม่ใช้ยำได้ ดังนัน
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ จึงไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญของผู้กระทำควำมผิดแม้ว่ำ
สิทธิในกำรเลื อกจะมีจำกัดก็ตำม เพรำะสิ ทธิในกำรเลือกของประชำชนสำมำรถถูกจำกัดได้ตำมกฎหมำย
หำกผลประโยชน์ของชำติมีควำมสำคัญมำกกว่ำ เช่น กำรคุ้มครองชีวิต กำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำย กำรป้องกัน
ของบุคคลที่สำมผู้บริสุทธิ์ และกำรคุ้มครองวิชำชีพแพทย์ เป็นต้น24
5. การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศในประเทศไทย
ปัญหำอำชญำกรรมเกี่ยวกับเพศเป็นปัญหำที่เกิดขึนในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง บำงคดีมีควำม
รุนแรงจนถึงขันทำให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ควำมตำย เป็นคดีสะเทือนขวัญที่ก่อให้เกิดควำมหวำดกลัว ให้แก่สังคม
และจำกสถิ ติ 5 อั น ดั บ ประเภทคดี ที่ มี อั ต รำกำรกระท ำควำมผิ ด ซ ำของผู้ ต้ อ งขั งที่ ได้ รับ กำรปล่ อ ยตั ว ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกรมรำชทัณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่ำ ควำมผิดเกี่ยวกับเพศมีอัตรำกำรกระทำควำมผิดซำ
อยู่ในอันดับที่ 5 อีกทังสถิติของเด็กและเยำวชนที่ถูกละเมิดทำงเพศหรือถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงมีจำนวน
เพิ่มมำกขึนทังในรูปแบบของกำรกระทำอนำจำร กำรล่อลวงหรือข่มขู่ให้มีเพศสัมพันธ์ และกำรข่มขืนกระทำ
ช ำเรำ ซึ่ งที่ ผ่ ำนมำรั ฐ ได้พ ยำยำมกำหนดมำตรกำรเพื่ อ แก้ไขปั ญ หำดั งกล่ ำวอย่ำงต่ อเนื่ อง เช่ น กำรแก้ ไข
ประมวลกฎหมำยอำญำเกี่ยวกับควำมผิดทำงเพศ เช่น กำหนดนิยำมของคำว่ำ “กระทำชำเรำ” ใหม่ กำหนดเหตุ
เพิ่มโทษในกำรข่มขืนกระทำชำเรำและกำรอนำจำร เปลี่ยนควำมผิดฐำนข่มขืนกระทำชำเรำให้เป็นควำมผิดที่
23
24

Dina Silvia Puteri and others (n 17) 75-77.
Jin Zhuang (n 11) 590-591.
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ยอมควำมไม่ได้เว้น แต่ กรณี เข้ำเงื่อ นไขตำมที่ กฎหมำยกำหนดให้ ยอมควำมได้ เป็น ต้น กำรจัด ชันนั กโทษ
เด็ดขำดที่กระทำควำมผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชำชนให้อยู่ในชันต้อง
ปรับปรุงมำก เพื่อให้นักโทษเหล่ำนีได้รับกำรเลื่อนชัน กำรพักกำรลงโทษ หรือกำรลดวันต้องโทษช้ำลง และ
ได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยอย่ำงเหมำะสมไม่กลับไปกระทำควำมผิดซำอีก
กำรติดตำมเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำรกระทำควำมผิดซำหรือกำรคุมประพฤติผู้กระทำควำมผิดเป็นอีก
มำตรกำรหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระทำควำมผิดซำได้ ซึ่งปัจจุบันทำได้เฉพำะกรณีที่ผู้กระทำควำมผิด
ได้รับกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และกรณีที่ผู้ต้องขังได้รับกำรพัก
กำรลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ซึ่งถูกปล่อยตัวออกจำกเรือนจำก่อนครบกำหนดตำมคำพิพำกษำตำม
พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เท่ำนัน ยังไม่สำมำรถติดตำมเฝ้ำระวังหรือคุมประพฤติผู้ต้องขังที่ได้รับ
โทษครบถ้ว นตำมคำพิพ ำกษำและได้รับ กำรปล่ อยตัว จำกเรือนจำ (คุมประพฤติภ ำยหลั งพ้ นโทษ ) แล้ วได้
กระทรวงยุ ติ ธ รรมจึ งได้ จั ด ตั ง “ศู น ย์ เฉพำะกิ จเฝ้ ำระวังควำมปลอดภั ย ของประชำชน” (Justice Safety
Observation ad hoc Center: JSOC) ขึน เพื่อเฝ้ำระวังผู้ พ้นโทษที่มีลั กษณะพิเศษที่ได้กระทำควำมผิดใน
คดีควำมผิดทำงเพศ คดีอุกฉกรรจ์ และคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับ กำรปล่อยตัวใน 8 ฐำนควำมผิด คือ 1) ฆ่ำหรือ
ข่มขืนเด็ก 2) ฆ่ำข่มขืน 3) ฆำตกรต่อเนื่อง 4) ฆำตกรโรคจิต 5) สังหำรหมู่ 6) ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยกำรฆ่ำ
7) เรียกค่ำไถ่ และ 8) ผู้ค้ำยำเสพติดรำยสำคัญ โดยจัดทำบัญชีรำยชื่อกลุ่มผู้ถูกเฝ้ำระวัง (Watchlist) ออกเป็น
3 กลุ่ม คือ Watchlist 1 ได้แก่ ผู้ พ้น โทษและผู้ต้องขังในเรือนจำที่ใกล้พ้นโทษที่กระทำควำมผิดใน 8 ฐำน
ควำมผิ ด Watchlist 2 ได้ แก่ ผู้ พั ก กำรลงโทษที่ มี ควำมเสี่ ยงก่ อเหตุรุน แรงลั กษณะสะเทื อ นขวัญ ซำ และ
Watchlist 3 ได้แก่ ผู้กระทำควำมผิดในคดีสะเทือนขวัญซึ่งอยู่ในควำมสนใจของประชำชน แต่กำรติดตำมเฝ้ำ
ระวังผู้กระทำควำมผิดทำงเพศในปัจจุบันยังไม่เกิดประสิทธิผลในกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำเท่ำที่ควร
เนื่ องจำกยังไม่มีกฎหมำยกำหนดมำตรกำรกำรดำเนินกำรในเรื่องนีไว้ เป็นเพียงกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนตำมนโยบำยของรัฐเท่ำนัน อีกทังยังไม่มีมำตรกำรในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพียงพอ
ด้ว ยเหตุผลดังกล่ำว คณะรัฐมนตรีและสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรจึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญ ญั ติ
มำตรกำรป้ องกัน กำรกระทำควำมผิ ดซำในควำมผิ ดเกี่ยวกับเพศหรือที่ ใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. ....* ต่อสภำผู้แทนรำษฎร เพื่อให้มีกฎหมำยกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือ
ควำมผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ควำมรุนแรงไว้เป็นกำรเฉพำะ ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก
รัฐสภำแล้ว อยู่ระหว่ำงนำขึนทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยพระมหำกษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย (ข้อมูล
ณ วันที่ 12 กันยำยน 2565) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศนัน กำหนดให้นำมำตรกำร
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินีมำใช้บังคับกับกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ
*

มี ก ำรเสนอร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ต่ อ สภำผู้ แ ทนรำษฎร จ ำนวน 2 ฉบั บ คื อ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ม ำตรกำรป้ อ งกั น
กำรกระท ำควำมผิ ด ซ ำในควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศหรื อ ที่ ใ ช้ ค วำมรุ น แรง พ.ศ. .... (คณะรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ เ สนอ) และ
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำของผู้กระทำควำมผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. .... (นำงสำวพัชรินทร์
ซำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
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มำตรำ 276 (ข่มขืนกระทำช ำเรำ) มำตรำ 277 (กระทำชำเรำเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี) มำตรำ 278 (กระทำ
อนำจำรแก่บุ คคลอำยุกว่ำ 15 ปี ) มำตรำ 279 (กระทำอนำจำรแก่เด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี) มำตรำ 283 ทวิ
(พำบุคคลอำยุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปีไปเพื่อกำรอนำจำร) มำตรำ 284 (พำผู้อื่นไปเพื่อกำรอนำจำร) แต่
ไม่ใช้บังคับแก่ผู้กระทำควำมผิดในควำมผิดดังกล่ำวในขณะที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี และศำลอำจมีคำสั่งให้ ใช้
มำตรกำรทำงกำรแพทย์ ห รือ มำตรกำรอื่น ใดตำมที่ รัฐ มนตรีกำหนดในกฎกระทรวงโดยข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดในระหว่ำงรับโทษในเรือนจำได้
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ จึงเป็นหนึ่งในมำตรกำรทำง
กำรแพทย์ที่อำจนำมำใช้ในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศได้เมื่อร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนีมีผลใช้
บังคับเป็นกฎหมำย โดยมีหลักเกณฑ์กำรนำมำใช้ ดังนี
1) พนักงำนอัยกำรยื่นคำร้องขอให้ศำลมีคำสั่ง ให้ใช้มำตรกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดในระหว่ำง
รับโทษจำคุกเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำควำมผิดซำ โดยจะขอรวมกันไปในกำรฟ้องคดีหรือก่อนศำลมีคำพิพำกษำก็ได้
2) ศำลอำจมีคำสั่งให้ใช้มำตรกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดในระหว่ำงรับโทษจำคุกได้ โดยคำนึงถึง
พฤติกำรณ์แห่งควำมรุนแรงของคดี สำเหตุแห่ งกำรกระทำควำมผิด ประวัติกำรกระทำควำมผิด ภำวะแห่ ง
จิตนิ สั ย และลั กษณะส่ วนตัวอื่ น ของผู้ กระท ำควำมผิ ด ควำมปลอดภั ยของผู้ เสี ยหำยและสั งคม โอกำสใน
กำรกระทำควำมผิดซำ และกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิ ด รวมทังต้องระบุเหตุผลในกำรออกคำสั่งพร้อมทัง
คำสั่งให้ใช้มำตรกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดไว้ในคำพิพำกษำและให้ระบุคำสั่งไว้ในหมำยจำคุกด้วย
3) กำรใช้มำตรกำรทำงกำรแพทย์ที่ศำลมีคำสั่งให้ใช้ในกำรฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด ต้องดำเนินกำร
โดยผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งมีควำมเห็นพ้องต้องกัน ทังนี ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำจิตเวชและสำขำอำยุรศำสตร์อย่ำงน้อยสำขำละ 1 คน หำกผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเห็นว่ำจำเป็นต้อง
มีกำรใช้ยำหรือด้วยวิธีกำรรูปแบบอื่น ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อผู้กระทำควำมผิดยินยอม เว้นแต่จะมี กฎหมำย
บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น
4) กรมรำชทัณฑ์ต้องนำผลของกำรใช้มำตรกำรทำงกำรแพทย์มำใช้เป็นเงื่อนไขประกอบกำรพิจำรณำ
ลดโทษ พักกำรลงโทษ หรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระทำควำมผิด ได้รับกำรปล่อยตัวก่อนกำหนดใน
คำพิพำกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ด้วย
6. บทสรุปและเสนอแนะ
“ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ” เป็นกำรกระทำควำมผิดอำญำด้วยควำมอุกอำจไม่ยำเกรงต่อกฎหมำย บำงคดี
มีควำมรุนแรงถึงขันทำให้ผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำย เป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อควำมรู้สึกของประชำชน
และควำมปลอดภัยของสังคม ซึ่งแม้ผู้กระทำควำมผิดได้รับโทษและผ่ำนกระบวนกำรแก้ไขพฤตินิสัยในเรือนจำ
เพื่อให้ กลับ ตัวเป็ นคนดีแล้วก็ตำม แต่จำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏประกอบกับสถิติกำรกระทำควำมผิดซำของ
ผู้ต้องขังในคดีควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้รับกำรปล่อยตัวในแต่ละปีงบประมำณของกรมรำชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรมแล้วเห็นได้ว่ำ ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศส่วนใหญ่มักจะกลับมำกระทำควำมผิดซำอีกหลังจำกได้รับ
กำรปล่อยตัว โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้ต้องขังในควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่ได้รับกำรปล่อยตัวมีอัตรำ
กำรกระทำควำมผิดซำอยู่ในอันดับ 5 เมื่อเทียบกับควำมผิดอื่น
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สำเหตุของกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศแยกออกได้เป็น 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนชีววิทยำ (Biology)
เกิดจำกกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมอำชญำกรรมผ่ำนทำงรหัสพันธุกรรม หรือควำมผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หำกมี
กำรสร้ ำงฮอร์ โมนเทสโทสเทอร์ โรน (Testosterone) ซึ่ งเป็ น ฮอร์โ มนเพศชำยมำกเกิ น ไป อำจท ำให้ เกิ ด
พฤติกรรมก้ำวร้ำว และไม่สำมำรถควบคุ มควำมต้องกำรทำงเพศของตนได้ 2) ด้ำนจิตวิทยำ (Psychology)
เกิดจำกควำมผิดปกติทำงจิต คือ บุคคลที่ มีจิตผิดปกติจะกระทำควำมผิดเพรำะควำมผิดปกติทำงจิตหรือควำม
กดดัน ภำยในที่ เก็ บ ซ่ อนไว้ในจิ ตใต้ ส ำนึ ก นั น ไม่ส ำมำรถบั งคับ ตั ว เองได้ และไม่จ ำเป็ น ต้อ งมี แรงจูงใจจำก
ภำยนอก ผู้มีอำกำร “กำมวิปริต” (paraphilia) และ “มีควำมต้องกำรทำงเพศสูง” (hyper sexuality) ซึง่ เป็น
ควำมผิ ด ปกติ ท ำงจิ ต เป็ น สำเหตุ ห นึ่ ง ของกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ และ 3) ด้ ำ นสั ง คมวิ ท ยำ
(Sociology) ซึง่ มีปัจจัยที่เป็นสำเหตุหลำยประกำร เช่น อิทธิพลของแนวควำมคิด “ปิตำธิปไตย” หรือ “ระบบ
ชำยเป็นใหญ่” (patriarchy) ที่ให้ควำมสำคัญกับเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง และพฤติกรรมกำรเลียนแบบ เป็นต้น
ควำมผิดปกติของฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนในร่ำงกำยที่มีปริมำณมำกเกินไป เป็นสำเหตุหนึ่งของ
กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ จึงได้มีกำรค้นหำวิธีกำรลดระดับฮอร์ โมนเพศในร่ำงกำยผู้กระทำควำมผิดลง
และเนื่องจำกในผู้ชำยฮอร์โมนเพศดังกล่ำวผลิตขึนจำกอัณฑะ จึงได้นำวิธีกำรตัดอัณฑะ (surgical castration)
ซึ่งเป็นกำรผ่ำตัดอัณฑะของผู้กระทำควำมผิดออกไปทังหมดมำใช้ในกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิด แต่วิธีกำรนี
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรกระทำทรมำนและทำรุณโหดร้ำยอันเป็นกำรละเมิดอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศ ปั จ จุ บั น จึ งเหลื อเพี ย งกำรตัดอัณ ฑะด้ว ยควำมสมัครใจของผู้ กระท ำควำมผิ ด ที่ ยังคงใช้ อยู่ในบำง
ประเทศ เช่น สำธำรณรัฐเช็ก และมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกำ
ต่อมำ ได้มีกำรนำยำที่มีฤทธิ์ต้ำนฮอร์โมนแอนโดรเจนมำใช้เพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำ
ควำมผิด (chemical castration) แทนวิธีกำรตัดอัณฑะในหลำยประเทศ แบ่งรูปแบบกำรใช้ได้เป็น 3 ลักษณะ
คือ 1) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นวิธีกำรรักษำผู้กระทำควำมผิดด้วยควำมสมัครใจของผู้ กระทำ
ควำมผิด 2) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศเป็นกำรลงโทษทำงเลือกที่ศำลสำมำรถใช้ ดุลพินิจกำหนดเป็น
กำรลงโทษได้ และ 3) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดด้วยกำรบังคับ อย่ำงไรก็ตำม
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดนีถูกคัดค้ำนใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) กำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับเพศเป็นกำรลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี และ 2) กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ
สำหรับประเทศไทย กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดถูกเสนอให้นำใช้มำโดยตลอด
โดยเฉพำะเมื่อเกิดคดีอุกฉกรรจ์ ในควำมผิดเกี่ยวกับ เพศขึน ซึ่งมีทังกระแสคัดค้ำนและสนับสนุนเช่นเดียวกับ
ที่เกิดขึนในต่ำงประเทศ และต่อมำได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำใน
ควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ควำมรุนแรง พ.ศ. .... เพื่อให้มีกฎหมำยกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับ เพศหรือกำรกระทำควำมผิดที่ใช้ควำมรุนแรงเป็นกำรเฉพำะ ซึ่งได้รับ ควำมเห็ นชอบจำก
รัฐสภำแล้ ว อยู่ร ะหว่ำงกำรน ำขึนทูล เกล้ ำทู ลกระหม่อมถวำยพระมหำกษั ตริย์เพื่ อทรงลงพระปรมำภิไธย
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะใช้บังคับกับกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 276 มำตรำ 277 มำตรำ 278 มำตรำ 279 มำตรำ 283 ทวิ มำตรำ 284 แต่ไม่ใช้ บังคับแก่ผู้กระทำ
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ควำมผิดในควำมผิดดังกล่ำวในขณะที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี และศำลอำจมีคำสั่งให้ใช้มำตรกำรทำงกำรแพทย์เพื่อ
แก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทำควำมผิ ดในระหว่ำงรับ โทษในเรือนจำได้ ดังนัน กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ผู้กระทำควำมผิด จึงอำจถูกนำมำใช้เป็นหนึ่งในมำตรกำรทำงกำรแพทย์ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนีได้
ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรป้องกันกำรกระทำควำมผิดซำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ควำม
รุ น แรง พ.ศ. .... ก ำหนดให้ ก ำรใช้ ย ำเพื่ อ ควบคุ ม ฮอร์โ มนเพศของผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ต้ อ งด ำเนิ น กำรโดย
ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งมีควำมเห็นพ้องต้องกัน ทังนี ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
จิตเวชและสำขำอำยุรศำสตร์อย่ำงน้อยสำขำละ 1 คน หำกผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเห็นว่ำจำเป็นต้องมี
กำรใช้ยำหรือด้วยวิธีกำรรูปแบบอื่น ให้กระทำได้เฉพำะเมื่อผู้กระทำควำมผิดยินยอม เว้นแต่จะมีกฎหมำย
บัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น ซึ่งกำรกำหนดไว้เช่นนีทำให้กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิและ
เสรีภำพของผู้กระทำควำมผิด เพรำะกำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศจะนำมำใช้ได้ ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกผู้กระทำควำมผิดเสียก่อน และยังต้องได้รับกำรวินิจฉัยทังทำงจิตใจและร่ำงกำยจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้วยว่ำ
กำรใช้ยำเพื่อควบคุมฮอร์ โมนเพศมีควำมเหมำะสมในกำรรักษำผู้กระทำควำมผิดด้วย แต่ในประเด็นนีอำจมี
ข้อโต้แย้งเกิดขึนได้เช่นกันว่ำ กำรใช้ยำเพื่อควบคุม ฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี แท้จริงแล้วเป็นกำรละเมิดสิทธิและเสรีภำพของผู้กระทำควำมผิด เนื่อ งจำกมีกำรกำหนดเป็นข้อยกเว้น
ไว้ในตอนท้ำยว่ำ “เว้น แต่จ ะมีกฎหมำยบั ญ ญั ติไว้เป็ นอย่ำงอื่น ” จึงไม่จำเป็น ต้องได้รับควำมยิน ยอมจำก
ผู้กระทำควำมผิดทุกกรณี ซึ่งหำกพิจำรณำถึงสำเหตุของกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศแล้ว จะเห็นได้ว่ำ
สำเหตุป ระกำรหนึ่ งเกิดจำกควำมผิ ดปกติทำงจิตใจ ซึ่งเป็นอำกำรป่วยที่ทำให้ ผู้กระทำควำมผิดไม่ส ำมำรถ
ควบคุมตนเองได้และอำจทำอันตรำยแก่บุคคลอื่น ผู้กระทำควำมผิดจึงเป็น บุคคลที่ต้องเข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
ตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้กระทำควำมผิด และ
กำรก ำหนดให้ ก รมรำชทั ณ ฑ์ ต้ อ งน ำผลของกำรใช้ ม ำตรกำรทำงกำรแพทย์ ม ำใช้ เป็ น เงื่ อ นไขประกอบ
กำรพิจำรณำลดโทษ พักกำรลงโทษ หรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระทำควำมผิดได้รับกำรปล่อยตัว
ก่อนกำหนดในคำพิพำกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยรำชทัณฑ์ด้วยนัน มีข้อดี คือ เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้ผู้กระทำ
ควำมผิดสมัครใจเข้ำรับกำรรักษำด้วยยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศ ซึ่งจะทำให้กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด
มีประสิทธิภำพมำกขึน
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรนำยำเพื่อควบคุมฮอร์โมนเพศของผู้กระทำควำมผิดมำใช้ในประเทศไทย
เป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับถ้อยคำที่ปรำกฏตำมสื่อต่ำง ๆ เมื่อกล่ำวถึงกำรใช้ยำเพื่อ ควบคุมฮอร์โมนเพศของ
ผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศว่ำ “ฉีดไข่ให้ฝ่อ” อำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนได้ว่ำ กำรใช้ยำเพื่อ
ควบคุมฮอร์โมนเพศจะมีผลทำให้ผู้กระทำควำมผิดสูญเสียสมรรถภำพทำงเพศอย่ำงถำวร มีผลต่อควำมสมัครใจ
ของผู้กระทำควำมผิดที่จะเข้ำรับกำรรักษำ ทำให้กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศและกำรป้องกัน
กำรกระทำควำมผิดซำไม่ได้ผลเท่ำที่ควร จึงควรต้องมีกำรกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือแพทย์ ต้องแจ้งให้
ผู้กระทำควำมผิดทรำบเกี่ยวกับขันตอน วิธีกำร ผลของกำรรักษำ และผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดขึนจำกกำรใช้ยำ
เพื่อให้ผู้กระทำควำมผิดมีควำมเข้ำใจและได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอประกอบกำรตัดสินใจในกำรให้ควำม
ยินยอม และวิธีกำรนีอำจถูกมองว่ำ เป็นวิธีกำรที่ขัดกับจริยธรรมของแพทย์ดังที่เกิดขึนในอินโดนีเซีย จึงควรต้อง
มีกำรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยว่ำ จำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยใดหรือไม่ เพื่อ
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ไม่ให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ รวมทังควรต้องมีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจ และเผยแพร่ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องทำง
ช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชน และเตรียมควำมพร้อมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐก่อนที่
ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ ีผลใช้บังคับ เพื่อให้กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับเพศและกำรป้องกันกำรกระทำ
ควำมผิดซำในควำมผิดเกี่ยวกับเพศมีประสิทธิภำพมำกขึนและเกิดประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง
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