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บทคัดย่อ 
 

อาชญากรรมทางเพศ ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคม เพราะเป็นการกระท าความผิดที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชั่วร้าย การขาดความยับยั้ง
ชั่งใจและการไม่ตระหนักถึงศีลธรรมของผู้กระท าผิด โดยเฉพาะหากเหยื่อของการกระท าความผิด
ดังกล่าวเป็นเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีความบริสุทธิ์และเป็นวัยที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายโดยเฉพาะจิตใจรวมทั้ง
ด้านอารมณ์ท่ีจะส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กในอนาคต 

โรคใคร่เด็ก (pedophilia) เป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะอาการ
ดังกล่าวมักจะเกิดความต้องการทางเพศกับเด็กท่ีอายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี หรืออายุน้อยกว่านั้น เพียง
แค่ได้เห็น ได้ใกล้ชิดหรือได้สัมผัสตัวเด็ก ถึงแม้ว่าเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจะมีสรีระและลักษณะทาง
ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ แต่คนกลุ่มนี้มักจะมองเด็กว่าเป็นสิ่งที่มีแรงดึงดูดทางเพศ หรือมองเด็กใน
ด้านของการเป็น “วัตถุทางเพศ” 

ส าหรับในประเทศไทย การกระท าผิดทางเพศต่อเด็กของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่นั้น 
ผู้กระท าความผิดย่อมมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดังเช่นผู้กระท าความผิดโดยทั่วไป โดย
มิได้มีการวินิจฉัยให้ลงลึกไปถึงว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวมีลักษณะของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็ก
หรือไม่ เนื่องจากลักษณะของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กนั้นภายนอกจะไม่แสดงอาการ แต่จะปรากฏ
อาการต่อเมื่อได้เห็น ได้ใกล้ชิด หรือได้สัมผัสกับเด็ก  

จากผลการศึกษาจะท าให้เห็นปัญหาของการก าหนดขอบเขตความรับผิดทางอาญาของ
ผู้กระท าผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กในประเทศไทย ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นความผิดปกติทางจิตประเภทความ
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ผิดปกติทางเพศที่มีความแตกต่างจากผู้ปุวยทางจิตเวชโดยทั่วไป ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาขอบเขต
ความรับผิดทางอาญาของผู้ใคร่เด็กในต่างประเทศรวมทั้งมาตรการพิเศษทางกฎหมายที่ช่วยปูองกัน
สังคมจากการกระท าความผิดของบุคคลกลุ่มดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดขอบเขตความรับ
ผิดทางอาญาและมาตรการพิเศษที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ: โรคใคร่เด็ก, ความผิดปกติทางเพศ, ความรับผิดทางอาญา 
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 ABSTRACT 
 

Sex crime is heinous crime. It undermines public order as its commission 
reflects cruel intention of the wrongdoer who atypically lacks self-restraint and 
morals. The incident is intolerable when the victim is an innocent child whose 
physical, emotional and mental development would be affected adversely by the 
criminal act. This will have an impact upon the child‖s behavior in the long run. 

Pedophilia is considered a mental disorder. Pedophilic patients typically 
desire or fantasize an engagement of sexual activity with children who are generally 
age 13 years on average or younger. The arousal condition could simply be the 
visual, closeness or touch of a child even if the child has not been fully developed 
physically. Pedophiles would find children sexually attractive and think of children as 
a “sexual object”. 

In Thailand, sex crime committed by a pedophile against children is 
punishable under the Criminal Code the same way as that punishable to non-
pedophilic offenders. Proceeding-wise, the determination of guilt does not require 
consideration of whether the wrongdoer is in a pedophilic condition. It is also difficult 
to determine whether a person has a pedophilic condition by judging from the 
appearance alone as the symptom usually demonstrates only when the person is 
within close sight, proximity or have physical touch with children. 
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This study demonstrates the inherent problem in determining the 
scope of criminal liability of sex offenders with pedophilic condition in Thailand. 
Pedophilic condition is a mental disorder which makes sex offenders with such a 
condition different from other type of psychiatric patients. The author explores the 
scope of criminal liability for pedophilic offenders established under foreign law, as 
well as specific legal measures which aim at safeguarding the society from the wrong 
done by pedophilic offenders. Certain guidelines are proposed in order to outline 
appropriate scope of criminal liability and specific measures that could be 
implemented in Thailand in the future. 

 
Keywords: pedophilia, sexual disorder, criminal liability 
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มากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังให้ก าลังใจและข้อคิดในการด าเนินชีวิตนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ  
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  ที่ให้เกียรติ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี ที่ได้กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
ได้กรุณาชี้แนะประเด็นส าคัญที่ผู้เขียนบกพร่องไปเพ่ือให้ผู้เขียนน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เนื้อหามี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตของ
ผู้เขียนในทุกด้าน คอยเป็นก าลังใจให้กับผู้เขียนในยามที่ท้อแท้ให้มีแรงฮึดสู้กับอุปสรรคและปัญหา
ทั้งหลายตลอดมาจนการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพ่ีๆและน้องๆ 
ปริญญาโทสาขากฎหมายอาญา รหัส 57 ส าหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือที่ดีเสมอมา โดยเฉพาะ
ผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันในปีสุดท้ายที่คอยให้ก าลังใจซึ่งกันและกันทั้งยังคอยแบ่งปันข้อมูลในด้าน
วิชาการหรือคอยเตือนกันในเรื่องก าหนดการส่งงานต่างๆ ท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์สามารถผ่านพ้น
ไปด้วยดี 

ผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะมีประโยชน์และคุณค่าในด้านการศึกษาไม่มากก็
น้อย แต่ถ้าหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อม
รับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

อาชญากรรมทางเพศ ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม เพราะเป็นการกระท าความผิดที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชั่วร้าย การขาดความยับยั้งชั่งใจและ
การไม่ตระหนักถึงศีลธรรมของผู้กระท าผิด  นอกจากนี้ ในแง่ของเหยื่ออาชญากรรม นอกจากจะเป็น
การสร้างผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังเป็นการสร้างผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจของผู้ถูกกระท าผิดอย่าง
ไม่สามารถเลือนหายไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากเหยื่อของการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่
ยังมีความบริสุทธิ์ และเป็นวัยที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายโดยเฉพาะจิตใจรวมทั้งด้านอารมณ์ที่จะส่งผลถึง
พฤติกรรมของเด็กในอนาคต 

 
ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศไทย จะเห็นได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ 

หรือสื่ออ่ืนๆ ถึงข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุก
เพศทุกวัย การกระท าความผิดทางเพศมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการทางเพศที่มีมากกว่าบุคคล
ปกติและผู้กระท าไม่สามารถควบคุมการกระท าของตนเองได้ โดยอาจจะมีหลายปัจจัยหลักที่มา
กระตุ้น ได้แก่ เวลา โอกาส สถานที่ โดยในบางกรณีมีปัจจัยเสริมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นผู้กระท า
ความผิดดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือผู้กระท ามีความผิดปกติทางจิต หากพิจารณาในแง่ของบุคคลที่ตก
เป็นเหยื่อของการกระท าความผิด มักจะมีลักษณะที่ก่อให้เกิดแรงดึงดูดในทางเพศไม่ว่าจะเป็น
รูปลักษณ์หรือลักษณะของการแต่งกาย  แต่ในปัจจุบัน การกระท าความผิดทางเพศที่ปรากฏอยู่ตาม
สื่อ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในด้านของผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ ที่มากระตุ้นให้
บุคคลกระท าความผิดนั้นมิได้จ ากัดอยู่แค่ในเรื่องของรูปลักษณ์หรือการแต่งกายเท่านั้น แต่เรื่อง “อายุ
ของเหยื่อ” ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้ผู้กระท ากระท าความผิดทางเพศ โดยการเลือกเหยื่อเฉพาะที่
เป็นเด็ก ซึ่งมักจะมีแรงดึงดูดทางเพศต่อผู้กระท าความผิดกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ประกอบกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาของเทคโนโลยี ท าให้รูปแบบการกระท าความผิดทางเพศมีความ
หลากหลาย มิได้จ ากัดแค่เพียงการสัมผัสต่อเนื้อตัวร่างกายของเด็กเท่านั้น แต่ยังอาศัยความเจริญของ
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการกระท าความผิด เช่น การผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก  การส่งต่อทาง
อินเทอร์เนตซึ่งภาพลามกอนาจารเด็กในกลุ่มเฉพาะของผู้ที่มีความชื่นชอบเด็กเป็นพิเศษ โดยเด็กถือ
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ว่าเป็นบุคคลกลุ่มเปราะบาง ที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองจากการตกเป็นเหยื่อของกระท าความผิด
ทางเพศ ซึ่งจากสถิติในปัจจุบัน จ านวนคดีอาชญากรรมทางเพศที่กระท าต่อเด็กมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก
ในอดีตและเป็นที่น่ากังวลใจเนื่องจากอายุของเด็กที่เป็นเหยื่อของการกระท ามีตั้งแต่วัยทารกจนไปถึง
วัยเด็กตอนต้น โดยสถิติที่ตรวจพบในประเทศไทย เด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท า
ผิดทางเพศ มีอายุเพียง 5 เดือนเท่านั้น  ยกตัวอย่างข่าวใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนใน
สังคมไทย กรณีของนายหนุ่ย ซึ่งเป็นผู้ต้องหากรณีฆ่าข่มขืนน้องการ์ตูน เด็กหญิงที่มีอายุเพียง 6 ปี 
เท่านั้น และเมื่อได้มีการสืบประวัติของนายหนุ่ย ปรากฏว่านายหนุ่ยได้เคยมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กหญิงมาแล้วประมาณ 10 ราย โดยอายุเฉลี่ยของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นอยู่ที่อายุไม่
เกิน 12 ปี ทั้งสิ้น โดยนายหนุ่ยได้เปิดเผยเหตุผลที่เลือกข่มขืนเฉพาะเด็กหญิงที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีนั้น 
เพราะว่ารู้สึกสะใจทุกครั้งที่ได้กระท าการล่ วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น
จุดมุ่งหมายส าคัญของชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโดยเฉพาะ เช่น 
ล่าสุดทางต ารวจ ดีเอสไอ ได้จับกุม นาย เรนอล กลันเดอร์ ชาวเนเธอร์แลนด์ เจ้าของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจากการตรวจค้นพบเด็กชายอายุ 10 ปีอยู่ภายในบ้านพัก ขณะเดียวกันยังพบผ้าปู
เตียงและผ้าห่มที่มีคราบสารคัดหลั่งจ านวนมากตลอดจนคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2 
เครื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 เครื่อง และการ์ดหน่วยความจ าอีกจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ 
sex toy และแผ่นซีดีต้องสงสัย โดยนายเรนอล ยอมรับว่า ตนจะท าทีชักชวนให้เด็กผู้ชายที่อายุต่ ากว่า 
15 ปี มาเล่นน้ าที่สระว่ายน้ าในบ้านพัก และแจกขนม ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศและอัดคลิป
วิดีโอไว้เพ่ือเก็บไว้ดูหรือส่งต่อให้เพ่ือนที่มีรสนิยมเดียวกัน จากสถิติการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี ตั้งแต่ 2553 - 2560 พบมีการก่อเหตุที่จังหวัดชลบุรีจ านวน 113 ราย เชียงใหม่ 25 
ราย และกรุงเทพมหานคร 12 ราย นอกจากนี้ยังพบมีการก่อเหตุตามแหล่งท่องเที่ยวกว่า 10 จังหวัด 
โดยกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ ร้อยละ 45 ชาวอเมริกัน ร้อยละ 24 ชาวเยอรมัน 
ร้อยละ 24 ชาวฝรั่งเศส ร้อยละ 18 และ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ร้อยละ 8 1  กรณีในต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา กรณีคดีของนายแพทย์  เอิร์ล แบรดลีย์  ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ เป็นผู้ต้องหาข่มขืนและ
ทารุณกรรมทางเพศทารก 86 ราย ซึ่งเป็นคนไข้ของตนเอง โดยเหยื่อ 85 รายเป็นเด็กหญิง และส่วน
ใหญ่อายุยังไม่ถึง 3 ปีทั้งสิ้น ซึ่งขณะมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ผู้ต้องหาจะมีการถ่ายวีดิโอเก็บไว้  

                                           
1 “ดีเอสไอ รวบนักธุรกิจเนเธอร์แลนด์ลวงเด็กชายละเมิดทางเพศ ตะลึงสถิติล่วงละเมิด 8 ปี 

นับร้อยคด,ี” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560, จาก http://morning-news.bectero.com/social-
crime/06-Nov-2017/113611. 

2 “ออสเตรเลียล้มเหลวการป้องกันเด็กถูกล่วงละเมิด,”สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561, 
จาก https://voicetv.co.th/read/Hy3ujUWGG. 
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หรือในประเทศออสเตรเลีย จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
เด็ก ได้เปิดเผยว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีเด็กถูกล่วงละเมิดหลายหมื่นคนภายในองค์กรและ
สถาบันทางสังคมส าคัญๆกว่า 4,000 แห่ง ตั้งแต่โรงเรียน โบสถ์คริสตจักร ไปจนถึงสปอร์ตคลับ2  จาก
ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคม ซึ่งมิใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ยังรวมไปถึง
ในต่างประเทศ ที่นับวันการกระท าทางผิดทางเพศต่อเด็กกลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ประเทศต่างๆจะต้องหันมาให้ความส าคัญและพัฒนามาตรการทางกฎหมาย เพ่ือเป็น
การปูองกันและคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าผิดทางเพศ 

โรคใคร่เด็ก (pedophilia) เป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะอาการดังกล่าวมักจะ
เกิดความต้องการทางเพศกับเด็กที่อายุเฉลี่ยประมาณ 13 ปี หรืออายุน้อยกว่านั้น เพียงแค่ได้เห็น ได้
ใกล้ชิดหรือได้สัมผัสตัวเด็ก ถึงแม้ว่าเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจะมีสรีระและลักษณะทางร่างกาย
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แต่คนกลุ่มนี้มักจะมองเด็กว่าเป็นสิ่งที่มีแรงดึงดูดทางเพศ หรือมองเด็กในแง่ของ
การเป็น “วัตถุทางเพศ” โดยลักษณะของการกระท ามีตั้งแต่การกระท าที่ไม่มีการสัมผัสร่างกาย เช่น 
การเปลือยกายหรือให้เด็กดูอวัยวะเพศ แอบดูเด็กอาบน้ า พูดจาลวนลาม พูดสองแง่สองง่าม โทรศัพท์
ลามก หรือการให้เด็กดูภาพลามก วิดีโอลามก เพ่ือเร่งเร้า หรือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อเด็ก จนไปถึง
กรณีมีการล่วงเกินโดยการสัมผัสร่างกายเด็กตั้งแต่ยังไม่ถึงขั้นท่ีล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็ก เช่น 
ลูบคล าอวัยวะเพศหรือตามร่างกายเด็กด้วยมือหรือปาก ให้เด็กจับคล าอวัยวะเพศ หรือส าเร็จความ
ใคร่ จนไปถึงกรณีมีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ซึ่งเด็กเป็นวัยที่ยังมีความบริสุทธิ์ และเป็นวัยที่
พร้อมจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หากเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ทางเพศ นอกจากจะเป็นการสร้างผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ยังเป็นการสร้างผลกระทบรุนแรงต่ อ
จิตใจของผู้ถูกกระท าผิดอย่างไม่สามารถเลือนหายไปได้ เช่น เด็กจะเกิดการเสียขวัญ รู้สึกหวาดผวา 
หวาดกลัวบุคคลที่เข้ามาใกล้ชิด ตื่นตระหนกง่าย  หรือบางคนอาจมีอาการซึมเศร้า จนอาจน าไปสู่การ
ฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งด้านอารมณ์ที่
จะส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กในอนาคต เมื่อเติบโตขึ้นหากเด็กไม่ได้รับการเยียวยาหรือขาดการรักษา
ด้านจิตใจที่ดีพอ อาจท าให้มีอาการกลัวเรื่องเพศ กลัวการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น อาจจะเป็นคนที่
ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ และอาจถึงขั้นต่อต้านสังคม หรือในทางตรงกันข้าม อาจจะไปกระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็กคนอ่ืนเช่นเดียวกับที่ตนเคยตกเป็นผู้ถูกกระท ามาก่อน นอกจากผลกระทบจะ
เกิดกับเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดแล้ว ในส่วนของสังคม ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ

                                           
2 “ออสเตรเลียล้มเหลวการป้องกันเด็กถูกล่วงละเมิด,”สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561, 

จาก https://voicetv.co.th/read/Hy3ujUWGG. 
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เสื่อมถอยในเรื่องศีลธรรมภายในจิตใจของผู้ใหญ่ที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น
แก่เด็ก ซึ่งเป็นวัยที่สมควรจะได้รับความคุ้มครองจากการกระท าความผิดทางเพศในทุกรูปแบบ 

ส าหรับในประเทศไทย การกระท าผิดทางเพศต่อเด็กของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กนั้น ผู้กระท า
ความผิดย่อมมีความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดังเช่นผู้กระท าความผิดโดยทั่วไป โดยมิได้มี
การวินิจฉัยให้ลงลึกไปถึงว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวมีลักษณะของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กหรือไม่ 
เนื่องจากลักษณะของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กนั้นภายนอกจะไม่แสดงอาการ แต่จะมีอาการต่อเมื่อได้
เห็น ได้ใกล้ชิด หรือได้สัมผัสกับเด็กเท่านั้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติขอบเขตความรับ
ผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีอาการทางจิตไว้ในมาตรา 65 ที่บัญญัติว่า “ ผู้ใดกระท า
ความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือ
จิตฟ่ันเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่
บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อย
กว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ซึ่งผู้ปุวยโรคใคร่เด็กจะอาศัยอาการปุวยทาง
จิตดังกล่าวเพ่ือเป็นเหตุลดโทษได้หรือไม่ อย่างไร หรือหากลักษณะของโรคดังกล่าวไม่เข้ากรณีให้
ได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจให้ผู้กระท าความผิดได้รับการบรรเทาโทษ
อันเนื่องมาจากความเจ็บปุวยทางจิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 783 ได้หรือไม่ อย่างไร 
ดังนั้น การศึกษาถึงรายละเอียดของโรคใคร่เด็กเช่น สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการ รวมถึง
ลักษณะและพฤติกรรมและรูปแบบการกระท าความผิด จึงมีความส าคัญเพ่ือเราจะได้น าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เหล่านี้ ไปพิจารณาว่าเมื่อมีการกระท าความผิดต่อเด็กเกิดขึ้นนั้น ผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวมีลักษณะอาการของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กหรือไม่ และจะถือว่าอาการปุวยดังกล่าวผู้กระท า
ความผิดสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างเพ่ือเป็นเหตุลดโทษได้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงการลงโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดนอกจากการลงโทษจ าคุกแล้ว ควรมีการน ามาตรการพิเศษอ่ืนมาบังคับใช้คู่ขนานกับ
การลงโทษจ าคุก โดยจะท าการศึกษาจะเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 

                                           
3 มาตรา 78  เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิมหรือการลดโทษ

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่
เกินก่ึงหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้ 

 เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความ
ทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุ
แก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็น
ว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือให้ทราบถึงความหมายและลักษณะของโรคใคร่เด็กสาเหตุของการเกิดโรค
ดังกล่าว รวมถึงประเภทหรือรูปแบบในการกระท าความผิดของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็ก 

2.  เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็กการ
ลงโทษ รวมทั้งการน ามาตรการคู่ขนานกับการลงโทษมาบังคับใช้ เมื่อท าการเปรียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

3.  วิเคราะห์อุปสรรคในการลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก 
4.  เพ่ือทราบข้อสรุปและแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทยใน

อนาคต 
 

1.3  สมมุติฐานการศึกษา 
  
การที่ผู้กระท าความผิดเป็นโรคใคร่เด็ก สมควรที่จะได้รับการพิจารณาในเรื่อง

ขอบเขตของการลงโทษให้แตกต่างจากกรณีผู้กระท าความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมโทษ ลดโทษ 
หรือไม่ได้การเพ่ิมโทษหรือลดโทษแต่มีการใช้มาตรการพิเศษ ซึ่งค านึงถึงระหว่างประโยชน์สาธารณะ
กับความผิดปกติทางจิตของผู้กระท าความผิด 

 
1.4  วิธีการศึกษา 

 
ศึกษาวิจัยจากเอกสารทางวิชาการ เช่น ต ารา รายงานการวิจัย บทความต่างๆ ทั้ง

ด้านการแพทย์ และด้านกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมถึงการสืบค้นเอกสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

   
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษาพิจารณาเฉพาะผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะปุวยเป็น

โรคใคร่เด็กลักษณะ ประเภทของความรับผิดในทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของผู้ปุวยโรคใคร่เด็ก 
และขอบเขตในการรับผิดโดยศึกษาจากแนวคิดและกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1.  ทราบถึงความหมายและลักษณะของโรคใคร่เด็กสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าว 
รวมถึงประเภทและรูปแบบของการกระท าความผิดของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็ก 

 2.  ทราบถึงแนวคิดในการก าหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ปุวยที่เป็นโรคใคร่เด็ก
การลงโทษ รวมทั้งการน ามาตรการคู่ขนานกับการลงโทษมาบังคับใช้ในกฎหมายต่างประเทศ 

3.  ทราบถึงอุปสรรคในการลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก 
 4.  ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดความรับผิดทางอาญา การลงโทษ 

และการน ามาตรการคู่ขนานที่เหมาะสมกับผู้ปุวยโรคใคร่เด็กปรับใช้ตามกฎหมายไทย 
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บทที่ 2 
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคใคร่เด็กและทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดขอบเขตความ

รับผิดทางอาญา 
 
 การก าหนดขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาความรู้พ้ืนฐานของโรคดังกล่าวรวมทั้งผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก เพ่ือน ามาพิจารณาขอบเขตความรับผิดทางอาญารวมทั้งการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด  
 
2.1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับโรคใคร่เด็ก 
  
 2.1.1 ความผิดปกติทางเพศ 
  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความผิดปกติทางเพศ หรือกามวิปริต
(Sexual Deviations) ไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ (Abnormal sexual) ซึ่งมีความสนใจ
ทางเพศมุ่งไปที่วัตถุหรือสิ่งของมากกว่าเพศตรงข้าม มีกิจกรรมทางเพศที่ไม่เกี่ยวกับการร่วมประเวณี 
หรือมีการร่วมประเวณีภายใต้สถานการณ์ซึ่งแปลกพิลึกชอบกล1 หรือบางท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึงพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่ยอมรับกันว่าเป็นพฤติกรรมของคนปกติ
ธรรมดาทั่วไป หรือมีบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศที่บิดเบือนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านจิตใจเป็น
ส่วนใหญ่ ความผิดปกติทางเพศจะท าให้บุคคลมีความรู้สึกทางเพศหรือกามารมณ์ ตลอดจนท่าทีของ
ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเพศสัมพันธ์เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม
และผิดแผกต่างไปจากสามัญชนจะพึงมีพึงปฏิบัติ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นผลมาจากสภาพจิตใจที่
ผิดปกติ ซึ่งผู้ปุวยไม่สามารถจะควบคุมได้ แม้ความผิดปกติทางเพศจะมีสาเหตุมาจากด้านจิตใจก็ตาม 
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดปกติแบบนี้จะถือว่าเป็นโรคจิตหรือถึงขั้นวิกลจริต เนื่องจากว่าผู้ที่มี
ความผิดปกติทางเพศยังสามารถติดต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
และสามารถปรับปรุงตัวเองได้เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบุคคลปกติ2 

                                           
1
 อรประภา สาครวาสี, “การกระท าความผิดทางเพศ:ศึกษาเฉพาะกรณีบังคับให้มีการร่วม

เพศทางเวจมรรคและทางปาก”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2539) น. 6. 

2 เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
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 สมาคมจิตเวชศาสตร์อเมริกันเริ่มน าค าว่ากามวิปริตมารวบรวมในคู่มือ DSM-III ครั้งแรก 
ในปี 1984 โดยมาแทนที่การจัดประเภทความผิดปกติทางเพศในปี 1952 ที่ถือว่าความผิดปกติทาง
เพศนั้นเป็นความแปรปรวนทางบุคลิกภาพ  
 ในต าราจิตเวชของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า “Diagnostic and Statistical Manual for 
Mental Disorder : DSM-IV-TR” ได้จัดกลุ่มผู้ที่มีอาการของโรคกามวิปริตที่เรียกว่า “paraphilia” 
ซ่ึงเป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่มีความหมายว่า ความชื่นชอบในสิ่งที่ผิดปกติ โดยหลักเกณฑ์
ทั่วไปของโรคกามวิปริตนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักเกณฑ์3 ได้แก่  
 หลักเกณฑ์ที่ 1 ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของความรุนแรงของความต้องการทางเพศ
จินตนาการ แรงผลักดันหรือพฤติกรรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ที่
มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่ไม่ใช่มนุษย์ การกระท าทรมานหรือท าให้ตนเองหรือผู้อ่ืนอับอาย หรือเด็ก
หรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้ความยินยอม  
 หลักเกณฑ์ที่ 2 จินตนาการ แรงผลักดันทางเพศหรือพฤติกรรมนั้นก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนทุกข์ยากหรือท าให้เกิดความผิดปกติในการด าเนินชีวิต การเข้าสังคมหรือการท างาน ซึ่ง
หมายรวมถึงการที่บุคคลผู้นั้นกระท าการตามความต้องการดังกล่าว โดยอาการของโรคกามวิปริต
มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่บุคคลเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นและมักจะมีอาการคงที่และส่วนใหญ่มักจะไม่
สามารถแก้ไขให้หายขาดได ้
 ปัญหาส าคัญในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติทางเพศหรือกามวิปริต คือ ปัญหาว่า
พฤติกรรมทางเพศแบบใดปกติ และแบบใดผิดปกติ คนส่วนใหญ่มักจะถือว่าพฤติกรรมทางเพศซึ่งต่าง
ไปจากที่คนทั่วไปกระท ากันเป็นของผิดปกติหรือวิปริต เพราะฉะนั้นความปกติหรือผิดปกติจึงขึ้นอยู่
กับแต่ละสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย4 
 อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นการยากในการวินิจฉัย แต่ก็ได้มีความพยายามจ าแนกให้เห็น
แตกต่างจากพฤติกรรมที่ปกติ โดย มาร์เมอร์ (Marmor) กล่าวว่า พฤติกรรมทางเพศที่มิได้เกิดจาก
ความรัก แต่เป็นการแสดงออกของความวิตกกังวล ความก้าวร้าว หรือความรู้สึกผิด ถือว่าเป็นสิ่ง
ผิดปกติ และยังรวมถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดเนื่องจากต้องการความมั่นใจ หรือเพ่ือต้องการลดความ

                                           
3 Melissa Hamilton, Adjudicating Sex Crimes As Mental Disease, 33 Pace L. 

Rev. (2013). p. 546. 
4 สุวัทนา อารีพรรค, ความผิดปกติทางจิต, (กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2524), น. 379. 
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ตึงเครียดจากสาเหตุอ่ืนที่มิใช่เรื่องเพศ ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติเช่นกัน5  หรือ เอลลิส (Ellis) ได้ใช้
หลักเกณฑ์ 3 ประการ ในการวินิจฉัยพฤติกรรมทางเพศว่าปกติ6  คือ 

1.  ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นอันตรายต่ออีกฝุาย 
2.  ถ้าอีกฝุาย (ซึ่งสามารถรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองได้) ยินยอมให้กระท าได้

โดยปราศจากการถูกบังคับ 
 3.  ถ้ากระท าในที่รโหฐานไกลจากการรู้เห็นของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมทางเพศ
ชนิดที่ตนกระท า 
 ความผิดปกติทางเพศหรือกามวิปริตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท7  ได้แก่ 
 1. พวกที่ประพฤติ ไม่สอดคล้องกับเพศของตน ได้แก่  พวกรักร่วมเพศ 
(homosexuality) พวกลักเพศ (transvestism) และพวกที่มีความต้องการเปลี่ยนเพศ 
(transsexualism) 
 2. พวกท่ีผิดปกติในการเลือกคู่ร่วมเพศ เช่น เลือกวัตถุ ส่วนของร่างกาย หรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม ได้แก่ รักร่วมเพศ (homosexuality) การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก (pedophilia) 
การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ (bestiality) การมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุ (gerontophilia) 
การมีความต้องการทางเพศกับศพ (necrophilia) การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ 
(fetishism) และการร่วมประเวณีกันในระหว่างเครือญาติ (incest) 
 3. พวกที่ผิดปกติในวิธีปฏิบัติทางเพศ ได้แก่ การมีความสุขทางเพศจากการท าให้ผู้อ่ืน
เจ็บปวด (sadism) การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด (masochism) การชอบอวด
อวัยวะเพศ (exhibitionism) การเป็นนักถ้ ามอง (voyeurism) การร่วมเพศทางทวารหนัก 
(sodomy)  และการชอบถูไถอวัยวะของตนกับเพศตรงข้าม (frottage) 
 4.  พวกที่ผิดปกติในปริมาณและความรุนแรงของความต้องการทางเพศ ได้แก่ การมี
ความต้องการทางเพศสูง (hypersexuality) การส าส่อนทางเพศ (promiscuity) และการข่มขืน 
(rape) 
  
 

                                           
5 Marmor J, Normal and deviant sexual behavior, 1971, pp. 165-170. อ้างถึงใน 

สุวัทนา อารีพรรค, เพ่ิงอ้าง, น. 380. 
6 Ellis A, Sex without Guilt, 1958. อ้างถึงใน สุวัทนา อารีพรรค, เพ่ิงอ้าง, น. 380. 
7 สุวัทนา อารีพรรค, เพ่ิงอ้าง, น. 380-381. 
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 ข้อคิดท่ีส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ มีอยู่ 3 ประการ8  ได้แก่ 
 ประการแรก พฤติกรรมทางเพศลักษณะใดที่จะเรียกว่าเป็นความผิดปกติทางเพศนั้นมี
ส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในสังคมแต่ละแห่งด้วย ท านองเดียวกับที่ว่าความประพฤติแบบใด
ที่จะจัดเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายในเรื่องเพศก็แล้วแต่การก าหนดหรือธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ในสังคมหนึ่งๆ เหตุผลที่ว่าวัฒนธรรมหรือกฎเกณฑ์ในแต่ละสังคมเป็นตัวผลักดันบ่งชี้ว่า
อย่างไหนเป็นการกระท าผิดกฎหมายทางเพศ หรืออย่างไหนเป็นความผิดปกติทางเพศ เนื่องจากว่า
กฎหมายต่างๆเกิดจากความยินยอม ความเห็นและแนวทางด าเนินชีวิตที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่ในหมู่คน
ส่วนใหญ่ในสังคม เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมในด้านต่างๆของสังคมนั้น เช่น 
บางวัฒนธรรมถือว่าการจูบเป็นการกระท าวิตถาร วัฒนธรรมอีกหลายท้องที่กลับยอมรับแม้กระทั่ง
กิจการโสเภณีเป็นสถาบันอย่างหนึ่งของสังคม บางสังคมถือว่าการร่วมเพศกับสัตว์เป็นการเริ่มต้น
พิธีกรรมของชนเผ่าที่ก าหนดกันไว้สืบต่อกันมา หรือแม้แต่ในสมัยกรีกโบราณการรักร่วมเพศก็ไม่ถือว่า
เป็นความผิดปกติทางเพศ เป็นต้น 
 ประการที่สอง ถึงแม้ความผิดปกติทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่
มักจะกลายเป็นความผิดทางเพศด้วย แต่ก็มีการกระท าความผิดกฎหมายทางเพศอีกหลายอย่างที่
ประพฤติไปแล้วตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองถือว่าผิด แต่ตามหลักวิชาการทางจิตวิทยาแล้วไม่ใช่เป็น
ความผิดปกติทางเพศ เช่น การนอกใจไปหาเศษหาเลยกับเพศตรงข้ามคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน 
เป็นต้น 
 ประการที่สาม การที่เราจะถือว่าพฤติกรรมใดเป็นความผิดปกติทางเพศ จะต้องเป็น
กรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมผิดปกติที่ท าซ้ าซากจนติดเป็นนิสัยมาตลอด ไม่ ใช่กรณีบุคคลปกติซึ่ง
บางครั้งบางคราวต้องเคยท าอะไรแผลงๆ ไปจากเรื่องทางเพศท่ีเคยชินไปอยู่บ้าง 
 ความผิดปกติทางเพศ หรือการกระท าที่วิปริตนั้นเป็นความเบี่ยงเบนในทางเพศ โดยมี
ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติในทางเพศผิดแผกแตกต่าง
ไปจากคนปกติในสังคมจะปฏิบัติต่อกัน ผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดแผกนี้นับวันจะมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น และสังคมบางสังคมจะยอมรับไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลแล้ว ยังเป็น
ปัญหาของส่วนรวมและทางกฎหมายด้วย โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ความวิปริตทางเพศอยู่ด้วย แต่การกระท าทางเพศที่วิปริตบางอย่างอาจไม่ท าความเดือดร้อนให้แก่

                                           
8 อรทัย ชื่นมนุษย์, จิตวิทยาเกี่ยวกับโรคจิต โรคประสาทและความผิดปกติทางเพศ , 

(กรุงเทพมหานคร:กรุงสยามการพิมพ์, 2518), น. 141-142. 
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ตนเองหรือสังคม แต่บางประเภทอาจเป็นอันตรายต่อสังคม ดังนั้นรัฐจึงต้องมีการบัญญัติว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย 
  2.1.2  ความหมายและลักษณะของโรคใคร่เด็ก                                     

  

ในอดีตได้มีการกล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความใคร่ในเด็กในบริบทของอาการปุวย
ทางจิตเป็นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยใช้ชื่อว่า “Paedophilia erotica” และต่อมาถูก
รวบรวมและมีการให้ค าจ ากัดความอย่างเป็นทางการในต าราแพทย์ทางจิตเวชของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder : DSM-IV-TR 
เพ่ือท าให้การใช้ศัพท์และวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตเป็นไปในทางเดียวกัน 

ต าราดังกล่าวได้ให้ค าจ ากัดความและลักษณะของบุคคลที่มีความผิดปกติแบบ
ใคร่เด็ก (pedophilic disorder) ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมทางจิตหรือความผิดปกติทางชีวภาพใน
บุคคล โดยโรคใคร่เด็กถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับความผิดปกติทางจิตหรือที่เรียกว่ากามวิปริต 
(paraphilia) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมความต้องการทางเพศหรือจิตนาการทางเพศที่รุนแรงและ
เกิดซ้ าๆ ที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมและเกิดขึ้นยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน  

คู่มือการวินิจฉัยส าหรับความผิดปกติทางจิต  (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders - DSM) ของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American 
Psychiatric Association) ได้วางเกณฑ์การวินิจฉัยโรคใคร่เด็กไว้ คอื 9 

(1) ความผิดปกติในการมีจินตนาการ พฤติกรรมหรือความอยากที่เร้าความ
ตื่นตัวทางเพศและชอบท ากิจกรรมทางเพศทีเ่กี่ยวข้องกับเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ (โดยทั่วไปอายุ 13 
ปีหรืออ่อนกว่า ) เป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น และ 

(2) การมีจินตนาการ พฤติกรรม หรือความอยากในการท าการเกี่ยวเนื่องกับ
แรงกระตุ้นทางเพศเหล่านี้ ท าให้เกิดความเดือดร้อนหรือความยากล าบากในการมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น 

(3) บุคคลผู้นั้นต้องมีอายุ 16 ปีหรือมากกว่า และมีอายุมากกว่าเด็กที่ตน
จินตนาการถึงอย่างน้อย 5 ปี 

 
 จากความหมายและลักษณะอาการของโรคใคร่เด็กข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับ

สถานะของผู้ที่มีลักษณะของโรคใคร่เด็กในฐานะที่เป็นความผิดปกติทางจิต ซึ่งการที่บุคคลเป็นโรค

                                           
9 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing (2013), p. 602. 
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ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่จะเป็นความผิดต่อเมื่อกระท าการอันเป็นการฝุาฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งการมีกิจกรรมทางเพศระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่มีอายุน้อย ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะ
ให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงมีความจ าเป็นที่
กฎหมายจะต้องเข้ามาให้ความคุ้มครอง โดยถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด10 

 ดังนั้น เมื่อโรคใคร่เด็กถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิต ในทางการแพทย์บุคคลดังกล่าวจึง
สมควรที่จะได้รับการบ าบัดรักษา เนื่องจากลักษณะอาการของโรคตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่สามารถก่อภัย
คุกคามและอันตรายต่อเด็กได้ ท าให้แนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับเรื่องความผิดปกติความใคร่เด็กมีลักษณะ
ในเชิงจิตวิทยา ซ่ึงข้อมูลของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) เกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติในการใคร่เด็ก
ได้วางหลักเอาไว้ว่าการวินิจฉัยความผิดปกติดังกล่าวจะต้องอาศัย11 

 (1) ความสนใจทางเพศท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ  
 (2) ความปรารถนาทางเพศหรือพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะทางจิต ความสูญเสีย การ

บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของผู้อ่ืน หรือความปรารถนาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ได้สมยอม
หรือบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมในทางกฎหมายได้ 

  
 2.1.3 สาเหตุของการเกิดโรคใคร่เด็ก 

 ในปัจจุบัน จากการวิจัยสาเหตุของการเกิดโรคใคร่เด็กนั้นมีได้หลายสาเหตุ ตั้งแต่
สาเหตุอันเกิดมาจากปัจจัยภายในของตัวผู้ปุวยอันได้แก่ความผิดปกติของสมอง จนถึงเกิดความ
ผิดปกติจากปัจจัยภายนอกอันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม การเลี้ยงดูรวมถึงประวัติการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในวัยเด็ก 

  1)  ความผิดปกติเกิดข้ึนจากสมอง12   

 ความคิดที่ว่าโรคใคร่เด็กอาจเกิดจากความผิดปกติทางสมองที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด
นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ การศึกษาแนวคิดเรื่องเพศในยุคแรกๆ เช่น การศึกษาของ Richard von Kraft-
Ebing ในผลงานเรื่อง Psychopathia Sexualis ในปี 1886 ตั้งสมมุติฐานว่า พฤติกรรมทางเพศต่างๆ

                                           
10Jennifer B. Siverts, Punishing Thoughts Too Close to Reality: A New Solution 

to Protect Children from Pedophiles, 27 T. Jefferson L. Rev. (2005), p.395. 
11 Ibid. p.396.  

12 Andrea Friedman, PEDOPHILIA:LAW FIGHTING NATURE, (California:Syracuse 
University Press 2013), pp. 253-260. 
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ซึ่งรวมถึงโรคใคร่เด็กนั้น แท้จริงแล้วเป็นความผิดปกติของสมอง  แต่โชคไม่ดีนักที่สมัยนั้นยังไม่มี
เทคโนโลยี ใดที่ สามารถพิสูจน์สมมุติ ฐานดั งกล่ าวได้  และสุดท้ายถูกครอบง า โดยทฤษฎี 
psychaoanalysis ของซิกมันด์ ฟอยด์ในที่สุด  คือ ทฤษฎีเรื่องการเลี้ยงดู ซึ่งได้รับการยอมรับ
มากกว่าทฤษฎีก่อนหน้าอย่างทฤษฎีธรรมชาติ (nature) ของ Kraft-Ebing และคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก าลังเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของสมองและท าให้ทฤษฎีธรรมชาติ
กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนับจากสิบกว่าปีก่อน และท าให้แนวคิดที่ว่า โรคใคร่เด็กเกิดจากความ
ผิดปกติทางสมองนั้นกลับมาปรากฏอีกครั้ง 

โดยนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สามกลุ่มได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของสมองกับโรคใคร่เด็กซึ่งสามกลุ่มนี้ สองกลุ่มท าการศึกษาวิจัยอยู่ในประเทศเยอรมัน และอีกกลุ่ม
หนึ่งศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา ทุกกลุ่มต่างท าการศึกษาผู้ปุวยโรคนี้โดยการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา (MRIs) เพ่ือสแกนหาสัญลักษณ์ในสมองซึ่งบ่งชี้ความผิดปกติตั้งแต่ก าเนิดของผู้ปุวย 
จากการวิจัยทั้งสามกลุ่มพบว่า ต้นก าเนิดของโรคใคร่เด็กนี้อยู่ในโครงสร้างและองค์ประกอบของสมอง 
โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผลงานวิจัยที่มาจากสถาบันในแคนาดาที่ชื่อว่า Centre for Addiction and 
Mental Health (CAMH) ในกรุงโตรอนโต งานวิจัยของ CAMH น าโดย Dr. James Cantor ผู้ท า
การศึกษาเกี่ยวกับโรคใคร่เด็กและความเกี่ยวข้องทางสมองมามากกว่าสิบปี  Dr. Cantor สรุป
ผลการวิจัยว่า โรคใคร่เด็กเป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่ก าเนิด โดยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคลอด  ซึ่ง
แตกต่างจากทฤษฎีที่เป็นที่แพร่หลายกว่าอย่างทฤษฎีเรื่องการเลี้ยงดูที่ระบุว่า โรคใคร่เด็กเกิดจาก
ประสบการณ์ชีวิตและความอ่อนแอในวัยเด็ก งานวิจัยใหม่ชิ้นนี้ระบุว่าผู้ปุวยโรคนี้มีความฝักใฝุทาง
เพศต่อเด็กมาตั้งแต่ก าเนิด13   

งานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับโรคใคร่เด็กโดยก าเนิด ก่อนที่จะมีการท า MRI มีตัวชี้วัด
หลายตัวชี้น าให้ Dr. Cantor และทีมงานมุ่งความสนใจไปยังสมองว่าเป็นต้นก าเนิดของโรคนี้ หนึ่งใน
ตัวชี้วัดแรก คือ IQ  ในอันดับแรกทีมงานของ Dr. Cantor ได้วิเคราะห์สิบตัวอย่าง IQ จากนักโทษ
หลายพันคนซึ่งถูกทดสอบเมื่อเริ่มเข้าคุกระหว่างปี 1990 และ 2000 ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า 
“ผู้กระท าผิดต่อเด็ก” (offenders against children) มี IQ น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด  ขณะที่ Dr. 
Cantor พบว่า ค านิยามของค าว่า “เด็ก” นั้นขึ้นอยู่กับปีและอ านาจการตัดสินใจ ตัวอย่าง IQ นั้น
น้อยลงอีกเมื่อนิยามอายุของเด็กต่ าลง   ดังนั้นจึงหมายถึงยิ่งตัวอย่างของการเป็นโรคใคร่เด็กมากขึ้น 
IQ ก็จะยิ่งต่ าลงเท่านั้น หลังจากนั้นได้มีการทดสอบ IQ กับผู้กระท าผิดทางเพศ  ที่สถาบัน CAMH 
ค่าเฉลี่ยระดับ IQ ของผู้ปุวยโรคใคร่เด็กในกลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ 90 ซึ่งผลลักษณะนี้  Dr. Cantor อธิบาย

                                           
13

 Ibid, p.253. 
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ว่า ระดับดังกล่าวอาจจะไม่ปรากฏอาการชัดเจนมากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะท าให้คนทั่วไปบอกได้ว่า
ผู้ปุวยรายนั้นไม่ค่อยฉลาดนัก14   

นอกจาก IQ แล้ว ผู้ปุวยที่ถูกทดสอบที่ CAMH นั้นยังได้คะแนนจากการทดสอบ
ด้านมิติสัมพันธ์ (visual-spatial) และด้าน Verbal memory น้อยที่สุดอีกด้วย ผลการทดสอบเรื่อง
ความจ านี้มีตัวบ่งชี้สองตัวที่แสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างในสมองของผู้ปุวยโรคนี้ที่ผิดแปลกหรือแตกต่าง
จากทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ปุวยโรคนี้ที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษามีจ านวน 60 ถึง 70 
เปอร์เซ็นต์ที่ก าลังจะสอบตกหรือสอบตกแล้ว หรือถูกจัดให้อยู่ในห้องเรียนพิเศษ ดังนั้น ผลการ
ทดสอบดังกล่าวจึงมีความส าคัญเพราะเป็นการเสนอให้เห็นว่าความแตกต่างทางการพัฒนาการของ
ผู้ปุวยโรคใคร่เด็กก่อนกระท าความผิดนั้นมีอยู่จริง15 

นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้อีกสองตัว ได้แก่ ความสูงและความถนัดของมือ สองตัวนี้
ส่งสัญญาณให้เห็นว่าจุดก าเนิดของโรคใคร่เด็กเกิดข้ึนมาตั้งแต่ก าเนิด และโรคนี้เกิดจากความบกพร่อง
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยทั่วไปแล้ว ผู้ปุวยโรคนี้จะเตี้ยกว่าประชากรทั้งหมดประมาณ 2.5 
เซนติเมตร ส าหรับความถนัดทางมือ มีผู้ถนัดมือซ้ายคิดเป็นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากร
ทั่วไป ขณะที่มีผู้ปุวยโรคใคร่เด็กที่ถนัดมือซ้ายมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์  กลุ่มอ่ืนๆที่มีเปอร์เซ็นต์
ของประชากรที่ถนัดมือซ้ายสูง คือ กลุ่มผู้ปุวยโรคจิตเภท (schizophrenics) และกลุ่มคนที่ได้รับ
บาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง หลักฐานที่แสดงว่าผู้ปุวยที่ถนัดมือซ้ายเป็นเปอร์เซ็นต์สูงในกลุ่มของ
ผู้ปุวยโรคใคร่เด็กเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งเพราะโครงสร้างของสมองเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ท าให้
บุคคลหนึ่งจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวา  สมองซีกที่เด่นเป็นตัวก าหนดความถนัดของมือ ข้อมูลนี้ท าให้ 
Dr. Cantor สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เช่น เรื่องส่วนสูงและความถนัดทางมือจนสรุปผลการวิจัยได้ว่า 
โรคใคร่เด็กเกิดข้ึนจากสมองและพัฒนามาตั้งแต่ก่อนก าเนิด16  

ด้วยข้อมูลนี้ Dr. Cantor และคณะผู้ท างานเริ่มด าเนินการท า MRI เพ่ือพยายาม
ระบุต าแหน่งหรือค้นหาว่าอะไรในสมองท าให้เกิดโรคดังกล่าวขึ้น การศึกษา MRI เป็นการเปรียบเทียบ
การสแกนสมองของผู้ปุวยโรคนี้กับสมองของผู้กระท าผิดอ่ืนที่ไม่ใช่การกระท าผิดทางเพศ การระบุตัว
ผู้ปุวยโรคใคร่เด็กท าโดยให้ผู้ปุวยรายงานด้วยตัวเองหรือพิจารณาจากความผิดก่อนหน้าของผู้ปุวย  
เหตุผลเบื้องหลังการเปรียบเทียบนี้ คือ เพ่ือตัดผลใดๆที่สามารถส่งผลให้มีการโน้มเอียงไปกระท าผิด
กฎหมายได้ ผลลัพธ์ของ MRI ระบุว่าผู้ปุวยโรคใคร่เด็กมีสมองเนื้อสีขาว (white matter) ที่พัฒนา

                                           
14

 Ibid, p.254.     
 
15

 Ibid, p.255. 
                 

16
 Ibid, p.255. 
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แล้วน้อยกว่า บุคคลปกติ ซึ่ง White matter หมายถึง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆของ
สมอง ผลดังกล่าวสมมาตรซึ่งหมายถึง การพบ White matter ที่ยังไม่พัฒนาทั้งสองด้านของสมอง 
โดยความส าคัญของ White matter ที่ยังไม่พัฒนานี้จะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อเราพิจารณาส่วนต่างๆของ
สมองซึ่งตอบรับเมื่อคนๆหนึ่งถูกกระตุ้นทางเพศ White matter เป็นตัวที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆทั้งหมดนี้
ในสมอง  ในผู้ปุวยโรคใคร่เด็ก White matter จะด้อยพัฒนาและการเชื่อมต่อระหว่างตัวกระตุ้นและ
การตอบสนองจะไม่สัมพันธ์กัน17  

อย่างไรก็ตามน่าสนใจว่าการศึกษานี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ปุวยโรคใคร่เด็กไม่
สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้  จึงมีความจ าเป็นต้องแยกแยะระหว่างความฝักใฝุทางเพศ
กับพฤติกรรม ผู้ปุวยอาจจะมีความฝักใฝุทางเพศต่อเด็ก แต่ก็ยังสามารถควบคุมความต้องการนั้นไว้ได้ 
ดังนั้นในขณะที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถแก้ไข White matter ในสมองที่ขาดหายไปได้ แต่ก็ยังมี
วิธีการปูองกันผู้ปุวยโรคนี้เพ่ือปูองกันไม่ให้พวกเขากระท าการตามความต้องการได้ เช่น การให้ผู้ปุวย
รับประทานยาลดแรงขับทางเพศ ซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยและเอ้ือให้ผู้ปุวยสามารถยับยั้งควบคุม
ความฝักใฝุทางเพศต่อเด็กที่ตนมีได้ แต่การจะท าให้ผู้ปุวยโรคนี้เริ่มเข้ารับการรักษาได้มิใช่เรื่องง่าย 
ขณะนี้มีผู้ปุวยน้อยมากที่ยินยอมจะให้ช่วยเหลือ โดยปกติผู้ปุวยมักจะติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สุขภาพจิตภายหลังที่พวกเขากระท าผิดและเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วเท่านั้น18  

ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวสามารถและควรมีผลกระทบถึงกฎหมายด้วย ประการแรก 
จากหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน โรคใคร่เด็กเป็นโรคที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่ก าเนิด และเป็นโรคที่ยังไม่
สามารถรักษาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปุวยโรคนี้สามารถเรียนรู้ที่จะด าเนินชีวิตไปพร้อมกับโรคนี้ได้  

 2) ความผิดปกติเกิดจากปัจจัยภายนอก19 ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตทาง
จิตที่มีข้อบกพร่องมาตั้งแต่วัยเด็ก อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและการถูกเลี้ยงมาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม 
เช่น มีความเก็บกดอันเนื่องมาจากการถูกบังคับให้ประพฤติตัวตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากเกินไป
จนท าให้เด็กเจริญเติบโตด้วยบุคลิกภาพที่ไม่สมวัย ถูกสอนไม่ให้ยุ่งกับเพศตรงข้ามและถูกลงโทษเมื่อมี
การกระท าความผิด ท าให้มีพัฒนาการทางเพศที่บกพร่อง รวมทั้งมีความเก็บกดอารมณ์ทางเพศตั้งแต่
วัยเด็ก หรือประวัติของการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก เมื่อคนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยจิตใจที่รู้สึกว่า
อยากชดเชยความรู้สึก และส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ก สิ่งที่อยากท าแต่ท าไม่ได้ สิ่งที่ถูกกระท าให้อับ
อายเจ็บปวด ทุกความกดดันที่เคยได้รับ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่มีอิสระ ไม่ใช่ผู้ถูกกระท าอีกต่อไป เขา

                                           
17

 Ibid, p.256. 
18

 Ibid, p.256. 
19 Ibid. p.262. 
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เหล่านั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากคนอ่ืน ผู้ปุวยโรคใคร่เด็ก อาจมีความเก็บกดจากสิ่งที่
ตัวเองเคยโดนเมื่อครั้งยังเด็ก แม้ว่าจะเอ็นดู เล่น และดูแลเด็กมากแค่ไหน แต่ยังมีความรู้สึกลึกๆ ที่บ่ง
บอกว่าความสุขที่ได้รับยังไม่สามารถชดเชยกับสิ่งที่ตัวเองเคยสูญเสียไปเมื่อครั้งที่ตัวเองยังเป็นเด็กได้ 
จึงท าให้มีความคิดเบี่ยงเบนไปมีความปรารถนาที่จะระบายความใคร่ต่อคนที่เป็นเด็ก โดยอาจมองเด็ก
เหล่านั้นเป็นตัวแทนของตัวเองในสมัยอดีต และลงมือกระท ากับสิ่งที่ตัวเองเคยโดนเมื่อครั้งยังเด็ก 
หรือกระท าในสิ่งที่ถูกสั่งห้าม ซึ่งอาจน าพามาสู่การกระท าช าเราเด็กเล็กๆ  

 
2.2 แนวคิดและลักษณะของการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับโรคใคร่เด็ก 
  
 2.2.1 การจ าแนกกลุ่มของโรคทางจิตเวช 
 การก าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดที่มีความวิกลจริตหรือมี
ลักษณะความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีระดับความไม่รู้ผิดชอบหรือรู้ผิดชอบที่แตกต่างกัน ย่อมจะมีความ
รับผิดทางอาญาที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันทั้งนักกฎหมายและจิตแพทย์ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันเกี่ยวกับอาการวิกลจริตหรือความผิดปกติในแต่ละกรณี ดังนั้น นักกฎหมายจะต้องท า ความ
เข้าใจในศาสตร์ทางจิตเวชเบื้องต้น เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวมาช่วยวิเคราะห์ยุติข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวมีลักษณะของผู้ที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่ 
เพ่ือที่จะได้ก าหนดความรับผิดในทางอาญาให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็น
ธรรมมากที่สุด 
 ส าหรับการแบ่งกลุ่มของโรคทางจิตเวช แพทย์จะมองอาการทางจิตของบุคคลใน
มุมกว้าง ดังนั้นการจ าแนกหรือการแบ่งกลุ่มโรคทางจิตเวชตามหลักสากล ซึ่งจัดท าโดยองค์การ
อนามัยโลกตามระบบ ICD 10 (International statistical classification of diseases and 
related health problem 10th Revision – 1992) โดยได้แบ่งกลุ่มทางจิตเวชเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้20   
 กลุ่มที่ 1 ความผิดปกติทางจิต ที่เกิดจากโรคทางกาย เช่น โรคของสมอง การ
ได้รับบาดเจ็บของสมอง รวมถึงกลุ่มที่สมองท าหน้าที่ผิดปกติไป โรคในกลุ่มนี้ได้แก่ โรคสมองเสื่อม
ชนิดต่างๆ นอกจากสมองเสื่อมแล้ว โรคในกลุ่มนี้ที่พบร่วมกับสมองเสื่อม คือ อาการเพ้อคลั่ง โรคกลุ่ม
นี้เดิมเรียกว่า Organic Brain Syndrome 

                                           
20 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ , นิติเวชศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,2548), น. 196-203. 
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 กลุ่มท่ี 2 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม เนื่องจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท (Mental and behavioural disorder due to psychoactive substance use) ซึ่ง
ได้แก่ อาการและพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากพิษยาโดยเฉียบพลันหรืออาการติดสารเสพติด รวมทั้งอาการ
ที่เกิดจากการถอนยาด้วย 
 กลุ่มที่ 3 โรคจิตเภทและหลงผิด (Schizophrenia, Schizotypal and 
delusional disorders) เป็นโรคที่มีความผิดปกติที่แสดงถึงความยุ่งเหยิงทางความคิดและประสาท
รับรู้เป็นพ้ืนฐาน และการแสดงออกทางอารมณ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือไม่มีอารมณ์ที่แสดง
ออกไปในทางใดทางหนึ่งโดยความรู้สึกและสติปัญญายังคงมีอยู่ตามปกติ โรคนี้เดิมจัดอยู่ในโรคจิตที่
ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพของสมอง แต่ปัจจุบันค าว่าโรคจิตไม่ได้จัดเป็นกลุ่มใหญ่ หากแต่อาการของ
โรคจิตอาจเป็นอาการท่ีอยู่ในกลุ่มโรคหลายกลุ่ม โรคกลุ่มนี้รวมเอากลุ่มที่มีอาการหลงผิดในเรื่องต่างๆ 
เข้าไว้ด้วย เช่น หลงผิดคิดว่ามีคนคอยจะท าร้ายหรือปองร้าย หลงผิดคิดว่ามีคนนินทาหรือพูดถึง
เกี่ยวกับตน หลงผิดคิดว่าตนเป็นคนส าคัญ เช่น คิดว่าตนเป็นพระเจ้า หรือมหาเศรษฐี เป็นต้น 
 กลุ่มที่ 4 ความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood or affective disorders) โรคกลุ่มนี้
เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานคือ อารมณ์ ตั้งแต่อารมณ์เศร้า จนถึงอารมณ์ครื้นเครง การ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นพักๆ และเป็นซ้ าๆ เมื่อเกิดสภาวะเครียด และความ
ผิดปกติทางอารมณ์ดังกล่าวอาจเกิดสลับกันไปในรูปแบบต่างๆ เช่น เศร้า ไม่สนุก และครื้นเครงเฮฮา 
ผสมกันหลายอารมณ์ เรียกว่า Bipolar affective disorder โรคในกลุ่มนี้พบในคนสูงอายุเป็นส่วน
ใหญ่ อาจพบร่วมกับอาการของโรคจิต คือ มีอาการหลงผิด ประสาทหลอนร่วมด้วย หรือไม่มีอาการ
ของโรคจิตก็ได้ 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคประสาท  โรคที่เกิดจากความเครียดและอาการของโรคทาง
กายภาพ (Neurotic stress-related and somatoform disorders) โรคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มาก 
และพบในผู้ปุวยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีอาการวิตกกังวล ตกใจง่าย เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ ใจ
สั่น วิงเวียน อาการแน่นท้อง ท้องอืด กล้ามเนื้อเกร็ง ตัวสั่น กลัวตายหรือกลัวการประสบอุบัติเหตุ 
หรือมีอาการกลัวสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น กลัวคนมากๆ กลัวการเข้าสมาคม กลัวที่โล่งแจ้ง กลัว
เดินคนเดียว กลัวไปไหนคนเดียว 
 กลุ่มที่ 6 กลุ่มพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติทางสรีรวิทยา (Behavioural 
syndromes associated with physiological disturbances and physical factors) พฤติกรรม
กลุ่มนี้ เช่น ความผิดปกติในการกิน ได้แก่ พวกไม่อยากกินอาหาร รวมทั้งความผิดปกติในการนอน 
ได้แก่ พวกนอนไม่หลับ หรือตรงกันข้าม นอนหลับได้ทั้งกลางคืนกลางวัน พวกขี้ละเมอ ละเมอขึ้นท า
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อะไรโดยไม่รู้ตัว และพวกนอนฝันร้าย รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่ปกติ ไม่สามารถจะมี
เพศสัมพันธ์ได้ตามความต้องการ 
 กลุ่มที่ 7 บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติในผู้ใหญ่ (Disorders of adult 
personality) อาการในกลุ่มนี้ เช่น บุคลิกภาพหวาดระแวง มีลักษณะเป็นคนอารมณ์หวั่นไหวมาก ไม่
ไว้ใจใคร หวาดระแวง สงสัย อิจฉาริษยา มองโลกในแง่ร้าย แยกตัวออกจากสังคม ไม่คบหาสมาคมกับ
ใคร ขี้อาย ชอบอยู่ล าพังคนเดียว ไม่ชอบท างานรวมกลุ่ม บุคลิกภาพต่อต้านสังคม 
 กลุ่มท่ี 8 ปัญญาอ่อน (Mental  retardation) กลุ่มปัญญาอ่อน หมายถึง ภาวะที่
มีระดับสติปัญญาด้อย หรือต่ ากว่าปกติ ซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตในวัยเด็ก ท าให้
เด็กมีความสามารถจ ากัดในด้านการเรียน การปรับตัวเข้ากับสังคม หรือการเจริญเติบโตที่ไม่สมวัย 
 กลุ่มที่ 9 ความผิดปกติของการพัฒนาการทางจิต  (Disorders of 
Psychological development) คือ การพัฒนาการทางจิตที่ด าเนินไปอย่างไม่ปกติ ส่งผลต่อความ
ผิดปกติของพฤติกรรม เช่น พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง ออกเสียงบางค าบางกลุ่มไม่ได้อ่านและเขียนหนังสือ
ไม่ได้ หรือคิดเลขไม่ได้ เป็นต้น รวมถึง โรคออติสซึม (Childhood autism) 
 กลุ่มที่ 10 พฤติกรรมและความผิดปกติที่เกิดในเด็กและวัยรุ่น  (Behavioural 
and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence) 
ความผิดปกตินี้เป็นโรคที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะ เช่น ซนเกินขนาด อยู่ไม่สุข เด็กกลุ่มนี้ท า
อะไรโดยรวดเร็ว ขาดความยั้งคิด ชอบเสี่ยงอย่างบ้าบิ่น ไม่ค่อยมีวินัย เปลี่ยนความสนใจบ่อย 
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มโรคประสาทในวัยเด็ก และพฤติกรรมผิดปกติอ่ืนๆ 
 จะเห็นได้ว่าการจ าแนกโรคในทางจิตเวชนั้นมีความละเอียดมาก โดยมีการแบ่ง
ผู้ปุวยจิตเวชเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการรักษาโรค แต่หากผู้ปุวยจิตเวชเหล่านี้ได้กระท า
ความผิดอาญา การก าหนดความรับผิดในทางอาญารวมทั้งใช้มาตรการทางอาญาเพ่ือลงโทษหรือ
ยกเว้นโทษจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ซึ่งจะพบว่าการจ าแนก
โรคทางจิตเวชในทางการแพทย์จะครอบคลุมในลักษณะกว้าง โดยถือว่าผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต
ทั้งหมดเป็นผู้ปุวย ไม่ว่าความผิดปกตินั้นจะเกิดจากโรคปัญญาอ่อน โรคจิต ความผิดปกติทางเพศ 
รวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ปุวยที่สมควรจะได้รับการรักษา หากแต่เมื่อมองในแง่
ของกฎหมาย หากมีการกระท าความผิดอาญาโดยบุคคลดังกล่าว กฎหมายจะยกเว้นโทษหรือลดโทษ
ให้กับบุคคลเหล่านั้น เพราะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความเจ็บปุวยหรือมีความผิดปกติทางจิต ซึ่งจะต้อง
ถึงขนาดที่ไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เท่านั้น เพราะโดยหลักทั่วไปเมื่อบุคคลใดกระท า
ความผิดในทางอาญา และเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ย่อมต้องได้รับโทษ
ในทางอาญา ดังนั้น การที่จะไม่ลงโทษหรือลดโทษให้กับผู้กระท าความผิดจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่
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กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งในกรณีของผู้กระท าความผิดที่มีความผิดปกติทางจิตนี้ บุคคลนั้นจะต้องมีความ
ผิดปกติถึงขนาดไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ในขณะที่กระท านั้น ซึ่งกรณีที่เข้า
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ ผู้ปุวยโรคจิตและผู้ที่ปัญญาอ่อน21 
 ส าหรับผู้ที่มีความผิดปกติบางอย่าง เช่น ผู้ที่เป็นโรคประสาท ผู้ที่มีบุคลิกภาพ
ผิดปกติ ผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศ หรือผู้ที่ติดยาเสพติด จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นโทษตาม
มาตรา 65 เว้นแต่ผู้ปุวยจะมีความผิดปกติอย่างอ่ืน เช่น มีอาการของโรคจิตร่วมด้วย เหตุผลที่
กฎหมายไม่ยกเว้นโทษหรือลดโทษให้กับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าบุคคลดังกล่าวยังถือว่ามีความรู้ผิดชอบ
หรือสามารถบังคับตนเองได้อยู่ แม้จะมีความผิดปกติในทางจิตใจที่อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะแสดง
พฤติกรรมผิดแผกไปจากบุคคลปกติได้ง่าย แต่การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นการกระท าที่
ท าไปโดยมีความรู้ผิดชอบในการกระท าและสามารถบังคับการกระท าของตนเองได้22 
  
 2.2.2 ระดับของความวิกลจริตหรือความผิดปกติทางจิต 
 บุคคลที่มีความวิกลจริตหรือมีความผิดปกติทางจิตที่ได้กระท าความผิดอาญานั้น 
อาจได้รับการยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ “ขนาดของความ
วิกลจริต” ที่บุคคลนั้นมีอยู่ในขณะที่กระท าความผิด แม้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 จะได้
ก าหนดขนาดของความวิกลจริต ซึ่งจะท าให้บุคคลไม่ต้องรับโทษในทางอาญาไว้แล้วก็ตาม แต่ก็เป็น
การก าหนดในลักษณะกว้างๆ ซึ่งหากพิจาณาถึงรายละเอียดแล้ว อาจแบ่งขนาดของความวิกลจริต ได้
ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
 1. วิกลจริตถึงขนาดที่ผู้กระท าไม่สามารถรู้สภาพ หรือสาระส าคัญของการกระท า
เลย 
 2. วิกลจริต และผู้กระท าสามารถรู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท าอยู่ แต่
ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 
 3. วิกลจริตและผู้กระท าสามารถรู้สภาพและสาระของการกระท า ทั้งยังสามารถ
รู้ผิดชอบด้วย แต่ไม่สามารถบังคับตนเองได ้
 4. วิกลจริตและผู้กระท าสามารถบังคับตนเองได้ แต่ไม่รู้ผิดชอบได้ 
 5. วิกลจริต แต่ยังสามารถรู้ผิดชอบ หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง 

                                           
21 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพ่ิมเติม), 

(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2551), น. 143. 
22 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เพ่ิงอ้าง, น. 144. 
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1. กรณีวิกลจริตถึงขนาดที่ผู้กระท าไม่สามารถรู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท า 
 ค าว่า สภาพ (Nature) และ สาระส าคัญ (Quality) ของการกระท านั้น หมายถึง 
สภาพของการเคลื่อนไหวอิริยาบถ หรือพฤติการณ์ในการกระท า ตลอดจนผลของการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับจิตใจของมนุษย์ด้วย จะเห็นได้ว่า พฤติการณ์ที่อยู่ภายใต้บังคับจิตใจของ
มนุษย์ก็คือการกระท านั่นเอง ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 1. อิริยาบถ (Origin movement) 
 2. พฤติการณ์ประกอบอิริยาบถ (Circumstance) และ 
 3. ผลจากอิริยาบถและพฤติการณ์ประกอบอิริยาบถนั้น (Consequence)23 
 ดังนั้น การกระท าจึงหมายความรวมทั้ง อิริยาบถ พฤติการณ์ประกอบอิริยาบถ 
และ ผลจากอิริยาบถและพฤติการณ์ประกอบอิริยาบถนั้น และมีความมุ่งหมายถึงการกระท าที่
กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดด้วย ถ้าเพียงแต่มีการเคลื่อนไหว หรอืไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถ หรือส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น การก ามือ การงอแขน กระดิกนิ้ว เช่นนี้ย่อมไม่มีความหมายอย่างใด
ในทางกฎหมาย จะต้องปรากฏว่ามีพฤติการณ์แวดล้อมประกอบการก ามือ งอแขน หรือกระดิกนิ้วนั้น
ด้วย เช่น มีปืนที่บรรจุกระสุนอยู่ในมือที่ก าอยู่นั้น และมีคนอยู่ในวิถีกระสุนจากปืนในมือนั้นด้วย ทั้ง
ต้องมีผล คือ กระสุนปืนลั่นออกไป ซึ่งอาจถูกหรือไม่ถูกบุคคลที่อยู่ในวิถีกระสุนนั้น และมีผลที่เกิด
ต่อจากนั้น เช่น บาดเจ็บ หรือ ตาย เป็นต้น24 
 ดังนั้น หากผู้กระท าไม่รู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท าความผิดของตน 
เช่น ยิงคนโดยคิดว่ายิงต้นไม้ ฟันคอเด็กโดยคิดว่าฟันต้นกล้วย บีบคอคนโดยคิดว่าบีบมะนาว เช่นนี้
ต้องถือว่าไม่มีการกระท า เพราะไม่รู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท าของตนเลย ตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค ดังนั้น เมื่อไม่มีการกระท าตามความหมายของกฎหมาย 
ขนาดของความวิกลจริตในระดับนี้ จึงเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือความหมายของ มาตรา 65 
  
2. วิกลจริตโดยที่ผู้กระท ารู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท าอยู่ แต่ไม่สามารถรู้ผิดชอบในการที่
ได้กระท านั้น หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ 

                                           
23 Williams, Criminal Law,The General Part ed.2, 1961, p.16 อ้างถึงใน จิตติ ติงสภัทิย์, 

ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร:ส านักอบรมเนติบัณฑิตย
สภา, 2555) , น. 122.  

24 จิตติ ติงศภัทิย์, เพ่ิงอ้าง, น. 122. 
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 เมื่อคนวิกลจริตได้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป โดยที่เขารู้ตัวว่าได้กระท าสิ่งใดอยู่ 
กล่าวคือ รู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท าของตนแล้ว ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ผู้กระท า
นั้นมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือนถึงขนาดที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือถึงขนาดที่ไม่สามารถ
บังคับตนเองได้หรือไม่25 ซึ่งการกระท าผิดของบุคคลวิกลจริตในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้นี้ เป็นขนาดของความวิกลจริตระดับหนึ่ง ซึ่งได้มีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรค 1 
 กรณีที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบนั้น หมายความถึง การรู้ผิดชอบในการที่ได้กระท าลง
ไปนั้นโดยเฉพาะ มิได้หมายความรวมถึงการรู้ผิดชอบในการกระท าอ่ืนๆ โดยทั่วไปด้วย และความรู้ผิด
ชอบนั้น มิได้บังคับถึงขนาดที่ว่า ผู้กระท านั้นต้องทราบด้วยว่าการกระท านั้นเป็นการถูกหรือผิด
กฎหมาย เพียงแต่การที่ผู้กระท ารู้ว่าการกระท านั้นผิดหรือถูกต้องตามศีลธรรมก็เป็นการเพียงพอที่จะ
ถือว่าผู้กระท านั้นมีความรู้ผิดชอบในการกระท าแล้ว26 
 การที่จะพิจารณาว่าผู้กระท ามีความรู้ผิดชอบเพียงใดนั้น ก็ต้องพิจารณาจากตัว
ผู้กระท านั้นเองว่า เขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป ส่วนการที่จะดูว่าตาม
ความคิดเช่นนั้นของผู้กระท าเป็นความผิดหรือไม่ถึงกับเป็นความผิดอย่างไร ก็ต้องถือระดับความคิดซึ่ง
เป็นที่รับรองกันทั่วไปเป็นเกณฑ์ 
 ส่วนความไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้น คือ การที่บุคคลรู้อยู่แล้วว่าการกระท า
นั้นๆ เป็นความผิด หากแต่เขาไม่สามารถบังคับตนเองให้ยังยั้งไม่กระท าการซึ่งเป็นความผิดนั้นได้ โดย
ปกติบุคคลที่มีความรู้ผิดชอบย่อมสามารถที่จะบังคับการกระท าของตนเองได้ แต่ก็อาจมีบุคคลในบาง
กรณีซ่ึงมีความรู้สึกผิดชอบอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถบังคับตนเองได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในล าดับต่อไป 
 
3. วิกลจริตโดยผู้กระท าความผิดรู้สภาพและสาระส าคัญของการกระท า ทั้งยังสามารถรู้ผิดชอบด้วย 
แต่ไม่สามารถบังคับตนเองได้  
 เมื่อผู้กระท ารู้ว่าตนก าลังท าสิ่งใดอยู่ ทั้งยังทราบด้วยว่าการกระท าของตนนั้นเป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ การที่ผู้กระท าความผิดมีจิตบกพร่อง เป็นโรคจิต 
หรือจิตฟ่ันเฟือนนั้น ท าให้ผู้กระท าสามารถบังคับตนเองไม่ให้กระท าการนั้นได้หรือไม่ ซึ่งความไม่

                                           
25 จิตติ ติงศภัทิย์, เพ่ิงอ้าง, น. 882. 
26 Smith&Hogan, Criminal Law ed 4. ,1978, p. 168 อ้างถึงใน จิตติ ติงสภัทิย์, เพ่ิงอ้าง, 

น. 883. 
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สามารถในการบังคับตนเอง หรือไม่สามารถยับยั้งตนเองได้นั้น เป็นกรณีที่ผู้กระท าอาจมีความรู้ผิด
ชอบดีอยู่ แต่จิตใจของผู้นั้นไม่อยู่ในสภาพปกติท่ีจะควบคุมการกระท าของตนเองได้27  
 ประการส าคัญคือ ความไม่สามารถที่จะบังคับการกระท าของตนเองได้นั้น ต้องมี
สาเหตุมาจาก บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือนเท่านั้น จึงจะเข้ากรณีตาม
มาตรา 65 ถ้าความไม่สามารถบังคับตนเองได้นั้นเกิดจากสาเหคุอ่ืน มิใช่เพราะเกิดจากความผิดปกติ
ทางจิตดังกล่าว เช่น เกิดจากความโลภ ความหลง หรือโทสะ ซึ่งเป็นมูลเหตุที่ท าให้บุคคลที่ปกติ
กระท าความผิดอยู่แล้ว กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องของการที่บุคคลนั้นไม่ได้ยับยั้ง หรือไม่พยายามยับยั้ง มิใช่
กรณีไม่สามารถยับยั้งได้28 เช่น การกระท าของบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบอันธพาล 
(psychopath) หรือแบบต่อต้านสังคม (antisocial) ซึ่งมักจะขาดความเมตตากรุณา เอาแต่ใจตนเอง
โดยที่ไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งอาจก่อพฤติกรรมรุนแรงโดยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ไม่เคารพกฎหมาย เมื่อกระท าผิดแล้วก็จะพยายามหาเหตุผลให้กับการกระท านั้น
ได้โดยไม่มีความส านึกผิด ซึ่งการกระท าของบุคคลเช่นนี้ ไม่ใช่กรณีที่เขาไม่สามารถบังคับจิตใจของ
ตนเองได้ หากแต่เขาไม่บังคับหรือไม่พยายามบังคับจิตใจของตน กรณีจึงไม่เข้ากรณีตาม มาตรา 6529 
 
4. วิกลจริตโดยที่ผู้กระท ายังสามารถบังคับตนเองได้อยู่บ้าง แต่ไม่รู้ผิดชอบ 
 ส าหรับขนาดของความวิกลจริตในระดับนี้นั้น กรณีอาจเป็นไปได้ที่ผู้วิกลจริตนั้น
ยังพอที่จะบังคับตนเองให้กระท าหรือไม่กระท าการนั้นก็ได้ กล่าวคือ ไม่มีเหตุจูงใจอ่ืนใด (นอกจาก
ความวิกลจริต) ที่จะกระตุ้นหรือบังคับให้เขาจ าต้องกระท าการนั้น การที่กระท าหรือไม่กระท าขึ้นอยู่
กับตัวของเขาเท่านั้น อย่างไรก็ดี เขาก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาได้บังคับตนเองไม่ให้กระท า หรือสิ่งที่เขาได้
กระท าไปแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดอย่างไร30 
 ตัวอย่างเช่น คนวิกลจริตที่คิดว่าบุคคลหนึ่งก าลังได้รับความทุกข์ทรมานจาก
โรคภัยไข้เจ็บ และเขาต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นให้พ้นจากความทุกข์ทรมานดังกล่าว โดยการ
วางแผนฆ่าบุคคลนั้นให้ตาย เช่นนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่รู้ว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งที่ผิด แต่กลับคิดว่าเป็นสิ่ง
ที่กระท าได้ การที่เขาจะฆ่าบุคคลนั้นเมื่อใด เวลาใดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลวิกลจริตนั้นเองที่จะตกลงใจ

                                           
27 จิตติ ติงศภัทิย์, เพ่ิงอ้าง, น. 886-887. 
28 จิตติ ติงศภัทิย์, เพ่ิงอ้าง, น. 889. 
29 พวงทอง อมรลักษณานนท์, “ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริต”, (วิทยานิพนธ์

ระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), น. 71. 
30 พวงทอง อมรลักษณานนท์, เพ่ิงอ้าง, น. 73. 
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กระท าการใด ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาได้ฆ่าบุคคลนั้นจริงๆ ดังนี้ จึงเป็นกรณีที่เขาไม่รู้ผิดชอบ แต่เขายัง
สามารถบังคับตนเองได้อยู่ กล่าวคือ สามารถที่จะบังคับตนเองให้กระท าการตามที่คิดไว้นั้นในเวลาใด
ก็ได้ 
 
5. วิกลจริตแต่ยังสามารถรู้ผิดชอบ หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง 
 เมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลวิกลจริต แต่เขายังสามารถที่จะรู้ได้ว่าการ
กระท าอย่างใดเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด หรือบุคคลนั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดควรท าสิ่งใดไม่ควรท า หรือพอจะ
ห้ามจิตใจของตนเองไม่ให้กระท าการท่ีผิดหรือไม่ควรท านั้นได้ แต่ก็ยังขืนกระท าการนั้นๆ ลงไป เช่นนี้
ก็เรียกได้ว่าบุคคลนั้นยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้อยู่บ้าง ซึ่งขนาดของ
ความวิกลจริตดังกล่าว ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรค 231  
  
 2.2.3 ลักษณะของผู้กระท าความผิด 
 ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชนิดชื่นชอบมีความชื่นชอบทางเพศในเด็ก โดย
จินตนาการทางเพศและภาพที่เร้าอารมณ์จะเน้นไปที่เด็กเป็นหลัก บุคคลเหล่านี้มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ไม่ใช่เพราะความเครียดหรือความไม่ม่ันคงตามสถานการณ์ แต่เพราะคนพวกนี้ชื่นชอบเด็กโดยแท้จริง 
โดยคนเหล่านี้อาจจะมีลักษณะนิสัยที่หลากหลายแต่มีพฤติกรรมทางเพศที่คาดเดาได้ ซึ่งรูปแบบทาง
เพศที่คาดเดาได้นี้เรียกว่าพิธีกรรมทางเพศ (Sexual Ritual) และบุคคลมักจะท าทั้งที่การกระท า
ดังกล่าวจะท าให้ถูกจับได้ง่ายขึ้น แม้ว่าบุคคลกลุ่มนี้จะมีจ านวนน้อยกว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กตาม
สถานการณ์แต่อย่างไรก็ตามบุคคลกลุ่มนี้จะมีเหยื่อเป็นจ านวนมาก ส าหรับหลายคนแล้วปัญหาไม่ได้
เป็นเพียงธรรมชาติของแรงขับทางเพศ (มีอารมณ์ทางเพศกับเด็ก) แต่ขึ้นอยู่กับจ านวนด้วย โดยจะมี
ความต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กบ่อยๆ และซ้ าๆ กัน คนกลุ่มนี้มักจะชอบเหยื่อในกลุ่มอายุและเพศ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วแต่คน โดยผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชนิดชื่นชอบนี้มักจะมาจากชนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสูง32 
 จากที่ได้กล่าวไปแล้วถึงค าจ ากัดความของ “โรคใคร่เด็ก” หรือ pedophilia  
ดังนั้นลักษณะเด่นของผู้ที่มีอาการของโรคใคร่เด็ก คือ การชอบท ากิจกรรมทางเพศกับเด็กที่ยังไม่ถึงวัย
เจริญพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเด็กอายุ 13 ปีหรือต่ ากว่า จนกระทั่งรวมไปถึงเด็กทารก  มักเกิดความ

                                           
31 พวงทอง อมรลักษณานนท์, เพ่ิงอ้าง, น. 73. 
32

 National Center for Missing and Exploited Children. Child Molesters:A 
Behavioral Analysis.Third Edition (December 1992). p.16. 
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ต้องการทางเพศและจะเกิดอารมณ์เมื่อเห็นภาพเด็กและเกิดความติดตาตรึงใจ เพราะรู้ว่าจะสรรหา
วิธีการอย่างไรมาตอบสนองความต้องการของตัวเอง ซึ่งคนกลุ่มนี้ดูออกได้ยากมากเพราะใช้ชีวิต
เหมือนคนปกติ บางคนแต่งตัวดี  ฐานะดี ความรู้ดี ดูน่าเชื่อถืออย่าง อาชีพที่คนกลุ่มนี้นิยมท า ก็มัก
เป็นอาชีพที่เข้าใกล้เด็กได้ง่ายหรือเป็นอาชีพที่ต้องท างานมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับเด็ก  เช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ ครู หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ฯลฯ ซึ่งคนประเภทนี้มักใช้วิธีการหลอก
ล่อ ให้รางวัลเพื่อตีสนิทกับเด็ก  และอาจน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ในที่สุด หรือแม้แต่บุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับเด็กในฐานะที่เป็นบุคคลในครอบครัวของเด็กเองก็มักจะเป็นบุคคลที่มีมักจะกระท า
ความผิดต่อเด็กด้วย บ่อยครั้งที่ผู้ล่วงละเมิดเด็ก คือ บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองเด็ก 
เป็นผู้ที่มีอ านาจ หรือเป็นคนที่เด็กไว้วางใจ33  
 ภายใต้ค านิยามของโรคใคร่เด็ก ดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าผู้ที่มีอาการใคร่เด็กอาจจะไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้กระท าผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและผู้ที่กระท าผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กก็
อาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศในฐานะผู้ใคร่เด็กหากไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เช่น ไม่มี
ความรู้สึกหรือมีจินตนาการทางเพศต่อเด็กต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน34  

ความต้องการทางเพศของบุคคลที่มีกลุ่มอาการใคร่เด็กนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงและ
ไม่สามารถต้านทานได้อันจะเห็นได้จากตัวอย่างของคดีระหว่าง People v. Grant ซึ่งจ าเลย นาย 
Fred Anthony Grant  ถูกศาลพิพากษาให้จ าคุกส าหรับการกระท าผิดทางเพศจ านวนหลายครั้งต่อ
เด็กชายและเด็กหญิง ซึ่งลักษณะการกระท าทางเพศของเขานั้นถือว่ามีความน่าตกใจอย่างยิ่งเพราะ
เขามีความต้องการทางเพศอย่างสูงโดยสามารถกระทั่งส าเร็จความใคร่ด้วยการมองรูปของเด็กและมัก
น าเด็กมาเป็นส่วนหนึ่งของจินตนาการเพ่ือส าเร็จความใคร่ หรือจะน าเด็กไปอาบน้ าด้วยและสัมผัส
อวัยวะเพศของเด็กตลอดจนเวลาที่เล่นกับเด็กก็จะพยายามเล้าโลมและใช้ลิ้นสัมผัสกับอวัยวะเพศของ
เด็ก โดยในขณะที่เขาก าลังอยู่ในขั้นตอนต่อสู้คดีทางศาลเขาก็ได้กระท าการล่วงละเมิดเด็กอีกหลาย
ครั้งโดยที่ถึงแม้จะพยายามควบคุมแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เช่น เขาน าเด็กไปดู
ภาพยนตร์ในขณะที่ใช้มือข้างหนึ่งโอบเด็กหญิงอายุ 11 ปีไว้และใช้มืออีกครั้งหนึ่งส าเร็จความใคร่หรือ
ให้เด็กนั่งบนตักตนเองโดยให้ร่างกายของเด็กและตนเองสัมผัสกันซึ่งเขาก็จะมีอารมณ์ทางเพศ
ตลอดเวลาจนกระทั่งส าเร็จความใคร่ นอกจากนั้นเขายังส าเร็จความใคร่ในขณะที่เด็กอยู่ในห้อง

                                           
33

 Ibid. pp. 16-17. 
34 William Winslade et. al., Castrating Pedophiles Convicted of Sex Offenses 

Against Children: New Treatment or Old Punishment, 51 SMU L. Rev. 349, (1998), p. 
357. 
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เดียวกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสตัวเด็กเลย จิตแพทย์ได้ให้การในศาลในคดีดังกล่าวโดยบอกว่า
นาย Grant รู้ว่าการกระท าของตนนั้นเป็นสิ่งที่ผิด แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเอง
ได้ ซึ่งนาย Grant มีความผิดปกติทางกามวิปริตจ านวนมากนอกจากโรคใคร่เด็ก โดยรวมถึงกลุ่ม
อาการชอบถูไถอวัยวะเพศ (frotteurism) การแสดงอนาจาร (exhibitionism) โรคถ้ ามอง 
(voyeurism) ความพอใจทางเพศกับวัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิต (fetishism) ทั้งนี้จิตแพทย์ได้ให้การในชั้น
ศาลว่าอาการใคร่เด็กนี้เป็นอาการที่ไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ด้วยตนเองและนักจิตวิทยาอีกคนก็
ได้ให้การว่าการบ าบัดรักษาอาการใคร่เด็กนี้จะต้องมุ่งเน้นที่การปูองกันการกระท าผิดซ้ าโดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่าความต้องการทางเพศต่อเด็กนั้นจะคงอยู่ตลอดไป35  

โดยจ าเลยรายนี้ก็เหมือนกับผู้ที่มีความผิดปกติใคร่เด็กรายอ่ืนๆ ที่มีความต้องการ 
แต่แตกต่างกันที่ตัวเขาเองนั้นได้ลงมือกระท าตามความต้องการนั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ที่มี
อาการใคร่เด็กไม่ถือว่าเป็นผู้กระท าผิดทางอาญาเว้นแต่เสียว่าเขาจะได้กระท าความผิดตามที่กฎหมาย
ได้บัญญัติไว้ ซึ่งบุคคลที่ท าความผิดเหล่านี้เมื่อถูกปล่อยออกมาจากเรือนจ าก็จะกลับไปกระท าผิดอีก
หากได้รับการกระตุ้นความต้องการทางเพศจากการที่ได้เห็นหรือได้ใกล้ชิดกับเด็ก  

จากกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้นเป็นความผิดปกติทางจิต
ที่ติดตัวผู้กระท าและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการลงโทษด้วยการจ าคุกบุคคลดังกล่าว
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดที่ปกติย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษ เนื่องจากการการลงโทษ
จ าคุกไม่ได้ท าให้อาการใคร่เด็กหายไป แต่เป็นเพียงวิธีการกันตัวออกจากสังคมเพียงชั่วคราวเพ่ือไม่ให้
ไปท าอันตรายต่อคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเปูาหมายส าคัญของการกระท าความผิด ซึ่งความ
เป็นอันตรายของบุคคลดังกล่าวยังคงมีอยู่ ดังนั้น ในต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ค 
สวิสเซอร์แลนด์ จึงใช้วิธีการท าให้ความต้องการทางเพศเสื่อมลงหรือหมดไป (Castration) โดยใช้
สารเคมีที่เรียกว่า anti – androgen ฉีดเข้าสู่ร่างกายผู้กระท าความผิดในการลดหรือขจัดความ
ต้องการทางเพศ เพ่ือไม่ให้ผู้นั้นก่อความผิดทางเพศจากแรงขับดันทางเพศที่ผิดปกตินั้นอีก หรือจัดให้
มีการขึ้นทะเบียนส าหรับผู้กระท าความผิดทางเพศ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนช่วยกันสอดส่องกรณีที่มีผู้เคยมีประวัติกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก
เข้ามาพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัย เพ่ือที่จะได้ใช้ความระมัดระวังดูแลบุตรหลานของตนให้

                                           
35 Courtney Flack, Chemical Castration: An Effective Treatment for the 

Sexually Motivated Pedophile or an Impotent Alternative to Traditional Incarceration, 
7 J. L. Society (2005), pp. 175–178.  
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ห่างไกลจากบุคคลดังกล่าว ซึ่งมาตรการเหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปูองกันสังคมจากผู้กระท า
ความผิดทางเพศท่ีเป็นอันตราย36  
  
 2.2.4 ลักษณะของผู้ตกเป็นเหย่ือของการกระท าความผิด 
 ลักษณะของเหยื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้อาชญากรมีความคิดหรือมีแรงจูงใจที่
จะก่ออาชญากรรม โดยบทบาทของเหยื่อมีผลต่อการประกอบอาชญากรรม อาทิ เหยื่ออาจเป็นผู้ยั่วยุ 
กระตุ้น ตั้งตนอยู่ในความประมาท หรือเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งน าไปสู่อาชญากรรมเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย เพศ และทรัพย์ได้ 
  โดยลักษณะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศตามกรณีศึกษา 
คือ เหยื่อที่เป็นเด็ก ซึ่งผู้กระท าได้อาศัยความอ่อนแอทางชีวภาพ (Biological Weak Victim)37 
กล่าวคือ เด็กเป็นวัยที่มีความอ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังขาดความสามารถในการ
ปูองกันตนเองหรือการเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม นอกจากนี้ยังขาดความรู้ใน
เรื่องของประสบการณ์ทางเพศ จึงท าให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการถูกสัมผัสต่อเนื้อตัวร่างกายของ
ตนนั้น ผู้สัมผัสมีเจตนาเป็นการสัมผัสในเชิงเอ็นดูหรือเป็นการสัมผัสในเชิงของความใคร่  โดยในกรณี
ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้นได้อาศัยความอ่อนแอดังกล่าวในการเข้าถึงตัวเด็กและลงมือ
กระท าความผิดโดยบางครั้งเด็กไม่รู้ตัวว่าตนก าลังตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ และ
เด็กที่เป็นเหยื่อของผู้กระท าที่มีอาการใคร่เด็กมักจะไม่ได้มีเพียงคนเดียว แต่คนกลุ่มนี้มักจะเสาะ
แสวงหาเหยื่อรายใหม่ไปเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการ
กระท าของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคม เพราะการกระท าความผิดทางเพศ
ต่อเด็กนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายอย่างร้ายแรง เนื่องจากเด็กเป็นบุคคลที่
กฎหมายให้การคุ้มครองจากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดในทุกรูปแบบ นอกจากนี้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเด็กท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ เกิดอาการเสีย
ขวัญ อาจจะท าให้รู้สึกหวาดผวา กลัวถูกคุกคามชีวิต ตื่นตระหนกง่ายกว่าปกติ ส่วนในด้านร่างกาย
อาจจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าหรือไม่เป็นไปตามวัย ดังนั้นเพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็กจากผู้กระท า
ความผิดที่มีลักษณะอันตรายอย่างผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก จึงมีความจ าเป็นที่กฎหมายจะต้อง เข้ามามี

                                           
36

   ณรงค์ศักดิ์ สุขวิบูลย์, “มาตรการบังคับทางอาญาที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิดทาง
เพศ”, (วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น. 39. 

37 จุฑารัตน์  เอื้ออ านวย, “รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย”, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), น. 30. 
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บทบาทในการให้การคุ้มครองเด็กโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานในการปูองกันอันตรายเนื่องมาจากกระท าของ
บุคคลที่ก่อให้เกิดภัยนอกจากนี้ยังปูองกันการกระท าอันผิดศีลธรรมและปูองกันการกระท าอัน
รังเกียจ38 ซึ่งผู้กระท าที่เป็นโรคใคร่เด็กได้กระท าต่อเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่อ่อนแอและไม่สามารถให้
ความยินยอมในทางเพศได้ตามกฎหมาย 
  
 2.2.5 รูปแบบในการกระท าความผิด 
  Dr. Park Elliot Dietz ได้แบ่งรูปแบบและพฤติกรรมของการกระท าความผิด 
เป็น 3 ประเภท39 ดังนี้ 
 1.  ประเภทแบบล่อใจ (Seduction) รูปแบบนี้คือผู้กระท าความผิดจะพาเด็กไป
ร่วมเพศด้วยการ “ล่อใจ” เช่นการให้ความสนใจ ความรักและของขวัญเหมือนกับการที่ผู้ใหญ่จีบกัน 
โดยผู้ใคร่เด็กจะพยายามจีบเด็กเป็นเวลานานด้วยการให้เด็กมีสติยับยั้งชั่งใจน้อยลงจนถึงขั้นที่เด็กยอม
มีเพศสัมพันธ์แลกกับความสนใจ ความรักและประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้รับจากผู้กระท าความผิด โดย
ผู้กระท าความผิดหลายคนมักจะเข้าหาเหยื่อพร้อมๆ กันหลายคนในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม
เพศสัมพันธ์เด็ก โดยกลุ่มนี้อาจจะมีกลุ่มเด็กในชั้นเรียนเดียวกัน หรืออยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน สิ่งที่
ท าให้บุคคลเหล่านี้เป็นยอดนักล่อใจเด็กคือความสามารถในการเข้าพวกกับเด็ก รู้วิธีคุย และที่ส าคัญ
คือฟังเด็ก สถานะความเป็นผู้ใหญ่หรือการเป็นผู้มีอ านาจเป็นส่วนส าคัญของการล่อใจ นอกจากนี้
บุคคลยังมักจะเลือกเปูาหมายที่ถูกละเลยด้านจิตใจหรือร่างกาย ปัญหาใหญ่ที่สุดส าหรับผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กไม่ใช่การหาเหยื่อเพ่ิม แต่เป็นการปลดระวางเหยื่อเก่าที่โตขึ้นตามวัยจนอายุมากเกิน และ
ต้องท าโดยไม่ให้ “ความลับ” แตก และเหยื่อมักจะรู้ตัวเอาตอนที่ผู้กระท าความผิดพยายามจะตัด
ความสัมพันธ์ และผู้กระท าความผิดมักจะใช้การข่มขู่ท าร้ายร่างกายเพ่ือปูองกันไม่ให้เหยื่อชี้ตัวหรือ
เปิดเผยความลับ หรือหนีจนกว่าผู้กระท าความผิดจะพร้อม “ทิ้ง” เหยื่อ 
 
 2. ประเภทเก็บตัว (Introverted) รูปแบบพฤติกรรมนี้จะเจอในผู้กระท าความผิด
ที่ชอบเด็กแต่ไม่มีทักษะในด้านการมีมนุษยสัมพันธ์มากพอจะล่อใจเด็กใจ ฉะนั้น กลุ่มนี้จะไม่ค่อย
ติดต่อสื่อสารกับเหยื่อมากนัก และจะล่วงละเมิดเด็กท่ีเป็นคนแปลกหน้าหรือว่าเด็กมากๆ บุคคลกลุ่มนี้
จะเหมือนกับภาพลักษณ์เก่าๆ ของผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คือจะชอบไปอยู่แถวๆ สนามเด็กเล่นหรือ

                                           
38

 John Stanton-Ife, “What is the Harm Principle For?”, Criminal Law and 
Philosophy 10ม, pp. 329-331 (June 2016). 

39Ibid. pp. 8-9. 
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พ้ืนที่รวมพลเด็กอ่ืนๆ โดยคอยดูหรือมีการพบปะทางเพศแบบสั้นๆ อาจจะเป็นการโชว์ของสงวน หรือ
โทรศัพท์ไปคุยในลักษณะทางเพศ (เซ็กซ์โฟน) กับเด็ก หรืออาจจะใช้บริการโสเภณีเด็ก หรือในกรณีใน
ไม่สามารถหาวิธีอ่ืนในการเข้าถึงเด็กได้ อาจจะถึงขั้นยอมแต่งงานมีลูกแล้วค่อยมาล่วงละเมิดลูกของ
ตัวเองตั้งแต่ยังเป็นทารก คล้ายๆ กับผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กตามสถานการณ์ชนิดบกพร่อง เว้นแต่ว่า
บุคคลนี้จะมีความชอบเด็กอยู่แล้ว และคาดเดาได้มากกว่าว่าจะเลือกเด็กเป็นเหยื่อ40 
 
 3. ประเภทชอบใช้ความรุนแรง (Sadistic) รูปแบบพฤติกรรมนี้จะเจอในกลุ่ม
ผู้กระท าความผิดที่ชอบเด็กในทางเพศ แต่ต้องปลุกอารมณ์ความพอใจด้วยการท าร้ายเหยื่อที่เป็นเด็ก
ให้เจ็บปวด ยิ่งเด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บปวด ผู้กระท าความผิดจะยิ่งชอบและมีความ
ตื่นตัวทางเพศ โดยตอนแรกผู้กระท าความผิดมักจะหลอกล่อหรือใช้ก าลังเข้าถึงเหยื่อที่เป็นเด็ก และมี
โอกาสลักพาตัวหรือฆาตกรรมเด็กได้มากกว่ากลุ่มผู้ล่วงละเมิดทางเพศชนิดชอบในเด็กอ่ืนๆ 41 
 ลักษณะการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้น มีลักษณะทั้งที่มีการ
สัมผัสร่างกายและไม่สัมผัสร่างกายเด็ก โดยบางลักษณะของการกระท ายังไม่เข้าองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด 
 ซึ่งการกระท าที่ยังไม่มีการสัมผัสต่อเนื้อตัวร่างกายของเด็กนั้น มักจะเป็นการ
กระท าที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดในทางอาญา เช่น การเปลือยกาย
หรือให้เด็กดูอวัยวะเพศ แอบดูเด็กอาบน้ า พูดลวนลาม พูดสองแง่สองง่าม โทรศัพท์ลามก หรือการให้
เด็กดูภาพลามก วิดีโอลามก เพ่ือเร่งเร้า หรือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อเด็ก และมีการกระท าความผิด
ประเภทหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นความผิดแม้จะเป็นการกระท าที่ไม่มีการสัมผัสต่อเนื้อตัว
ร่างกายของเด็ก คือ ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งเป็นการครอบครองในฐานะที่
เป็นผู้เสพสื่อดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง 
 กรณีมีการล่วงเกินโดยการสัมผัสร่างกายเด็ก ซึ่งเป็นเพียงการสัมผัสร่างกาย
ภายนอก  โดยยังไม่ถึงขั้นที่ล่วงล้ าเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็ก เช่น ลูบคล าอวั ยวะเพศหรือตาม
ร่างกายเด็กด้วยมือหรือปาก ให้เด็กจับคล าอวัยวะเพศเพ่ือส าเร็จความใคร่ ซึ่งเป็นการกระท าที่
กฎหมายบัญญัติว่าให้เป็นความผิดฐานกระท าอนาจาร 
        กรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่มีการสัมผัสร่างกายเด็กถึงขั้นที่มีการล่วงละเมิดเข้าไป
ภายในร่างกายของเด็ก ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดฐานกระท าช าเราเด็ก 

                                           
40 Ibid. p. 10. 
41

 Ibid. pp. 10-11. 
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2.3 ขอบเขตการคุ้มครองเด็กจากผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก 
 

2.3.1 หลักว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
    เด็ก เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และยังเป็น

วัยที่ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ขาดความรู้ ความเข้าใจหรือวิธีการเอาตัวรอดหรือการปกปูอง
สิทธิของตน ดังนั้น ทุกประเทศจึงให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของเด็ก ในฐานะที่เด็กเป็น 
“ประธานแห่งสิทธิ”โดยการด าเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือมีผลกระทบต่อเด็กไม่ว่าด้านใด ต้อง
ได้รับการพิจารณาภายใต้ “หลักการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก” และเป็นสิทธิเด็ดขาดที่จะต้อง
ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 
 2.3.1.1  การคุ้มครองทั่วไปตามอนุสิทธิบัตรเด็ก 
 ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ค.ศ 1989 ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “เด็ก”  ให้
หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมาย 
 ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ได้วางแนวทางและหลักการพ้ืนฐานในการคุ้มครองเด็กไว้ 
ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายของประเทศภาคีที่ลงนามในอนุสิทธิบัตรจะต้องได้มีการบัญญัติ
รับรองไว้ในกฎหมายภายในของตน ทั้งหมด 4 ด้าน42 ได้แก่ 
 1.  การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส าคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอ่ืนๆ ของ เด็ก หรือบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
 2.  การกระท าหรือการด าเนินการทั้งหลายต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นอันดับแรก 
 3.  สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด การได้รับการคุ้มครองและปกปูองจากการ
กระท าความผิด และถูกน ามาแสวงหาประโยชน์ในด้านต่างๆ  รวมทั้งได้รับการฝึกฝนพัฒนาทางด้าน
จิตใจ อารมณ ์ศีลธรรมและสังคม 
 4.  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส าคัญกับความคิด
เหล่านั้น ในเรื่องที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อเด็กโดยตรง 

                                           
42 ยูนิเซฟ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC). สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561, จาก

https://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html. 
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 ภายใต้การคุ้มครองเด็กตามอนุสิทธิบัตรเด็ก ค.ศ 1989 หลักการพ้ืนฐานที่ถูก
บัญญัติขึ้นนั้นจะสามารถน ามาปรับใช้ได้เพียงใด ย่อมต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่สุดท้ายแล้ว 
แนวทางท่ีศาลของแต่ละประเทศใช้ในการตัดสินคดีในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
เด็ก ศาลจะค านึงถึง“หลักการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก” 
 เนื่องมาจากค าว่า “หลักการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก”นั้น มีความหมาย
ที่กว้าง และในอนุสิทธิบัตรเด็ก ค.ศ 1989 ไม่ได้ให้ค านิยามไว้อย่างชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาในการ
ตีความ ดังนั้น การก าหนดขอบเขตที่ใช้เป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้จึงขึ้นอยู่กับการตีความของ
ศาลแต่ละประเทศที่จะน ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมแก่คดีเป็นรายกรณีไป โดยที่ผ่านมาได้มีทั้งผู้
พิพากษาและนักวิชาการที่ได้วิเคราะห์และหาขอบเขตของค าดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันหลักในการ
พิจารณาการคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กสามารถพิจารณาได้เป็น 2 แนวทาง43 ดังนี้ 
 1. การพิจารณาหลักคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในฐานะที่มีความส าคัญ
ที่สุด (The Paramount Consideration)  
 การพิจารณาดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยจะไม่
น าปัจจัยแวดล้อมอ่ืนมาพิจารณา ดังนั้น หากศาลใช้หลักการดังกล่าวในการพิจารณาคดีที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิของเด็ก ศาลจะวินิจฉัยในแนวทางที่จะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของเด็กแต่เพียงอย่างเดียว 
โดยไม่มีการน าปัจจัยอ่ืนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันมาชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบเพ่ือถ่วงดุลกับ
ผลประโยชน์ของเด็ก 
 2. การพิจารณาหลักคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในฐานะที่มีความส าคัญ
เป็นล าดับแรก (The Primary Consideration) 
 เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก หลักการพิจารณาดังกล่าวจะให้
ความส าคัญกับประโยชน์ของเด็กเป็นล าดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงให้ความส าคัญกับการ
พิจารณาคุ้มครองประโยชน์ของผู้อื่นหรือปัจจัยอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกัน ดังนั้นหากศาล
น าหลักการดังกล่าวมาพิจารณาในคดี ศาลจะต้องน าผลประโยชน์ของเด็กมาชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบ
กับประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ โดยเด็กก็จะได้รับการ
คุ้มครองประโยชน์ในส่วนของตน ในขณะเดียวกับประโยชน์ของบุคคลอ่ืนหรือปัจจัยอ่ืนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องก็ได้รับการคุ้มครองประโยชน์เช่นเดียวกัน 

                                           
43 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, งานวิจัยการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์

สูงสุดของเด็กเสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือน
ตุลา, 2560), น. 164-165. 
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 โดยสถานการณ์แบบใดที่สมควรจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด (Paramount Consideration) และเมื่อใดจะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ใน
ฐานะเป็นสิ่งที่ส าคัญล าดับแรก” (Primary Consideration) จึงได้มีการคิดเงื่อนไขเพ่ือเป็นแนวทางไว้
พิจารณาและปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพ่ือเกิดความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และช่วยลด
ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการน าหลักประโยชน์สูงสุดมาบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้44 

1. การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
2. สถานการณ์ท่ีเด็กอาจตกอยู่ในภยันตราย (Dangerous Situation) 
3. บุคคลที่จะได้รับผลกระทบอันเป็นความเสียหายนั้น (Effect of Danger) และ 

 4. ระยะเวลาที่ภยันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ (Period of 
Danger or Damage) 
 โดยการน าเงื่อนไขทั้ง 4 ประการมาปรับใช้ เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กว่าควรที่จะคุ้มครองในฐานะใด45 ได้ดังต่อไปนี้ 

1. หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีลักษณะของการขัดกันซึ่ง
ผลประโยชน์ (Non-Conflicts of Interest) และสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
หรือเพศของเด็ก(Non-Dangerous Situation) ไม่มีผลกระทบต่อเด็กทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
(Effect of Danger) รวมถึงไม่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เด็กนั้นทั้งว่าในปัจจุบันอันเป็นที่
ประจักษ์หรือในอนาคตอันใกล้ (Peroid of danger or Damage) ควรน าหลักประโยชน์สูงสุดของ 
เด็ก “ในฐานะเป็นสิ่งที่ส าคัญล าดับแรก” (Primary Consideration) มาปรับใช้ 

2. หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีลักษณะของการขัดกันซึ่ง
ผลประโยชน์ (Non-Conflicts of Interest) แต่สถานการณ์ดังกล่าวมีภยันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือ
เพศของเด็ก (Dangerous Situation) ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงหรือโดยอ้อม (Effect of 
Danger) และอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เด็กนั้นไม่ว่าในปัจจุบันอันเป็นที่ประจักษ์หรือใน
อนาคตอันใกล้ (Peroid of danger or Damage ในกรณีนี้ควรน าหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ใน
ฐานะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด” (Paramount Consideration) มาปรับใช้ 

3. หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะของการขัดกันซึ่ง
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) แต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่มีภยันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือเพศ
ของเด็ก (Non-Dangerous Situation) และไม่มีผลกระทบต่อเด็กท้ังทางตรงหรือทางอ้อม (Effect of 

                                           
44 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, เพ่ิงอ้าง, น. 215. 
45 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, เพ่ิงอ้าง, น. 214. 
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Danger) รวมถึงไม่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เด็กนั้นทั้งว่าในปัจจุบันอันเป็นที่ประจักษ์
หรือในอนาคตอันใกล้ (Peroid of danger or Damage) ควรน าหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก “ใน
ฐานะเป็นสิ่งที่ส าคัญล าดับแรก” (Primary Consideration) มาปรับใช้ 

4. หากข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ดังกล่าวมีลักษณะของการขัดกันซึ่ง
ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) และสถานการณ์ดังกล่าวมีภยันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือเพศ
ของเด็ก (Dangerous Situation) ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กโดยตรงหรือโดยอ้อม (Effect of 
Danger) ซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจเกิดแก่เด็กนั้นไม่ว่าในปัจจุบันอันเป็นที่ประจักษ์หรือใน
อนาคตอันใกล้ (Peroid of danger or Damage) ในกรณีนี้ควรน าหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก“ใน
ฐานะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด” (Paramount Consideration) มาปรับใช้ 
 2.3.1.2 การคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา 

  การกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก ถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามที่
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็กจากการกระท าความผิดทางเพศ โดย
สามารถแบ่งฐานของการคุ้มครองได้ออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการกระท าความผิด ได้แก่ 
ฐานความผิดที่กระท าทางเพศต่อเด็กโดยตรง และ ฐานความผิดที่เป็นการกระท าโดยอ้อม46 

ซึ่งความผิดที่เป็นการกระท าทางเพศต่อเด็กโดยตรง ตามประมวลกฎหมาย
อาญาไทย มี 2 ฐาน ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา และความผิดฐานกระท าอนาจาร47  

1).  ความผิดฐานข่มขนืกระท าช าเรา  
         มาตรา 277 ได้บัญญัติกรณีการข่มขืนกระท าช าเราโดยกระท าต่อเด็กไว้ซึ่ง

ได้รับการคุ้มครองไว้ 2 ช่วงอายุ คือ การข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไว้ในวรรคแรกและ
กรณีข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้กระท าได้รับโทษหนักขึ้นจากวรรคแรก
อันเนื่องมาจากอายุของเด็กไว้ในวรรคที่สาม ดังนี้ 

“ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน 
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่น
บาทถึงสี่แสนบาท 

                                           
46 คณพล จันทน์หอม, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 3 ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 

9, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561), น. 556. 
47

 คณพล จันทน์หอม, เพ่ิงอ้าง, น. 556. 
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         การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระท าเพ่ือสนองความ

ใคร่ของผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของ
ผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 

                  ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบ
สามปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต……….” 

  การที่กฎหมายได้บัญญัติให้การข่มขืนกระท าช าเราแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 
เป็นความผิดไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายมองว่าเด็กเป็นบุคคลที่ยังไม่สามารถ
ให้ความยินยอมอันเนื่องมาจากสภาพร่างกาย ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนอ านาจทางสังคมที่จะปกปูอง
จากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศได้ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดอายุขั้น
ต่ าของเด็กที่สามารถให้ความยินยอมในเรื่องทางเพศไว้แตกต่างกัน ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปเป็นเกณฑ์พิจารณาความสามารถในการให้ความยินยอม48  

                  
     2).  ความผิดฐานกระท าอนาจารเด็ก 

มาตรา 279 ได้บัญญัติกรณีการกระท าอนาจารต่อเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  ดังนี้  
“ผู้ใดกระท าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
           ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรก ผู้กระท าได้กระท าโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 

โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า
ตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบห้าปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 

บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเด็ก ซึ่งไม่ว่ากรณีใดๆ การกระท าอันไม่
สมควรในทางเพศต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายเหมือนกับกรณี
ของการข่มขืนกระท าช าเรา เพราะทั้งสองกรณีเป็นการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของเด็กโดยตรง ซึ่ง
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนแอทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท า
ความผิด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่กฎหมายจะต้องให้คุ้มครองในทุกกรณีไม่ว่าเด็กจะยินยอมให้มีการ
กระท าในทางเพศต่อตนหรือไม่ก็ตาม 

                                           
48 คณพล จันทน์หอม, เพ่ิงอ้าง, น. 582-583. 
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 นอกจากกรณีการกระท าความผิดต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรงแล้ว ยังมีการกระท าผิด
โดยอ้อม ได้แก่ การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยประเทศไทยได้มีการก าหนด
ฐานความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กแยกออกมาเป็นความผิดเฉพาะเนื่องจากมองว่าสื่อลามก
เด็กเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก49 ซึ่งในกรณีของผู้กระท าความผิดที่เป็น
โรคใคร่เด็ก บุคคลกลุ่มนี้มักจะมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในการครอบครองทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์
ในทางเพศส าหรับตนเองและมีการส่งต่อซึ่งสิ่งดังกล่าวให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความมีความชื่นชอบเด็ก
เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน  

        ความผิดฐานครอบครองหรือส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก มาตรา 287/1 บัญญัติว่า 
  “ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
           ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อ่ืน ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
 โดยการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กต้องมีมูลเหตุชักจูงใจ เพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองและผู้อ่ืนด้วย เช่น การครอบครองไว้เพ่ือบ าบัดความต้องการทาง
เพศ  

 จากบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การกระท าความผิดทางเพศต่อ
เด็กไม่ว่าจะมีการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของเด็กโดยตรง ได้แก่ การข่มขืนกระท าช าเราและการ
กระท าอนาจาร หรือกรณีการกระท าความผิดโดยอ้อม อย่างการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก โดย
หากเป็นการกระท าต่อเด็ก ผู้กระท าย่อมได้รับโทษหนักกว่าการกระท าผิดต่อผู้ใหญ่ เนื่องจาก
กฎหมายมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ เพราะเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนแอทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ทั้งยังขาดประสบการณ์ในการปูองกันตัวหรือการเอาตัวรอดจึงท าให้ง่ายต่อการตก
เป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศ   
  

2.3.2 หลักการลงโทษทางอาญากรณีผู้ป่วยทางจิตเวช 
    ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ได้มีการก าหนดขอบเขตความรับผิดทาง

อาญาของผู้กระท าความผิดที่มีอาการปุวยทางจิตเวช ไว้ในมาตรา 65 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นโทษ
หรือลดโทษ และกรณีเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจศาลในการใช้
ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดได้ 

                                           
49

 คณพล จันทน์หอม, เพ่ิงอ้าง, น. 646. 
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2.3.2.1  กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 

 มาตรา 65  ได้บัญญัติไว้ว่า 
 “ผู้ใดกระท าความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

 แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับ
ตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

จากถ้อยค าในตัวบทที่ว่า “ผู้ใดกระท าความผิด…” หมายถึง ผู้กระท าจะต้องมีการ
กระท าตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว
ร่างกายโดยรู้ส านึก ซึ่งการรู้ส านึกคือการรู้สภาพและสาระของการกระท าของตน หากเป็นการกระท า
โดยไม่รู้สาระและสภาพของการกระท า การกระท าดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดอาญา โดยมิต้อง
พิจารณาเหตุที่จะได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษตามมาตรา 6550 

ถ้อยค าที่ว่า “…ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้…” จาก
บทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตใช้หลักเกณฑ์
ความสามารถในการรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ในขณะที่ลงมือกระท าความผิด51  

ความสามารถในการรู้ผิดชอบ คือ รู้ว่าการกระท าใดผิดหรือชอบด้วยศีลธรรม รู้ว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรท าหรือไม่ แต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องรู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่52  

ไม่สามารถบังคับตนเองได้ คือ ผู้กระท ารู้ส านึกและทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ผิด แต่ไม่สามารถบังคับจิตใจให้สามารถยับยั้งการกระท านั้นได้ 53 ทั้งนี้หากการกระท าดังกล่าว
ผู้กระท าสามารถบังคับหรือควบคุมจิตใจตนเองได้ แต่ไม่พยายามในการบังคับหรือควบคุม จึงมิใช่กรณี
ของการไม่สามารถบังคับตนเองได้ 

                                           
50  เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, (แก้ไข

เพ่ิมเติม), (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551), น. 448. 
51 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516), น. 266. 
52

 จิตติ ติงศภัทิย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 705. 
53

 จิตติ ติงศภัทิย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 707. 
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 ดังนั้นผลในทางกฎหมายในเรื่องความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตแบ่งออกได้
เป็น 2 กรณี คือ 

1. ขณะกระท าความผิดผู้วิกลจริตได้กระท าไปในขณะที่ตนไม่สามารถรู้ผิดชอบ
หรือไม่สามารถบังคับตนเองไม่ให้กระท าการนั้นได้ เพราะมีเหตุจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน 
การกระท าของผู้นั้นเป็นความผิดในทางอาญา แต่ไม่ต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 65 วรรคแรก  

2.  ขณะกระท าความผิดผู้วิกลจริตได้กระท าไปในขณะที่ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง
หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง การกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญาและผู้กระท าต้องได้รับโทษ
ตามกฎหมาย แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้ 

2.3.2.2 กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 

          เหตุบรรเทาโทษเป็นเหตุที่ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่
ผู้กระท าความผิดได้อีก แม้ว่าจ าเลยจะได้รับการลดโทษโดยอาศัยเหตุอ่ืนตามกฎหมายมาแล้วก็ตาม 
ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้ที่จะลดโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ได้ จะเหตุบรรเทาโทษตาม
กฎหมายไทยนั้นมีหลายประการ ดังที่มาตรา 78 บัญญัติไว้ว่า  

“เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิมหรือการลดโทษตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควร จะลดโทษไม่เกิ น
กึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้ 

เหตุบรรเทาโทษนั้นได้แก่ ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ตกอยู่ใน
ความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด
นั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่
ศาลเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน” 

มาตรา 78 ได้ระบุกรณีท่ีถือเป็นเหตุบรรเทาโทษไว้หลายประการ แต่ในกรณีนี้จะ
ขอยกเพียงกรณีเรื่องผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา เนื่องจากเป็นกรณีที่มีเหตุอันเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้กระท าความผิด ซึ่งความหมายของ “โฉดเขลาเบาปัญญา” ไม่เกี่ยวกับความ
ผิดปกติของจิตใจหรือความรู้ผิดชอบ แต่เป็นเพียงความโง่เขลาหรือความเท่าไม่ถึงการณ์54 

 

                                           
54

 จิตติ ติงศภัทิย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 1024-1027. 
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 2.3.3 ปัญหาการก าหนดขอบเขตความรับผิดในทางอาญาของผู้ป่วยโรคใคร่เด็กใน
ปัจจุบัน 
      การกระท าความผิดของผู้ปุวยโรคใคร่เด็กควรจะได้รับการลดโทษในฐานะที่
ผู้กระท ามีการปุวยทางจิต หรือผู้กระท าความผิดสมควรที่จะได้รับการเพ่ิมโทษเพราะถือว่าเป็น
ความผิดที่อันตรายต่อสังคมอย่างร้ายแรงและเพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็ก 
  เนื่องมาจากลักษณะของผู้ที่ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กนั้นมักจะมีการ
กระท าความผิดกับเด็กซ้ าแล้วซ้ าอีกไม่ว่าจะเป็นเด็กคนเดิมหรือเด็กคนใหม่ ดังนั้นผู้กระท าผิดที่เข้า
ข่ายมีปัญหาทางจิตเป็นโรค pedophilia จึงมักจะเคยมีประวัติการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กมา
ก่อนและมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวถูกด าเนินคดีก็มักจะได้รับการลงโทษ
ในอัตราที่สูงเพราะการกระท าผิดทางเพศต่อเด็กถือว่าเป็นการกระท าที่ละเมิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
และเป็นการสร้างตราบาปให้กับเด็ก 
 ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก ประเด็นแรกๆ  ที่ถูกน ามาพิจารณา
ถึงสาเหตุในการกระท าความผิดมักจะมาจากผู้กระท าผิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีการใช้สารเสพ
ติดจนไม่มีสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ ประกอบกับเกิดอารมณ์ทางเพศ เมื่อพบเจอเด็กผ่านเข้ามาจึงได้
ลงมือกระท าความผิด แต่คดีความผิดทางเพศต่อเด็กในระยะหลังมานี้พฤติกรรมและรูปแบบของ
ผู้กระท ามีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีประเด็นในเรื่องความผิดปกติของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง บางที
นั้นเป็นการยากที่จะดูจากลักษณะภายนอกของผู้กระท าว่ามีความผิดปกติทางจิตใจหรือไม่ เพราะ
ภายนอกจะดูเหมือนบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนดีทุกอย่าง การวิเคราะห์ถึง
สภาพความผิดปกติภายในจิตใจนั้นจึงต้องได้รับจากการพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา 
 จากค าพิพากษาของไทย ยังไม่เคยปรากฏค าว่าโรคใคร่เด็กในค าพิพากษา เมื่อศาล
จะตัดสินว่าผู้กระท าที่ได้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กมีความผิดและได้รับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา จะพิจารณาเพียงว่าผู้กระท าความผิดมีเจตนาและมีการกระท าอันเป็นองค์ประกอบ
ของการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กหรือไม่เท่านั้น แต่มิได้น าปัจจัยในเรื่องความผิดปกติทางจิต
ของผู้กระท ามาพิจารณาเพื่อเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือลดโทษหรือก าหนดมาตรการพิเศษบางอย่าง 
  การที่จะพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดมีแนวโน้มที่จะมีอาการของโรคใคร่เด็กหรือไม่
นั้น ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้ถูกกระท าที่เป็นเด็กที่ยังไม่ถึง
วัยเจริญพันธ์และมีการกระท าความผิดซ้ าๆ กับผู้ถูกกระท าคนเดิมหรือผู้ถูกกระท ารายใหม่ที่เป็นเด็ก
เช่นเดียวกัน รูปแบบการกระท า ตัวอย่างค าพิพากษาหรือตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นที่จะน ามาพิจารณาว่า
ผู้กระท าความผิดทางเพศท่ีได้กระท าต่อเด็กนั้นมีแนวโน้มลักษณะอาการของผู้เป็นโรคใคร่เด็กดังนี้ 
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 กรณี ของนายหนุ่ยหรือติ๊งต่าง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ก่อคดีความผิดทางเพศต่อเด็กถึง 3 
คดีท่ีได้เข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยคดีแรก นายหนุ่ยถูกด าเนินคดีข้อหาข่มขืนกระท าช าเราและฆ่า
เพ่ืออ าพรางคดีผู้เสียหายเด็กชายอายุ 7 ปี55 ซึ่งก่อนหน้านี้นายหนุ่ยเคยกระท าความผิดในลักษณะ
เดียวกันนี้กับเด็กหญิงอายุ 4 ปี โดยการล่อลวงไปข่มขืนกระท าช าเราแล้วฆ่าเพ่ืออ าพรางคดี56  ซึ่ง
กรณีล่าสุดคดีที่เป็นข่าวดังในสังคมคือกรณีของน้องการ์ตูน เด็กหญิงอายุ 6 ปี ซึ่งถูกข่มขืนกระท า
ช าเราและถูกฆ่าเพ่ืออ าพรางซ่อนเร้นศพเช่นเดียวกัน57 ทั้ง 3 กรณีดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจ
ให้กับคนในสังคมเพราะพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดนั้นถือว่ามีความชั่วร้าย ซึ่งจากการสืบประวัติ
ของผู้ต้องหารายนี้ พบว่าได้เคยก่อคดีทั้งข่มขืนและข่มขืนแล้วฆ่ามาแล้วนับสิบครั้ง โดยเหยื่อนั้นมีทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งล้วนแต่มีอายุเฉลี่ยที่อายุ 12-14 ปี ซึ่งผู้ต้องหาได้สารภาพว่าตนมักจะเกิดอารมณ์
ทางเพศทุกครั้งที่เห็นเด็กโดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงได้ลงมือกระท าความผิดดังกล่าว ซึ่ง
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดนับว่าเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมาก เนื่องจากเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็น
เด็กท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงต่อง่ายต่อการถูกล่อลวง โดยอาศัยความไร้เดียงสาของเหยื่อ ซ้ าร้ายยังก่อ
เหตุต่อเนื่องอย่างย่ามใจ ไม่มีจิตส านึกเกรงกลัวต่อกฎหมายจากคดีดังกล่าวท าให้เกิดประเด็นถึงภาวะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมของนายหนุ่ยที่มักจะเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็ก ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยที่ยังไม่มี
พัฒนาการทางร่างกายอย่างสมบูรณ์อันจะท าให้ดูมีแรงดึงดูดในทางเพศได้  โดยได้นักจิตวิทยาและ
จิตแพทย์ในการเข้าร่วมสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุของการกระท าผิด เผยว่านายหนุ่ยให้การด้วยการพูด
ช้า ๆ และบอกว่าในช่วงวัยเด็กอายุประมาณ 6 ขวบ นายหนุ่ยเคยถูกละเมิดทางเพศ จึงรู้สึกฝังใจและ
มีพฤติกรรมชอบล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาตั้งแต่อายุ 15 ปี ร่วมเพศได้ทั้งชายและหญิง และหลังจาก
ลงมือเสร็จ บางรายที่เหยื่อไม่เสียชีวิต หลังจากก่อเหตุเสร็จก็จะน าไปส่งที่บ้าน จิตแพทย์จึงได้ออกมา
ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวถึงสาเหตุที่นายหนุ่ยก่อเหตุกระท าช าเรา และฆาตกรรมเหยื่อที่เป็นเด็ก
หลายรายว่า ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า มีอาการทางจิตหรือไม่และต้องให้แพทย์เฉพาะทาง
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่เท่าที่ฟังค าให้การและพฤติการณ์ที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กบ่อยๆ 
และมีการฆาตกรรม จึงเชื่อได้ว่า นายหนุ่ยอาจจะมีอาการกามวิปริตชนิดที่เกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็ก 
                                           

55
 “ประหารชีวิต 'ติ้งต่าง' ฆ่าข่มขนื ด.ช. 7 ขวบที่เลย สารภาพเหลือคุกตลอดชีวิต,” สืบค้น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561, https://www.voicetv.co.th/read/286671. 
56

 “คุกตลอดชีวิต ‘หนุ่ย-ติ๊งต่าง’ ฆาตกรต่อเนื่อง คดีช าเรา-ฆ่า ด.ญ.4 ขวบที่เลย,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2561, https://www.thairath.co.th/content/568296.  

57
“ ศาลอุทธรณ์จ าคุกตลอดชีวิต ‘หนุ่ย-ติ๊งต่าง’ฆาตกรต่อเนื่อง,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2561, https://www.matichon.co.th/local/crime/news_13966. 
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หรือ Pedophilia จะได้รับการกระตุ้นทางเพศเมื่อมีเด็กมาเป็นสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า ซึ่งโรคกามวิปริต
เป็นปัญหาทางเพศแบบหนึ่ง ที่ผู้ปุวยจะถูกกระตุ้นให้มีการตื่นตัวทางเพศได้ ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไป
จากคนทั่วไป 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้กระท าความผิดที่มีความผิดปกติทางจิตใจนั้น กรณี
ผู้กระท าความผิดที่มีอาการของโรคใคร่เด็ก(pedophilia) ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีลักษณะความผิดปกติ
ทางเพศหรือเป็นผู้ที่มีภาวะภาวะเบี่ยงเบนทางเพศนั้น สมควรที่จะได้รับการพิจาณาในเรื่องขอบเขต
ความรับผิดในส่วนของการเป็นเหตุเพ่ิมโทษหรือเป็นเหตุลดโทษหรือไม่ โดยจะต้องพิจารณาในหลาย
มิติ ทั้งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม ทั้งปัจจัยในเรื่องความผิดปกติทางจิตใจของผู้กระท าที่เป็น
โรคใคร่เด็กซึ่งเป็นผู้ปุวยทางจิตเวชว่าสมควรที่จะได้รับการพิจารณาขอบเขตของการลงโทษอย่างไรให้
เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นโรคใคร่เด็กจะมีการพูดถึงกันมานานแล้วในต่างประเทศ แต่ส าหรับประเทศ
ไทยยังไม่ค่อยได้น ามาพิจารณาประกอบกับการกระท าของผู้ต้องหาที่มักจะกระท าความผิดทางเพศต่อ
เด็ก โดยกระบวนการยุติธรรมของไทยจะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่มีความชั่วร้าย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการบัญญัติโทษในกรณีที่มีการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กรุนแรง
กว่ากระท าต่อผู้ใหญ่ เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา กรณีการกระท าต่อผู้ใหญ่ ตามมาตรา 276  
ก าหนดอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท แต่หากเป็นการ
ข่มขืนกระท าช าเราแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง ก าหนดอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่
สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท โดยสังเกตเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีอัตราโทษจ าคุก
เท่ากับในกรณีของผู้ใหญ่ แต่โทษปรับนั้นจะอยู่ในอัตราที่สูงกว่า และตามาตรา 277 วรรคสาม หาก
เป็นการกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ผู้กระท าผิดยิ่งได้รับโทษหนักกว่าในสองกรณีแรก โดย
ก าหนดอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
เนื่องมาจากเหยื่อของการกระท าความผิดเป็นเด็กซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีความเปราะบางทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ผู้กระท าความผิดจึงสมควรได้รับโทษหนักกว่ากรณีกระท าต่อผู้ใหญ่ และเมื่อเด็กยิ่งมีอายุ
น้อยเท่าไหร่โทษที่ได้รับยิ่งสูงขึ้น เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมศีลธรรมของผู้กระท าผิด 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในมุมของผู้กระท าความผิดแล้ว หากเป็นการกระท าความผิดต่อเด็ก
เป็นครั้งแรก โดยที่ผู้กระท าไม่เคยมีประวัติในการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กมาก่อน ย่อมเป็นการ
ยากที่จะน าประเด็นเรื่องปัญหาทางจิตของผู้กระท าที่มีลักษณะใคร่เด็ก (pedophilia) มาพิจารณา 
เพราะการกระท าความผิดต่อเด็กบางครั้งไม่ได้เกิดจากผู้กระท ามีอาการเป็น โรคใคร่เด็กแต่เกิดจาก
ปัจจัยเสริมเป็นตัวกระตุ้นให้กระท าความผิด เช่น การดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติด จึงเป็นหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ที่จะต้องเข้าร่วมท าการสอบสวนตั้งแต่ต้นของกระบวนการยุติธรรม คือใน
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ชั้นของพนักสอบสวน โดยจากการสอบปากค าผู้ต้องหาและพิจารณาจากลักษณะการกระท าผิดและ
พฤติการณ์ต่างๆ ของการกระท าความผิด เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงว่าผู้กระท ามีลักษณะ
ผิดปกติทางจิตโดยมีลักษณะของโรคใคร่เด็กหรือไม่  เพราะหากผู้กระท าถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติ
ทางจิต ย่อมส่งผลถึงความสามารถในการต่อสู้คดีและการวินิจฉัยถึงความรับผิดในทางอาญาของ
ผู้กระท าความผิดในชั้นศาล โดยศาลจะน ามาตรา 65 เรื่องความรับผิดในทางอาญาของบุคคลวิกลจริต
มาพิจารณาว่าการกระท าดังกล่าวเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับประโยชน์ในการยกเว้นโทษหรือได้รับการลด
โทษหรือไม่ โดยพิจารณาจากความรู้ส านึกในขณะกระท าความผิดรวมถึงความสามารถในการบังคั บ
ตนเอง และถึงแม้ในท้ายที่สุดแล้วหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาสมควรที่จะได้รับการลงโทษ
จ าคุก ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กสมควรที่กฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้รับ
สิทธิในการที่จะได้รับการบ าบัดรักษาอาการทางจิตควบคู่ไปกับการรับโทษจ าคุกหรือมีมาตรการพิเศษ
อ่ืนหรือไม่อย่างไร 
 ดังนั้น ประเด็นที่ว่าผู้กระท าความผิดละเมิดทางเพศต่อเด็กนั้นมีลักษณะอาการปุวยทางจิตที่
เรียกว่าเป็นโรคใคร่เด็กหรือไม่ ควรจะได้รับการพิจารณาตั้งแต่ในชั้นของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นต้น
ทางของกระบวนการยุติธรรม โดยในทางปฏิบัติอาจจะเป็นการยากที่จะดูว่าผู้กระท ามีอาการผิดปกติ
ทางจิตหรือไม่ เพราะลักษณะภายนอกผู้กระท าผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กจะเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ดูมี
ความรู้ส านึกในการกระท าทุกอย่าง แต่หากได้ท าการสอบสวนลึกลงไปถึงสาเหตุในการกระท า
ความผิดแล้ว จะพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้กระผิดลงมือก่อเหตุคือการที่เห็นเด็กเล็กๆ แล้วเกิด
อารมณ์ทางเพศ จึงมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กเล็กและมีการกระท าความผิดซ้ าไม่ว่าจะเป็นเด็กคนเดิม
หรือเด็กคนใหม่แล้วแต่โอกาสจะเอ้ืออ านวย ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดเข้าข่ายมี
อาการของโรคใคร่เด็กหรือไม่ จึงเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในการเข้าร่วมพูดคุยกับ
ผู้กระท าผิดโดยสอบถามตั้งแต่ประวัติส่วนตัว ภูมิหลัง ครอบครัว อาชีพ รวมทั้งมูลเหตุจูงใจในการ
กระท าความผิด โดยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลในทางจิตเวชว่าผู้กระท าความผิดมี
อาการผิดปกติทางจิตหรือไม่ เพ่ือให้การลงโทษผู้กระท าความผิดมีความเหมาะสม 
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  บทที่ 3 

ขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ป่วยโรคใคร่เด็กในต่างประเทศ 

 

 การกระท าความผิดทางเพศของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิต ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ เพ่ือการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดทางอาญาและวิธีการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด ดังนั้นการศึกษาแนวทางการ
ก าหนดขอบเขตความรับผิดและการลงโทษจากประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส อาจช่วยให้เป็นแนวทางในศึกษาเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียและน ามาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวกับประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
3.1 ประเทศอังกฤษ 
 

Brown ได้กล่าวไว้ว่า  “การระลึกไว้ว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นนิยามตาม
กฎหมายถือเป็นสิ่งส าคัญ โดยนิยามที่เคร่งครัดของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศหมายถึงบุคคลที่ได้
ถูกลงโทษโดยกฎหมายส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ”1 

 Lowenstein ได้อธิบายไว้ว่าในโลกตะวันตกการมีสัมพันธ์ทางเพศใดๆระหว่างเด็กและ
ผู้ใหญ่ถือเป็นความผิดทางอาญาและจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยกฎหมาย2 

ในประเทศอังกฤษ การมีสัมพันธ์ทางเพศใดๆ กับเด็ก ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมาย ดังนั้นการกระท าการทางเพศใดๆ ที่เป็นลักษณะการใคร่เด็กถือว่าเป็นอาชญากรรม โดย
เกณฑ์อายุในการยินยอมที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะแบบสอดใส่คือตั้งแต่อายุ 16 ปี ด้วย
กฎหมายในปัจจุบันที่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งท าให้บุคคลใดๆ ที่มีอายุกว่า 18 ปี เมื่อถูกกล่าวหาว่า
กระท าช าเราผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 13 ปี จึงไม่สามารถอ้างว่าผู้เยาว์ได้ให้ความยินยอมเพ่ือให้ตนเองพ้น
ผิด  “ผู้เยาว์ที่อายุต่ ากว่า 13 ปี ไม่ว่าในกรณีใดใดจะไม่ถือว่ามีความสามารถทางกฎหมายในการให้

                                           
1
 Brown, S. (2005) Treating Sex Offenders: An Introduction to Sex Offender 

Treatment Programmes. Devon: Willan Publishing. p. 3. 
2 Lowenstein, F, L, Dr. (1998) Paedophilia: The Sexual Abuse of Children, Its 

Occurrence, Diagnosis & Treatment. 1st edn. Great Britain: Able Publishing. p 25. 
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ความยินยอมท่ีจะมีกิจกรรมใดๆทางเพศ” ดังนั้น การมีความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะแบบแบบสอด
ใส่กับผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 13 ปี จึงถือว่าเป็นการกระท าช าเรา  การกระท าใดๆ ต่อผู้เยาว์โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจะถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยการสอดใส่ การล่วงละเมิดและการท าให้หรือชัก
จูงให้ผู้เยาว์ท ากิจกรรมทางเพศ3 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกควบคุมไว้ด้วย “แนวคิดการปกปูองสาธารณะ” ข้อ
กังวลหลักอันดับต้นของอังกฤษ คือการด าเนินการเพ่ือปกปูองสาธารณะและกลุ่มเปราะบางจากผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวกฎหมายจึงได้มีการได้ พัฒนาเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าความปลอดภัยของสังคมจะได้รับการคุ้มครองด้วยวิธีการต่างๆ กฎหมายหลักที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 13 ปีและต่ ากว่า 16 ปีคือ
พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศ ปี 2003  (The Sexual Offences Act 2003) ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงตัวบทและปรับอัตราโทษให้สูงขึ้นและมีการเพ่ิมเติมฐานความผิดมาจากพระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ปี 1956 (The Sexual Offences Act 1956) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้
ก าหนดขอบเขตของการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยลักษณะของการกระท าความผิดทางเพศ
ตามกฎหมายฉบับนี้สามารถกระท าได้หลายรูปแบบและหลายระดับ ตั้งแต่การสัมผัสกับอวัยวะเพศ
โดยตรง การสอดใส่ทางช่องปากหรือทวารหนัก การกระท าที่ไม่มีการสัมผัสอวัยวะเพศจนถึงการ
สัมผัสภายนอกร่างกายของผู้ถูกกระท าซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าอยู่ 

  หลักก าหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศที่ใช้ตามกฎหมายนี้ จะพิจารณาจากการ
ก าหนดโทษขั้นต้น ซึ่งขอบเขตของการลงโทษจะมีความยืดหยุ่นและความหลากหลาย โดยพิจารณา
เหตุเพิ่มโทษหรือเหตุลดโทษจากข้อเท็จจริงเป็นรายคดี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาความร้ายแรงของการกระท าความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ปี 2003 (The 
Criminal Justice Act 2003) มาตรา 143(1)4  โดยพิจารณาจากปัจจัยสองด้านได้แก่ 

                                           
3   CPS (No Date) “Rape and Sexual Offences: Chapter 2: Sexual Offences Act 

2003- Principle Offences, and Sexual Offences Act 1956 – Most commonly charged 
offences,” accessed January 25,2018, 
http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/rape_and_sexual_offences/soa_2003_and_soa_1
956/#a13. 

4 มาตรา 143 : Determining the seriousness of an offence 
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1. ความรู้ส านึกถึงผลของการกระท าความผิด 
2. อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดหรืออาจจะเกิดจากการกระท าความผิด 
โดยการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศของประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติไว้เป็นการ

เฉพาะในพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศ ปี 2003  (The Sexual Offences Act 2003) ได้
บัญญัติการกระท าความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 13 ปี ไว้ดังนี้ 

มาตรา 5 : การกระท าช าเราผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี ได้บัญญัติไว้ว่า  
 (1) ผู้ใดกระท าความผิดฐานนี้ ถ้า 
  (a) ผู้กระท าเจตนาสอดใส่อวัยวะเพศของเขา (อวัยวะเพศชาย) เข้าไปใน

อวัยวะเพศของหญิง ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น 
  (b) กระท าต่อบุคคลที่อายุต่ ากว่า13 ปี 
(2) ผู้กระท าความผิดฐานนี้ต้องได้รับโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิต5 
การกระท าอย่างไรจึงจะเป็นการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ในทางเพศนั้น กฎหมายได้

บัญญัติความหมายและลักษณะของการกระท าท่ีมีวัตถุประสงค์ทางเพศไว้ในมาตรา 786  

                                           
(1) In considering the seriousness of any offence, the court must consider the 

offender’s culpability in committing the offence and any harm which the offence 
caused, was intended to cause or might foreseeably have caused. 

5 Sexual offence Act 2003 section 5 : Rape of a child under 13 
(1) A person commits an offence if— 
     (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another 

person 
with his penis, and 
     (b) the other person is under 13. 
(2) A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on 

indictment, to imprisonment for life. 
6 Sexual offence Act 2003  section 78 : Sexual 

For the purposes of this Part (except section 71), penetration, touching or any 
other activity is sexual if a reasonable person would consider that— 
(a) whatever its circumstances or any person‖s purpose in relation to 

it, it 
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มาตรา 78 วัตถุประสงค์ทางเพศ 
 ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ การสอดใส่ การสัมผัส หรือการกระท าอ่ืนๆ เป็นการ

กระท าทางเพศ ถ้าวิญญูชนพิจารณาว่า 
 (a) เหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมด หรือวัตถุประสงค์ของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ

กระท าความผิดมีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างชัดเจน (เช่น การร่วมประเวณี) หรือ 
 (b) เพราะว่าการกระท านั้นอาจจะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ โดยพิจารณา

จากเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหมด หรือวัตถุประสงค์ของผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
(หรือท้ังสองอย่าง) แล้วพบว่ามีลักษณะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

มาตรา 7 การล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่มีการสอดใส่แก่เด็กอายุต่ ากว่า 13ปี  
 (1) ผู้ใดกระท าความผิดฐานนี้ ถ้า 
  (a) ผู้กระท ามีเจตนาสัมผัสบุคคลอื่น 
  (b) การสัมผัสนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ 
  (c) กระท าต่อเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 13 ปี 
 (2) ผู้ใดกระท าความผิดฐานนี้ 
  (a) กรณีผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณา ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

หรือปรับไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือท้ังจ าและปรับ 
  (b) กรณีคณะลูกขุนพิจารณา ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 14 ปี7  

                                           
is because of its nature sexual, or 
(b) because of its nature it may be sexual and because of its circumstances 

or the purpose of any person in relation to it (or both) it is sexual. 
7 Sexual offence Act 2003  section 7 : Sexual assault of a child under 13 

(1) A person commits an offence if— 
     (a) he intentionally touches another person, 
     (b) the touching is sexual, and 
     (c) the other person is under 13. 
(2) A person guilty of an offence under this section is liable— 
    (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not 

exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; 
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ผู้กระท าความผิดฐานนี้ต้องกระท าไปโดยมีเจตนาที่จะสัมผัสถูกเนื้อตัวร่างกายของ
ผู้ถูกกระท า ซึ่งการสัมผัสตามมาตรา 79(8)8  หมายถึง การสัมผัสทางกายภาพทั้งหมด รวมถึงการ
สัมผัสด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือด้วยวัตถุใดๆ และสามารถสัมผัสผ่านวัตถุใดๆ เช่น การถู
ไถภายนอกร่างกายผ่านเสื้อผ้าเพ่ือสนองความใคร่ อีกทั้งต้องเป็นการสัมผัสผู้ถูกกระท าโดยมีเจตนา
ในทางเพศ 

มาตรา 8 การท าให้หรือการชักจูงให้ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 13 ปีท ากิจกรรมทางเพศ ได้
บัญญัติให ้

(1) ผู้ใดกระท าความผิดฐานนี้ ถ้า  
 (a) เจตนายุยง กระตุ้น หรือปลุกปั่นให้ผู้อ่ืนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางเพศโดย

ปราศจากความยินยอม 
 (b) กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะทางเพศ 
 (c) กระท าต่อบุคคลที่อายุต่ ากว่า 13 ปี  
(2) ผู้กระท ามีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระท านั้น 
 (a) เป็นการสอดใส่ด้วยสิ่งใดๆ เข้าไปในทวารหนัก หรืออวัยวะเพศหญิงของ

ผู้ถูกกระท า 
 (b) เป็นการสอดใส่อวัยวะเพศชายของผู้ถูกกระท าเข้าไปในช่องปากของบุคคลอ่ืน 
ผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิต 
(3) การกระท าความผิดตามมาตรานี้ นอกเหนือจาก (2) ผู้กระท าต้องได้รับโทษ ดังนี้ 
 (a) กรณีผู้พิพากษาคนเดียวพิจารณา ผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษจ าคุก ไม่เกิน 6 

เดือน หรือปรับไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                           
   (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not 

exceeding 14 years. 
8   Sexual offence Act 2003  section 79 Part 1: general interpretation 

(8) Touching includes touching— 
     (a) with any part of the body, 
     (b) with anything else, 
     (c) through anything, 
and in particular includes touching amounting to penetration. 
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 (b) กรณีคณะลูกขุนพิจารณา ผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 14 ปี9  
 การกระท าความผิดโดยท าให้ หรือยุยงให้บุคคลอ่ืนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางเพศ ไม่

ว่าการยุยงนั้นจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศขึ้นหรือไม่ โทษขั้นต้นที่ได้รับต้องเท่ากัน เพียงแต่ถ้า

                                           
9 Sexual offences Act 2003 section 8 : Causing or inciting a child under 13 to 

engage in sexual activity 
(1) A person commits an offence if— 
     (a) he intentionally causes or incites another person (B) to engage in 

an 
activity, 
      (b) the activity is sexual, and 
      (c) B is under 13. 
(2) A person guilty of an offence under this section, if the activity 

caused or incited 
involved— 
    (a) penetration of B‖s anus or vagina, 
    (b) penetration of B‖s mouth with a person‖s penis, 
    (c) penetration of a person‖s anus or vagina with a part of B‖s body 

or by 
B with anything else, or 
    (d) penetration of a person‖s mouth with B‖s penis, 
is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life. 
(3) Unless subsection (2) applies, a person guilty of an offence under 

this section 
is liable— 
    (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not 

exceeding 6 months or to a fine not exceeding the statutory maximum or both; 
    (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not 

exceeding 14 years. 
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กิจกรรมทางเพศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง ความร้ายแรงของการกระท าความผิดนั้นย่อมน้อยลงหรือได้รับ
การบรรเทาโทษ เช่น ผู้กระท ายุติการกระท านั้นเอง หรือมีเหตุภายนอกที่ท าให้การกระท าความผิดไม่
บรรลุผล 

มาตรา 9  การกระท าการทางเพศกับเด็ก 
ส าหรับกรณีที่บุคคลอายุ18 ปีหรือมากกว่าจงใจแตะต้องเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีในทาง

เพศ  แก่เด็กมีอายุต่ ากว่า 13 ปี ในกรณีที่เด็กอายุ 13 ปีหรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 16 ปี  จะต้องพิสูจน์
ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กคนดังกล่าวอายุ 16 ปีหรือมากกว่า10  

ค าว่า “แตะต้อง” ได้รับการอธิบายเพ่ิมเติมเอาไว้ในมาตรา 79 (8) และครอบคลุม
รูปแบบการสัมผัสทางร่างกาย รวมถึงการสอดใส่ ค าว่า “ทางเพศ” ได้รับการนิยามเอาไว้ในมาตรา 78 
ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 มาตรา 10 เป็นเหตุให้หรือยุยงให้เด็กกระท ากิจกรรมทางเพศ 

กรณีท่ีบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจงใจเป็นเหตุให้หรือยุยงให้เด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี 
กระท ากิจกรรมทางเพศตามที่นิยามเอาไว้ในมาตรา 78 หากเป็นการกระท าความผิดแก่เด็กอายุต่ า
กว่า 13 ปี และในกรณีที่เด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีหรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 16 ปี จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคล
นั้นไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กคนดังกล่าวอายุ 16 ปีหรือมากกว่า11  

                                           
10 Sexual offences Act 2003 section 9: Sexual activity with a child 

 (1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
         (a) he intentionally touches another person (B), 
        (b) the touching is sexual, and 
        (c) either— 
            (i) B is under 16 and A does not reasonably believe that B is 16 

or over, or 
            (ii) B is under 13. 

11 Sexual offences Act 2003 section 10: Causing or inciting a child to engage in 
sexual activity 

(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
    (a) he intentionally causes or incites another person (B) to engage in 

an activity, 
   (b) the activity is sexual, and 

Ref. code: 25605701031543POI



48 
 

กิจกรรมทางเพศที่ถูกเป็นเหตุให้เกิดขึ้นหรือยุยงให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่กระท า
กับบุคคลผู้นั้น (เช่น ในกรณีที่ นายเอเป็นเหตุให้หรือยุยงให้เด็กมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่กับตนเอง) 
หรือเด็ก (เช่น ในกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นเหตุให้หรือยุยงให้เด็กเปลืองผ้าเพ่ือความพึงพอใจทางเพศของ
ตนเอง) หรือบุคคลที่สาม (เช่น  กรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นเหตุหรือยุยงให้เด็กมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบ
สอดใส่กับเพ่ือนของบุคคลผู้นั้น) การยุยงจะเป็นเหตุให้เกิดการกระท าผิดตามมาตรานี้ไม่ว่ากิจกรรมที่
ถูกยุยงนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ในความเป็นจริงก็ตามและไม่ว่าเด็กจะยินยอมในการท ากิจกรรมดังกล่าวที่
ถูกยุยงหรือเป็นเหตุให้เกิดข้ึนก็ไม่ใช่สาระส าคัญ 

มาตรา 11 การกระท ากิจกรรมทางเพศโดยมีเด็กอยู่ด้วย 
กรณีที่บุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีหรือมากกว่าจงใจกระท ากิจกรรมทางเพศ (ตามที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา 78) เพ่ือให้ตนเองได้รับความพึงพอใจ โดยในขณะนั้นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปีอยู่ด้วย
หรืออยู่ในสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นสามารถมองเห็นได้ ในกรณีที่เด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีหรือมากกว่าแต่ไม่
เกิน 16 ปี จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้มีเหตุอันควรว่าเด็กผู้คนดังกล่าวอายุ 16 ปีหรือ
มากกว่า12 

                                           
   (c) either— 
       (i) B is under 16 and A does not reasonably believe that B is 16 or 
       over, or 
      (ii) B is under 13. 

12 Sexual offences Act 2003 section 11 : Engaging in sexual activity in the 
presence of a child 

(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
    (a) he intentionally engages in an activity, 
    (b) the activity is sexual, 
    (c) for the purpose of obtaining sexual gratification, he engages in 

it— 
       (i) when another person (B) is present or is in a place from which 
A can be observed, and 
       (ii) knowing or believing that B is aware, or intending that B should 
be aware, that he is engaging in it, and 
    (d) either— 
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การกระท าผิดตามมาตรานี้จะถือว่าเกิดขึ้นหากบุคคลผู้นั้นรู้หรือเชื่อว่าเด็กตระหนักรู้ว่า
บุคคลผู้นั้นก าลังกระท ากิจกรรมทางเพศหรือจงใจให้เด็กตระหนักรู้ถึงการกระท ากิจกรรมดังกล่าว 
การกระท าความผิดนี้จะครอบคลุมถึง อาทิ กรณีที่บุคคลผู้นั้นส าเร็จความใคร่ให้กับตนเองต่อหน้าเด็ก 
หรือบุคคลผู้นั้นส าเร็จความใคร่ให้ตนเองโดยที่มีเด็กอยู่ด้วย หรือหากเด็กปิดตาตัวเองอยู่ บุคคล
ดังกล่าวได้อธิบายให้เด็กทราบว่าเขาก าลังส าเร็จความใคร่ให้ตนเองอยู่ กรณีเช่นนี้ยังคงครอบคลุมถึง
กรณีที่บุคคลผู้นั้นแสดงการกระท าทางเพศในสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นรู้ว่าเด็กจะสามารถมองเห็นได้ เช่ น 
ผ่านช่องทางเว็บแคม 

มาตรา 12 เป็นเหตุให้เด็กดูการกระท าทางเพศ 
กรณีท่ีบุคคลจงใจเป็นเหตุให้เด็กอายุต่ ากว่า 16 ปีดูบุคคลที่สามกระท ากิจกรรมทางเพศ

หรือดูภาพของบุคคลที่ก าลังกระท ากิจกรรมทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความพึงพอใจทางเพศของ
บุคคลผู้นั้น แก่เด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี ในกรณีที่เด็กอายุตั้งแต่ 13 ปีหรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 16 ปี 
จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กอายุ 16 ปีหรือมากกว่า13  

ค านิยามของกิจกรรมทางเพศให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรา 78 บุคคลผู้ใดที่บังคับให้
เด็กดูบุคคลสองคนมีเพศสัมพันธ์หรือบังคับให้เด็กดูสื่อลามกอนาจารเพ่ือความพึงพอใจทางเพศของ
บุคคลผู้นั้นถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้ 

มาตรา 15 การล่อลวงเพ่ือจะกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก 

                                           
       (i) B is under 16 and A does not reasonably believe that B is 16 or 
over, or 
      (ii) B is under 13. 

13 Sexual offences Act 2003 section 12 : Causing a child to watch a sexual act 
(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
   (a) for the purpose of obtaining sexual gratification, he intentionally 

causes another person (B) to watch a third person engaging in an activity, or to look 
at an image of any person engaging in an activity, 

   (b) the activity is sexual, and 
   (c) either— 
      (i) B is under 16 and A does not reasonably believe that B is 16 or 
over, or 
     (ii) B is under 13. 
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กรณีที่บุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีหรือมากกว่า กระท าการโดยจงใจ เพ่ือพบหรือเดินทาง
ด้วยเจตนาที่จะพบเด็กอายุ 16 ปีหรือต่ ากว่าไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลก หากบุคคลผู้นั้นได้พบหรือได้
สื่อสารกับเด็กดังกล่าวอย่างน้อยสองครั้งก่อนหน้าและมีเจตนาที่จะกระท าการใน “ฐานความผิดที่
เกี่ยวข้อง” ไม่ว่าจะกับเด็กในเวลาที่ได้พบ หรือในโอกาสอ่ืนภายหลัง การกระท าความผิดภายใต้
บทบัญญัตินี้จะไม่ถือว่าเกิดข้ึนหากบุคคลผู้นั้นมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กผู้นั้นอายุ 16 ปีหรือมากกว่า14 
                มาตรานี้ต้องการที่จะครอบคลุม กรณีที่บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ได้ท าการติดต่อกับเด็กโดย
ช่องทาง อาทิ การนัดพบการคุยโทรศัพท์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และได้รับความ
ไว้วางใจจากเด็กและความเชื่อใจจนท าให้บุคคลผู้นั้นสามารถนัดพบกับเด็กคนดังกล่าวเพ่ือกระท าการ
ใน “ฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง” กับเด็กผู้นั้น กระบวนการของการกระท าก่อนที่จะไปพบกับเด็กที่
ก่อให้เกิดการกระท าผิดอาจมีลักษณะเนื้อหาทางเพศที่เปิดเผย เช่น กรณีที่บุคคลผู้ นั้นคุยกับเด็ก
เกี่ยวกับการกระท าทางเพศที่เขาต้องการท าต่อเด็กคนนั้นเมื่อได้พบกันหรือการส่งรูปภาพที่มีลักษณะ
อนาจารของผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นกระทั่ง อาทิ การที่บุคคลผู้นั้นต้องการที่จะสอนให้เด็กว่ายน้ าหรือ
พบเด็กคนนั้นโดยบังเอิญผ่านเพ่ือน การพบเด็กภายหลังการเตรียมพร้อมเด็กเพ่ือการกระท าการทาง
เพศ เป็นต้น 
 มาตรา 17 การใช้ต าแหน่งในความเชื่อใจโดยมิชอบ : การกระท ากิจกรรมทางเพศกับ
เด็ก 

                                           
14 Sexual offences Act 2003 section 15: Meeting a child following sexual 

grooming etc. 
(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
    (a) having met or communicated with another person (B) on at least 

two earlier occasions, he— 
       (i) intentionally meets B, or 
       (ii) travels with the intention of meeting B in any part of the 

world, 
   (b) at the time, he intends to do anything to or in respect of B, 

during or after the meeting and in any part of the world, which if done will involve 
the commission by A of a relevant offence, 

  (c) B is under 16, and 
  (d) A does not reasonably believe that B is 16 or over. 
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 บุคคลอายุ 18 ปีหรือมากกว่าจะถือว่ากระท าความผิดตามบทบัญญัตินี้หาก 
 (a) จงใจเป็นเหตุให้หรือยุยงให้อีกบุคคลหนึ่งกระท ากิจกรรม 
 (b) กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางเพศ 
 (c) บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่ได้รับความเชื่อใจจากอีกบุคคลหนึ่ง (B) 
 (d) ในกรณีที่เป็นไปตามอนุมาตรา (2) หากบุคคลผู้นั้นรู้หรือมีเหตุอันควรให้คาดหมาย
ได้ว่ารู้ถึงสภาพการณ์ว่าตนเองนั้นมีฐานะเสมือนเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งในความเชื่อใจต่ออีกบุคคลหนึ่ง 
และ 
 (e) ไม่ว่า 
 (i) B นั้นมีอายุต่ ากว่า 18 ปีและบุคคลผู้นั้นไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเชื่อว่า B อายุ 
18 ปีหรือมากกว่า 
 (ii) B อายุต่ ากว่า 1315 
 มาตรา 18 การใช้ต าแหน่งในความเชื่อใจโดยมิชอบ : การท ากิจกรรมทางเพศโดยที่มี
เด็กอยู่ด้วย 
 บุคคลอายุ 18 ปีหรือมากกว่าจะมีความผิดตามฐานความผิดนี้หาก 
 (a) จงใจเป็นเหตุให้หรือยุยงให้อีกบุคคลหนึ่ง (B) กระท ากิจกรรม 

                                           
15 Sexual offences Act 2003 section 17 : Abuse of position of trust: causing or 

inciting a child to engage in sexual activity 
 (1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
    (a) he intentionally causes or incites another person (B) to engage in 

an activity, 
    (b) the activity is sexual, 
    (c) A is in a position of trust in relation to B, 
   (d) where subsection (2) applies, A knows or could reasonably be 

expected to know of the circumstances by virtue of which he is in a position of 
trust in relation to B, and 
   (e) either— 
       (i) B is under 18 and A does not reasonably believe that B is 18 or 

over, or 
   (ii) B is under 13. 
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 (b) กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางเพศ 
 (c) เพ่ือให้ตนเองได้รับความพึงพอใจทางเพศบุคคลผู้นั้นได้ด าเนินการดังนี้ 
  (i)  เมื่อบุคคลอีกคนหนึ่ง (B) อยู่ด้วยหรืออยู่ในสถานที่ที่บุคคลผู้นั้นสามารถมองเห็น
ได้ และ 
  (ii)  โดยที่รู้หรือเชื่อว่าอีกบุคคลหนึ่ง (B) นั้นตระหนักรู้หรือจงใจให้อีกบุคคลหนึ่งนั้น
ควรที่จะตระหนักรู้ว่าบุคคลนั้นก าลังกระท ากิจกรรม 
 (d) บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่ได้รับความเชื่อใจจากอีกบุคคลหนึ่ง (B) 
 (e) ในกรณีที่เป็นไปตามอนุมาตรา (2) หากบุคคลผู้นั้นรู้หรือมีเหตุอันควรให้คาดหมาย
ได้ว่ารู้ถึงสภาพการว่าตนเองนั้นมีฐานะเสมือนเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งในความเชื่อใจต่ออีกบุคคลหนึ่ง 
และ 
 (f) ไม่ว่า 
  (i) B นั้นมีอายุต่ ากว่า 18 ปีและบุคคลผู้นั้นไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเชื่อว่า B อายุ 
18 ปีหรือมากกว่า 
  (ii) B อายุต่ ากว่า 1316 

                                           
16 Sexual offences Act 2003 section 18 : Abuse of position of trust: sexual 

activity in the presence of a child 
(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
   (a) he intentionally engages in an activity, 
   (b) the activity is sexual, 
   (c) for the purpose of obtaining sexual gratification, he engages in 

it— 
      (i) when another person (B) is present or is in a place from which 

A can be observed, and 
     (ii) knowing or believing that B is aware, or intending that B should 

be aware, that he is engaging in it, 
  (d) A is in a position of trust in relation to B, 
  (e) where subsection (2) applies, A knows or could reasonably be 

expected to know of the circumstances by virtue of which he is in a position of 
trust in relation to B, and 
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 มาตรา 19 การใช้ต าแหน่งในความเชื่อใจโดยมิชอบ : เป็นเหตุให้เด็กดูกิจกรรมทางเพศ 
 บุคคลที่อายุ 18 ปีหรือมากกว่าจากกระท าความผิดในฐานความผิดนี้หาก 
 (a) เพ่ือความพึงพอใจทางเพศบุคคลผู้นั้นเอง จงใจเป็นเหตุให้อีกบุคคลหนึ่ง (B) ดูบุคคล
ที่สามท ากิจกรรมหรือดูภาพของบุคคลใดๆ ท ากิจกรรม 
 (b) กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมทางเพศ 
 (c) บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่ได้รับความเชื่อใจจากอีกบุคคลหนึ่ง (B) 
 (d) ในกรณีที่เป็นไปตามอนุมาตรา (2) หากบุคคลผู้นั้นรู้หรือมีเหตุอันควรให้คาดหมาย
ได้ว่ารู้ถึงสภาพการณ์ว่าตนเองนั้นมีฐานะเสมือนเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งในความเชื่อใจต่ออีกบุคคลหนึ่ง 
และ 
 (e) ไม่ว่า 
    (i) B นั้นมีอายุต่ ากว่า 18 ปีและบุคคลผู้นั้นไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเชื่อว่า B อายุ 
18 ปีหรือมากกว่า 
   (ii)  B อายุต่ ากว่า 1317 

                                           
 (f) either— 
    (i) B is under 18 and A does not reasonably believe that B is 18 or 

over, or 
   (ii) B is under 13. 

17 Sexual offences Act 2003 section 19 : Abuse of position of trust: causing a 
child to watch a sexual act 

(1) A person aged 18 or over (A) commits an offence if— 
    (a) for the purpose of obtaining sexual gratification, he intentionally 

causes another person (B) to watch a third person engaging in an activity, or to look 
at an image of any person engaging in an activity, 

   (b) the activity is sexual, 
   (c) A is in a position of trust in relation to B, 
   (d) where subsection (2) applies, A knows or could reasonably be 

expected to know of the circumstances by virtue of which he is in a position of 
trust in relation to B, and 
   (e) either— 
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 มาตรา 25 มีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลในครอบครัว 
 การที่บุคคลใดกระท าดังกล่าวต่อไปนี้ จะมีความผิดตามมาตรานี้ 
 (1)  กระท าอนาจารโดยสัมผัสร่างกายของบุคคลอื่นโดยเจตนา 
 (2)  การสัมผัสนั้นเป็นการสัมผัสโดยมีเจตนาในทางเพศ 
 (3)  บุคคลดังกล่าวมีฐานะความสัมพันธ์เป็นญาติกับบุคคลอื่น 
 (4)  บุคคลดังกล่าวรู้หรือมีเหตุควรรู้ว่าตนมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับบุคคลอ่ืนในฐานะ
ต่างๆ 
 (5)  ในกรณีข้างต้น 
      บุคคลนั้นมีอายุต่ ากว่า 18 ปี และบุคคลผู้กระท าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลอ่ืนนั้น
มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป หรือบุคคลอื่นนั้นมีอายุต่ ากว่า 13 ปี18 
 มาตรา 26 ยุยงเด็กให้มีกิจกรรมทางเพศซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว 
 การที่บุคคลใดกระท าการดังกล่าวต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้ 

                                           
      (i) B is under 18 and A does not reasonably believe that B is 18 or 

over, or 
      (ii) B is under 13. 

18 Sexual offences Act 2003 section 25  : Sexual activity with a child family 
member 

(1) A person (A) commits an offence if— 
   (a) he intentionally touches another person (B), 
   (b) the touching is sexual, 
   (c) the relation of A to B is within section 27, 
   (d) A knows or could reasonably be expected to know that his 

relation to B is of a description falling within that section, and 
   (e) either— 
     (i) B is under 18 and A does not reasonably believe that B is 18 or 

over, or 
     (ii) B is under 13. 
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 (1)  ยุยงบุคคลอ่ืนให้กระท าอนาจารโดยการสัมผัส หรืออนุญาตให้ตนกระท าการ
อนาจารโดยการสัมผัส 
 (2)  การสัมผัสนั้นเป็นการสัมผัสโดยมีเจตนาในทางเพศ 
 (3)  บุคคลดังกล่าวมีฐานะความสัมพันธ์เป็นญาติกับบุคคลอื่นนั้น 
 (4) บุคคลดังกล่าวรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าตนมีฐานะความสัมพันธ์เป็นญาติกับบุคคลอ่ืน 
และ 
 (5)  ในกรณีข้างต้น 
   บุคคลอื่นนั้นมีอายุต่ ากว่า 18 ปี และบุคคลผู้กระท าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น
มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป หรือบุคคลอื่นนั้นมีอายุต่ ากว่า 13 ปี19 
 
 นอกจากการกระท าละเมิดต่อเด็กที่เป็นการกระท าต่อเด็กทางกายภาพอันเป็นการ
กระท าต่อเนื้อตัวร่างกายของเด็กแล้ว ในปัจจุบัน จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การกระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็กมีความหลากหลาย ได้มีการคิดค้นการท าสื่อลามกเด็กโดยใช้เด็กเป็นตัวแสดง 
ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายของประเทศอังกฤษได้มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กแยกออกจาก
สื่อลามกผู้ใหญ่ โดยประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่บัญญัติความผิดอันเกี่ยวกับสื่อลามก ที่ชื่ อว่า The 

                                           
19 Sexual offences Act 2003 section 26 : Inciting a child family member to 

engage in sexual activity 
(1) A person (A) commits an offence if— 
   (a) he intentionally incites another person (B) to touch, or allow 

himself to be touched by, A, 
   (b) the touching is sexual, 
   (c) the relation of A to B is within section 27, 
   (d) A knows or could reasonably be expected to know that his 

relation to B 
is of a description falling within that section, and 
   (e) either— 
     (i) B is under 18 and A does not reasonably believe that B is 18 or 

over, or 
     (ii) B is under 13. 
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Obscene Act 1959 ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวต้องการให้การคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ โดย
กฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า The Protection of Children Act 1978 โดยเด็กที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายดังกล่าวหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี 

 ส าหรับสื่อลามกอนาจารเด็ก กฎหมายได้มีการคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี โดย
ก าหนดความผิดส าหรับกรณีสื่อลามกไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ท า หรือยอมให้ท าเอาภาพลามกเด็ก หรือ 
(2) การจ าหน่าย เผยแพร่ หรือน าแสดง หรือ 
(3) มีภาพลามกเด็กไว้ในความครอบครอง เพ่ือจ าหน่าย เผยแพร่ หรือน าแสดง 
(4) ตีพิมพ์ หรือเป็นเหตุให้มีการโฆษณาว่ามีการเผยแพร่หรือน าออกแสดง ซึ่งสิ่งลามก

เด็ก20 
               ส าหรับการพิพากษาในคดีเก่ียวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คณะกรรมการที่
ปรึกษาการพิพากษาได้ให้แนวทางเก่ียวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับเพศทางออนไลน์และสื่ออนาจารเด็ก
ไว้เพ่ือให้แน่ใจว่าการพิพากษาลงโทษจะเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอัตราโทษสูงสุดจะได้รับการ
พิพากษาคณะกรรมการฯ ซึ่งจะค านึงถึงปัจจัยส าคัญ 2 ประการ อาทิ สภาพของการกระท าผิดที่
ปรากฏในรูปภาพของการละเมิดผู้เยาว์และเด็กระดับความเกี่ยวข้องของผู้กระท าผิดกับสื่ออนาจาร
ดังกล่าว โดยในการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวจะมีการใช้มาตรวัดของ COPINE 

COPINE ย่อมาจาก “Combatting Paedophile Information Networks in 
Europe” หรือ “เครือข่ายข้อมูลเพ่ือปราบปรามผู้ใคร่เด็กในทวีปยุโรป” โดยเมื่อเร็วๆนี้ CEOP ได้
อธิบายระดับทั้ง 5 ของการล่วงละเมิดเด็กตามมาตรวัด COPINE เพ่ือให้สภาการลงโทษใช้ในการ
พิจารณาค าพิพากษาที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 คือภาพที่ไม่มีกิจกรรมทางเพศใดๆ แต่มีการแสดงออกซึ่งท่าทางที่สื่อไป
ในทางเพศ    

ระดับที่ 2 คือภาพที่ปรากฏผู้เยาว์และกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้มีลักษณะสอดใส่อวัยวะ
เพศหรือเป็นการส าเร็จความใคร่โดยผู้เยาว์  

ระดับท่ี 3 คือภาพกิจกรรมทางเพศระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โดยไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศ 
ระดับท่ี 4 คือกิจกรรมทางเพศของเด็กคนเดียวหรือหลายคนหรือทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมี

การสอดใส่อวัยวะเพศ 

                                           
20 The Protection Act 1978, section 1(1) 
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ระดับที่ 5 คือระดับที่มีความรุนแรงที่สุด ซึ่งปรากฏการสอดใส่ที่มีลักษณะโหดร้าย
ทารุณไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์หรือเป็นลักษณะการสมสู่เยี่ยงสัตว์21 

ปัจจัยในการใช้พิจารณาว่าภาพดังกล่าวควรที่จะถูกจัดไว้ในระดับใด มีแนวค าพิพากษา
ที่ปรากฏในคดี R v. Oliver ,Hartrey and Baldwin 2003 โดยศาลได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยพ้ืนฐาน 2 
ประการที่ใช้พิจารณาในระดับความรุนแรงของภาพ คือ ลักษณะของความลามกและขอบเขตความ
เกี่ยวข้องของผู้กระท าความผิด ความรุนแรงของความผิดจะเพ่ิมขึ้นจากความใกล้ชิดการตอบสนอง
ของผู้กระท าต่อความผิดแรกเริ่ม นอกจากนี้ อายุของเด็กก็เป็นปัจจัยที่เพ่ิมระดับความรุนแรงของ
ความผิด ซึ่งต้องดูว่าเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี หรืออายุ 13-15 ปี หรืออายุ 16-17 ปี 

โครงสร้างความรับผิดการกระท าความผิดในทางอาญาตามกฎหมายอังกฤษมี
องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ ต้องเป็นกระท าความผิดทางอาญา  (actus reus) 
หมายถึงองค์ประกอบภายนอก และองค์ประกอบที่สอง คือ ต้องเป็นการกระท าที่มีเจตนา (mens 
rea) หมายถึงองค์ประกอบภายใน ซึ่งหากขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งไป จะถือว่าการกระท านั้น
ไม่เป็นการกระท าความผิดในทางอาญา กฎหมายอังกฤษนั้นถือว่าความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นการกระท า
ที่ผิดศีลธรรมอันดีและเป็นการกระท าที่ถือเป็นความผิดในตัวเอง (mala in se) โดยจะมีการก าหนด
ขอบเขตทั้งที่เป็นองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในของความผิดแต่ละฐาน 

หากเมื่อการกระท าครบองค์ประกอบของความผิดดังที่กล่าวมาแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความ
รับผิดในทางอาญา อย่างไรก็ดี ฝุายจ าเลยย่อมที่จะยกข้อต่อสู้ในเรื่องเหตุแห่งความวิกลจริตเพ่ือให้
ได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษ โดยการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวจะยึดถือตามหลัก M‖Naghten ดังที่ 
House of Lords ก าหนดไว้ในคดีของนาย McNaghten ซึ่งมีหลักว่า22 “ในการต่อสู้ว่าวิกลจริต 
จะต้องมีการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่า ในขณะที่กระท าความผิด ผู้กระท าถูกจ ากัดอยู่ภายใต้ความบกพร่อง

                                           
21 Renold, E., Creighton, J.S., Atkinson, C. and Carr, J. (2003) Images of Abuse: A 

Review of the Evidence on Child Pornography. London: NSPCC.     
22 To establish a defence on the ground of insanity, is must be clearly proved 

that, at the time of the committing of the act, the party accused was laboring under 
such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know he was doing what 
was wrong. อ้างถึงใน ตวงพร งามไพบูลย์, “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือพิสูจน์ความผิดปกติทางจิต
ขั้นรุนแรงขณะกระท าความผิด”, (วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558) น. 111. 
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ทางเหตุผลอันเนื่องมาจากโรคทางจิตใจ ท าให้ผู้กระท าไม่รู้ถึงสภาพและสาระส าคัญของการกระท า 
หรือถึงจะรู้ แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกระท าเป็นสิ่งที่ผิด” 

ส าหรับการพิจารณาความผิดปกติทางจิตใจการกระท าความผิดทางเพศของผู้ที่เป็นโรค
ใคร่เด็กว่าจะสามารถยกเป็นข้อต่อสู้เนื่องมาจากความวิกลจริตได้หรือไม่นั้น  ในประเทศอังกฤษ ผู้ที่
เป็นโรคใคร่เด็กถูกจัดว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางจิตประเภทหนึ่ง ตามกฎหมายสุขภาพจิต ที่ชื่อว่า 
Mental Health Act 1983 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้แบ่งประเภทผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตไว้ 
ดังนี้ 

      Mental disorder คือบุคคลที่มีอาการปุวยทางจิต (Mental illness) คือ บุคคลที่มี
พัฒนาการทางจิตบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติแบบ psychopathic 
disorder คือ บุคคลที่มีปัญหาความคิดปกติแต่สติทรามและความผิดปกติทางจิตอ่ืนๆ หรือบุคคลที่ไม่
สามารถรู้ผิดชอบ อันได้แก่บุคคลที่มีอาการต่อไปนี้23  

   1. Severe mental impairment คือ บุคลที่มีพัฒนาการทางจิตบกพร่องหรือไม่
สมบูรณ์ รวมทั้งความบกพร่องของเชาว์ปัญญาและบกพร่องในการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผิดปกติแบบก้าวร้าวหรือขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างรุนแรง  

 2. psychopathic disorder หมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติต่อเนื่องหรือความไม่
สามารถของจิตใจ (ไม่ว่าจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งมีผลท าให้เกิดความ
ก้าวร้าวที่ผิดปกติหรือความประพฤติที่ไม่รับผิดชอบอย่างรุนแรงของบุคคลนั้น เช่น บุคคลที่มีอาการ
ผิดปกติทางจิตเนื่องจากความไม่สามารถรู้ผิดชอบ มีความผิดปกติแบบก้าวร้าวรุนแรง ขาดจริยธรรม
และมโนธรรม (immoral conduct) มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ (sexual deviancy)  ซึ่งผู้ที่ปุวย
เป็นโรคใคร่เด็กจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว 

     เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีออกเป็นสองส่วน คือ ขั้นตอนการวินิจฉัยคดี (guilty stage) และ
ขั้นตอนในการก าหนดโทษจ าเลย (sentencing stage)24 

     โดยขั้นตอนของการวินิจฉัยคดี (guilty Stage) จะพิจารณาจากการกระท า (actus 
reus) และเจตนาชั่วร้าย (mens rea)  การพิพากษาเกิดขึ้นเมื่อศาลได้ตัดสินว่าบุคลกระท าผิดใน

                                           
23 Mental Health Act 1983, Section 1 : Definitions. 
24 เกียรติภูมิ แสงศศิธร, “กระบวนการก าหนดโทษจ าเลยคดีอาญา:เปรียบเทียบของไทยกับ

ต่างประเทศ”, (วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2533). น. 
7. 
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ความผิดที่ถูกกล่าวหา กรณีท่ีผู้กระท าความผิดทางเพศเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นโรคจิตถึงขนาดไม่รู้
ผิดชอบ ซึ่งผลทางกฎหมายคือท าให้จ าเลยไม่มีความรับผิดทางอาญาแต่ศาลจะสั่งให้คุมตัวไว้ใน
สถานที่จ ากัดเพ่ือปูองกันการกระท าความผิดทางเพศอีก ตาม Sexual offences Act 2003 มาตรา 
103A25 ซึ่งมีใจความว่า กรณีจ าเลยผู้กระท าความผิดทางเพศแล้วศาลไม่สั่งลงโทษอันเนื่องมาจาก
บุคคลเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นโรคจิต หัวหน้าส านักงานต ารวจจะยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้คุม
จ าเลยเอาไว้ในสถานที่ที่ก าหนดโดยส านักงานต ารวจ โดยในค าร้องต้องประกอบด้วยเหตุผลที่แสดงให้
เห็นว่าจ าเลยกระท าความผิดทางเพศและมีพฤติกรรมจะกระท าความผิดอีก โดยหากศาลเชื่อว่าจ าเลย
มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมกระท าความผิดทางเพศซ้ าอีกและเพ่ือเป็นการปูองกันสาธารณชน ศาลจะ
มีค าสั่งตามที่ส านักงานต ารวจร้องขอ 

กรณีท่ีการกระท าเป็นความผิดและท าให้ผู้กระท ามีความรับผิดทางอาญา ขั้นตอนต่อมา
ก็จะเป็นขั้นตอนของการก าหนดโทษจ าเลย (sentencing stage) ซึ่งศาลจะมีค าสั่งในการลงโทษ
จ าเลยในทันทีไม่ได้ แต่จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการก าหนดโทษจ าเลยต่อไปนี้26 

1. ค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวจ าเลย เช่น ประวัติภูมิหลัง การศึกษา การประกอบอาชีพ 
ประวัติการกระท าความผิด สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย รายได้ และสถานภาพการสมรส  

2.  รายงานสืบเสาะก่อนพิพากษา ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเภทของความผิด เหตุผลในการกระท าความผิด ความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระท า 

3.  รายงานทางการแพทย์หรือรายงานของนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นรายงานสภาวะเงื่อนไข
ทางด้านจิตใจของจ าเลย ซึ่งบังคับว่ากรณีความผิดประเภท ฐานฆ่าผู้อ่ืน ความผิดที่มีความรุนแรง 
(violent offences) ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ และความผิดทางเพศจะต้องมีรายงานนี้ เพ่ือให้
ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิด 

โดยกรณีการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กของผู้เป็นโรคใคร่เด็ก ตามที่บัญญัติไว้ใน 
Sexual offences Act 2003 นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท าขณะที่ผู้กระท าถูกจ ากัดอยู่ภายใต้ความ
บกพร่องทางเหตุผลอันเนื่องมาจากโรคทางจิตใจ อันจะท าให้ผู้กระท าไม่รู้ถึงสภาพและสาระส าคัญ
ของการกระท า หรือถึงจะรู้ แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกระท าเป็นสิ่งที่ผิดนั้น ถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นโรคดังกล่าว
จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางจิตตามกฎหมายสุขภาพจิต ( Mental Health Act 1983) แต่หาก
พิจารณาถึงความรับผิดทางอาญา ผู้กระท ายังคงมีความรู้ส านึกในขณะที่ได้กระท าความผิด เพียงแต่ไม่

                                           
25 Sexual offences Act 2003 Section 103A : Sexual harm prevention orders: 

applications and grounds 
26 เกียรติภูมิ แสงศศิธร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24, น. 5.  
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สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนไม่ให้กระท าความต้องการเพ่ือสนองความต้องการทางเพศของ
ตนเองได้ ดังนั้น ผู้กระท าจึงยังคงต้องมีความรับผิดในทางอาญาและจะต้องถูกลงโทษจ าคุก แต่
อย่างไรก็ดี ใน Criminal Justice Act 2003 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์ในการลงโทษทาง
อาญา ได้ก าหนดมาตรการให้ศาลออกค าสั่งหรือใช้มาตรการทางอาญาเพ่ือด าเนินการกับผู้กระท า
ความผิดที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายแก่สังคม จึงก าหนดให้ศาลสามารถสั่งบังคับใช้
มาตรการทางอาญา โดยมีค าสั่งให้บ าบัดรักษาสภาพจิต (mental health treatment 
requirement)27 ซึ่งเป็นค าสั่งที่ให้ผู้กระท าความผิดต้องเข้ารับรักษาอาการทางจิตภายในเวลาที่
ก าหนด ซึ่งก่อนที่ศาลจะมีค าสั่งจะมีค าสั่งให้บ าบัดฟ้ืนฟูได้นั้น จะต้องได้รับความเห็นจากจิตแพทย์ว่า
มีเหตุที่จะต้องได้รับการบ าบัด โดยให้อ านาจศาลส่งตัวผู้กระท าความผิดและต้องได้รับโทษจ าคุกแต่
ผู้กระท าความผิดมีอาการทางจิตตามกฎหมายสุขภาพจิต ( Mental Health Act 1983) โดยศาลจะ
เปลี่ยนโทษจ าคุกให้ผู้กระท าผิดเข้ารับการบ าบัดความผิดปกติทางด้านจิตใจโดยให้ถูกคุมขังไว้ใน
สถานพยาบาลซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยสูงแทนการถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า  

การบ าบัดรักษาเป็นวิธีการเพ่ือจัดการกับพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะ
เป็นผู้ใคร่เด็กในระยะยาว ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาของโปรแกรมที่มีการวางแผนที่ดี
ยิ่งขึ้นส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับเพศ28 

การลงโทษได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบผลส าเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้กระท าผิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ผู้ใคร่เด็กควรจะได้รับการสอดส่องเป็นระยะเวลานาน
ร่วมกับการบ าบัดฟ้ืนฟูหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ า  ซึ่งแนวคิดทางจิตวิทยาในปัจจุบัน
สนับสนุนว่าผู้ใคร่เด็กมีการตอบสนองที่ดีต่อการบ าบัดรักษา ถึงแม้การบ าบัดรักษาจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความสนใจทางเพศที่มีต่อเด็กได้  แต่การบ าบัดรักษาจะบรรลุผลส าเร็จด้วยการ
บ าบัดรักษาทางด้านจิตบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioural therapy) ที่มักใช้
ร่วมกับยาเพื่อบรรเทาแรงกระตุ้นและแรงขับดันทางเพศ 

การบ าบัดรักษาในประเทศอังกฤษมักจะมุ่งเน้นแก่ผู้ใคร่เด็กที่ได้ก่ออาชญากรรมทางเพศ
ต่อเด็กแล้ว การบ าบัดรักษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของค าสั่งศาลซึ่งเรียกว่าโปรแกรมการบ าบัดผู้กระท า
ความผิดทางเพศ (Sex Offender Treatment Programme - SOTPs) โดยโปรแกรมดังกล่าวจะมี

                                           
27 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, “ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดชั้นโทษและการน าไปปรับ

ใช้ในประมวลกฎหมายอาญา, รายงานการวิจัย,”, ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2549, น. 261. 
28 Crow, I. (2001) The Treatment and Rehabilitation of Offenders. London: 

Sage Publications, Ltd. p.124. 
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ตั้งแต่ระดับโปรแกรมพ้ืนฐาน โปรแกรมข้ันสูงและโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การรักษาจะมุ่งเน้น
ที่วิธีคิดของบุคคลซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกเนื่องจากผู้ใคร่เด็กมีการรับรู้ที่บิดเบี้ยว  Brown กล่าวไว้
ว่า ค าว่า “การรับรู้” ถูกน ามาใช้ในบริบทนี้โดยหมายถึงกระบวนการภายในของบุคคลที่รวมถึงการให้
เหตุผล ความคิดเห็นและการตัดสินใจที่ใช้โดยผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเพ่ือใช้ในการคิดกระท า
พฤติกรรมล่วงละเมิดเด็ก29 ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่ได้อธิบายเอาไว้ว่า แนวคิดที่ส าคัญคือเพ่ือให้
ผู้กระท าผิดตระหนักถึงความคิดที่ผิดดังกล่าว (faulty thinking - cognition) และรูปแบบของ
พฤติกรรมที่น าไปสู่พฤติกรรมอาชญากร การใช้วิธีการบ าบัดรักษาทางด้านจิตบ าบัดความคิดและ
พฤติกรรม (CBT) ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ยอมรับว่าการควบคุมตนเอง (self-control) คือเปูาหมายของ
การบ าบัดไม่ใช่การรักษาให้ความใคร่เด็กหายไป30 

มาตรการเสริมภายหลังจากผู้กระท าความผิดได้รับการพ้นโทษ ตามพระราชบัญญัติการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ 1997 ได้ริเริ่มการขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศในเดือน
กันยายนปี 1997 การขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการตรวจสอบและท าให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศและผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะใคร่เด็กให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันความปลอดภัยของสาธารณะ โดยการขึ้นทะเบียน
ผู้กระท าความผิดทางเพศนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและจัดการให้ผู้กระท าที่มีลักษณะใคร่เด็กอยู่
ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจ า โดยกฎหมายดังกล่าวบังคับ
ให้ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศต้องแจ้งหน่วยงานต ารวจหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ อยู่ใดๆ 
ในช่วงแรกกฎหมายก าหนดไว้ว่าเมื่อผู้กระท าผิดถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ าผู้กระท าผิดจะต้องไปขึ้น
ทะเบียนภายใน 14 วัน ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นภายใน 72 ชั่วโมง หากไม่ได้
ด าเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ภายในเวลาที่ก าหนดก็อาจจะมีความผิดได้ เช่น จากเดิมจ าคุก 6 
เดือนเพ่ิมเป็น 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างมากและเป็นการข่มขู่ยับยั้งมิให้กระท าผิด 
พระราชบัญญัติอาชญากรรมและการกระท าผิดปี 1998 มีการระบุค าสั่งทางแพ่งบางประการเพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปกปูองคุ้มครองสาธารณะจากความเสี่ยงของการกระท าผิ ดทางเพศใน
รูปแบบเดียวกันกับการกระท าความผิดทางเพศข้างต้น ซึ่งรู้จักกันในนาม “ค าสั่งผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ
เพศ” (Sex offender Prevention Order (SOPO))  ซึ่งในปัจจุบันค าสั่งทางแพ่งดังกล่าวได้ถูก

                                           
29 Brown, S. (2005) Treating Sex Offenders: An Introduction to Sex Offender 

Treatment Programmes. Devon: Willan Publishing. p.205. 
30 Hudson, K. (2005) Offender Identities: Sex Offenders‖ Perspectives on their 

Treatment and Management. Devon: Willan Publishing. p. 34. 
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บัญญัติรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Sexual offences Act 2003 ใน section ที่ 104-113 โดยเจ้า
พนักงานต ารวจระดับ Chief Officer สามารถร้องขอต่อศาลชั้นต้นได้ 

Davidson and Gottschalk อธิบายว่า “เด็กคือกลุ่มปัจเจกบุคคลที่เปราะบางที่สุดใน
สังคมของเราและเด็กยังถือเป็นทรัพยากรอันส าคัญของโลกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกปูองคุ้มครอง
จากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ”31 จากการริเริ่มให้มีการขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศท า
ให้มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล (Sex Offender Disclosure Scheme) ระหว่างหน่วยงานต ารวจทั่ว
ประเทศอังกฤษและเวลส์ในปี 2010 ซึ่งนโยบายดังกล่าวมักถูกเรียกว่า Sarah‖s Law จุดมุ่งหมายของ
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวคือเพ่ือให้สมาชิกในสังคมสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ตนเองรู้จักว่า
มีประวัติการกระท าผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็กหรือไม่  ซึ่งที่มาของแนวนโยบายและกฎหมายดังกล่าวเกิด
จากการฆาตกรรมของเด็กหญิงอายุ 8 ขวบคนหนึ่งโดยนาย Roy Whiting ซึ่งเป็นบุคคลใคร่เด็ก 
กฎหมายดังกล่าวเจ้าช่วยให้ผู้ปกครองได้รับรู้ว่าในละแวกบ้านของตนเองมีบุคคลผู้ใคร่เด็กอาศัยอยู่
หรือไม่  เพื่อที่จะได้ปกปูองคุ้มครองลูกของตนเองจากความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางเพศ
ต่างๆ32  
 
3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 กลุ่มอาชญากรที่กระท าความผิดทางเพศที่ เป็นโรคใคร่เด็ก ได้รับการปฏิบัติใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มอาชญากรอ่ืนๆ เนื่องด้วยอัตราการกระท า
ผิดซ้ าที่สูงและพฤติการณ์คดีท่ีกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมอย่างร้ายแรง จึงมีความจ าเป็นที่
กลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือที่จะสามารถ
ปูองกันและปราบปรามความเสี่ยงและการคุกคามจากผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กที่จะกระท า
ต่อเด็กได้ โดยโรคใคร่เด็กนั้นตั้งอยู่บนฐานของความผิดปกติที่มุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นภัยต่อ
บุคคลอื่นๆ จากความผิดปกตินั้น  

เนื่องจากลักษณะและพฤติกรรมการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก นั้นถือว่า
เป็นภัยอันตรายทั้งต่อเด็กและสังคม ขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าความผิดที่ได้กระท า

                                           
31 Davidson, J. and Gottschalk, P. (2010) ,Online Groomers: Profiling, Policing 

and Prevention, Dorset: Russell House Publishing. p.90 
32 BBC (2001) “Do We Need a Sarah‖s Law?,” accessed February 25,2018, 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/1708212.stm. 
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ความผิดทางเพศต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้บัญญัติให้
ผู้กระท าความผิดได้รับโทษในอัตราที่สูงขึ้นกว่าการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 14-
18 ปี โดยตัวอย่างกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ซึ่งเป็นรัฐที่ได้บัญญัติกฎหมายให้การกระท าของผู้กระท า
ที่เป็นโรคใคร่เด็กได้รับอัตราโทษสูงขึ้น ดังนี้ 

มาตรา 4205A.  บทลงโทษเพ่ิมเติมส าหรับผู้กระท าผิดทางเพศร้ายแรงหรือผู้กระท าผิด
ในการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (pedophile offender) 

(a)  โดยไม่ค านึงถึงบทบัญญัติใดๆ ในภาคนี้หรือในกฎหมายอ่ืนที่ขัดแย้ง  จ าเลยที่ถูก
พิพากษาว่ามีความผิดในอาชญากรรมฐานใดๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 771(a)(2),  772, 773, 776, 
777, 777A,  778(1) หรือ (2) แห่งบรรพนี้จะต้องถูกพิพากษาลงโทษไม่น้อยกว่า 25 ปีจนถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและจะต้องได้รับโทษในระดับ 5 หาก 
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 (1) จ าเลยผู้นั้นเคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดหรือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้กระท าผิดใน
ความผิดทางเพศใดใดที่บัญญัติไว้ในบรรพนี้และเป็นความผิดที่ถูกจัดอันดับเอาไว้ที่ระดับความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ A หรือ B หรือความผิดอ่ืนๆ ภายใต้กฎหมายรัฐอ่ืน หรือกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา
หรือเขตแดนใดๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือ 
 (2) เหยื่อของอาชญากรรมใดใดที่กระท าเป็นเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 14 ปี33 
โดยการกระท าความผิดตามมาตรา 771(a)(2),  772, 773, 776, 777, 777A,  778(1) หรือ (2) ได้แก่
การกระท าความผิดดังต่อไปนี้  
  มาตรา 771 การกระท าช าเราระดับ 3 ความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ B 
            (a)  บุคคลมีความผิดฐานกระท าช าเราระดับสามเม่ือบุคคลผู้นั้น: 
 (1) โดยเจตนากระท าการสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศกับอีกบุคคลหนึ่งและเหยื่อที่เป็นบุคคล
นั้นยังไม่ครบอายุ 16 ปีและบุคคลนั้นมีอายุแก่กว่าเหยื่อเกินกว่า 10 ปีเป็นอย่างน้อย หรือเหยื่อ ยัง
อายุไม่ครบ 14 ปีและบุคคลผู้นั้นได้อายุครบ 19 ปีและไม่อาจถูกฟูองเป็นคดีอาญาตามมาตรา 772 
หรือ 773 แห่งบรรพนี้ 
 
 (2) โดยเจตนากระท าการสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศกับอีกบุคคลหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์
ดังนี้ : 

                                           
33 Del.C. § 4205A : Additional penalty for serious sex offenders or pedophile 

offenders 
(a) Notwithstanding any provision of this chapter or any other laws to 

the contrary, a defendant convicted of any crime set forth in § 771(a)(2), § 772, § 
773, § 776, § 777, § 777A, § 778(1) or (2) of this title shall be sentenced to not less 
than 25 years up to life imprisonment to be served at Level V if: 

(1) The defendant has previously been convicted or adjudicated 
delinquent of any sex offense set forth in this title and classified as a class A or B 
felony, or any similar offense under the laws of another state, the United States or 
any territory thereof; or 

(2) The victim of the instant offense is a child less than 14 years of 
age. 
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 (a) การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อ  และระหว่าง
กระท าการหรือระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าการ หรือระหว่างการพยายามปูองกันการแจ้ง
ความ บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือกระทบภาวะทางจิตอย่าง
รุนแรง หรือกระทบจิตใจแก่เหยื่อ หรือ 
 (b) เหยื่อยังอายุไม่ครบ 16 ปี และระหว่างกระท าการหรือระหว่างการหลบหนีจากการ
ได้กระท าการ หรือระหว่างการพยายามปูองกันการแจ้งความ บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
บาดเจ็บแกร่่างกายหรือกระทบภาวะทางจิตอย่างรุนแรง หรือกระทบจิตใจแก่เหยื่อ34 
 มาตรา 772 การกระท าช าเราระดับ 2 ความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ B 
 (a) บุคคลมีความผิดฐานกระท าช าเราระดับสองเมื่อบุคคลผู้นั้น: 
  (1) โดยเจตนากระท าการสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศกับอีกบุคคลหนึ่งและเหยื่อที่เป็น
บุคคลนั้นไม่ได้ให้ความยินยอม หรือ 

                                           
34 Del.C. § 771: Rape in the third degree; class B felony 

(a) A person is guilty of rape in the third degree when the person: 
   (1) Intentionally engages in sexual intercourse with another person, 

and the victim has not reached that victim‖s sixteenth birthday and the person is at 
least 10 years older than the victim, or the victim has not yet reached that victim‖s 
fourteenth birthday and the person has reached that person‖s nineteenth birthday 
and is not otherwise subject to prosecution pursuant to § 772 or § 773 of this title; 
or 

   (2) Intentionally engages in sexual penetration with another person 
under any of the following circumstances: 

         a. The sexual penetration occurs without the victim's consent 
and during the commission of the crime, or during the immediate flight from the 
crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, the person causes 
physical injury or serious mental or emotional injury to the victim; or 

          b. The victim has not reached that victim‖s sixteenth birthday 
and during the commission of the crime, or during the immediate flight from the 
crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, the person causes 
physical injury or serious mental or emotional injury to the victim. 
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  (2) โดยเจตนากระท าการสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศกับอีกบุคคลหนึ่ง ภายใต้
สถานการณ์ดังนี้ : 
   a. การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อ  
และระหว่างกระท าการหรือระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าความผิด หรือระหว่างการพยายาม
ปูองกันการแจ้งความ บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือกระทบภาวะ
ทางจิตอย่างรุนแรง หรือกระทบจิตใจแก่เหยื่อ หรือ 
   b. การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อและ
ได้รับการอ านวยความสะดวกหรือเกิดข้ึนระหว่างการกระท าผิดหรือการพยายามกระท าผิดใน 
    (1) ความผิดอุกฉกรรจ์อ่ืน 
    (2) การกระท าผิดอาญาอ่ืน ดังนี้ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ระดับสอง  ท าร้ายร่างกายระดับสาม การข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว การเสพยาโดยผิดกฎหมาย การ
กักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายระดับสอง การข่มขู่หรือการรุกล้ าทางอาญาในระดับหนึ่ง สอง หรือสาม 
หรือ 
   c. เหยื่อที่เป็นบุคคลนั้นยังไม่ครบอายุ 16 ปีและระหว่างกระท าการหรือ
ระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าการ หรือระหว่างการพยายามปูองกันการแจ้งความ บุคคลนั้น
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือกระทบภาวะทางจิตอย่างรุนแรง หรือกระทบ
จิตใจแก่เหยื่อ หรือ 
   d. การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อ  
และระหว่างกระท าการหรือระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าการ หรือระหว่างการพยายาม
ปูองกันการแจ้งความ บุคคลนั้นได้แสดงสิ่งที่ดูเหมือนอาวุธที่อาจท าอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หรือใช้
ถ้อยค าหรือการแสดงออกท่ีสื่อว่าบุคคลนั้นมีอาวุธหรืออุปกรณ์ร้ายแรงอ่ืนใดที่อาจท าอันตรายร้ายแรง
ถึงชีวิต หรือ 
   e. เหยื่อที่เป็นบุคคลนั้นยังไม่ครบอายุ 16 ปีและระหว่างกระท าการหรือ
ระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าการ หรือระหว่างการพยายามปูองกันการแจ้งความบุคคลนั้นได้
แสดงสิ่งที่ดูเหมือนอาวุธที่อาจท าอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หรือใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกที่สื่อว่า
บุคคลนั้นมีอาวุธหรืออุปกรณ์ร้ายแรงอ่ืนใดที่อาจท าอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หรือ 
   f. การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อ และ
ตัวการกับผู้ร่วมกระท าการตามความหมายในมาตรา 271 แห่งบรรพนี้เป็นจ าเลยร่วมกับบุคคลอีก
บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลในการกระท าความผิดฐานนี้ 
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                             g. เหยื่อยังอายุไม่ครบ 12 ปี และจ าเลยมีอายุครบ 18 ปีแล้ว35 

                                           
35 Del.C. § 772: Rape in the second degree; class B felony 

(a) A person is guilty of rape in the second degree when the person: 
  (1) Intentionally engages in sexual intercourse with another person, 

and the intercourse occurs without the victim's 
consent; or 
  (2) Intentionally engages in sexual penetration with another person 

under any of the following circumstances: 
      a. The sexual penetration occurs without the victim's consent and 

during the commission of the crime, or during the immediate flight following the 
commission of the crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, 
the person causes serious physical injury to the victim; or 

      b. The sexual penetration occurs without the victim's consent, and 
was facilitated by or occurred during the course of the commission or attempted 
commission of: 

          1. Any felony; or 
          2. Any of the following misdemeanors: reckless endangering in 

the second degree; assault in the third degree; terroristic threatening; unlawfully 
administering drugs; unlawful imprisonment in the second degree; coercion or 
criminal trespass in the first, second or third degree; or 

    c. The victim has not yet reached that victim‖s sixteenth birthday 
and during the commission of the crime, or during the immediate flight from the 
crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, the person causes 

serious physical injury to the victim; or 
     d. The sexual penetration occurs without the victim's consent and 

during the commission of the crime, or during the immediate flight from the crime, or 
during an attempt to prevent the reporting of the crime, the person displays what 
appears to be a deadly weapon or represents by word or conduct that the person is 
in possession or control of a deadly weapon or dangerous instrument; or 
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 มาตรา 773 การกระท าช าเราระดับ 1 ความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ A 
 (a) บุคคลกระท าความผิดฐานกระท าช าเราระดับหนึ่งเมื่อบุคคลผู้นั้นมีเจตนากระท าการ
สอดใส่ด้วยอวัยวะเพศกับอีกบุคคลหนึ่งภายใต้สถานการณ์ ดังนี้: 
   (1) การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยเหยื่อที่เป็นบุคคลนั้นไม่ได้ให้ความ
ยินยอม และระหว่างกระท าการหรือระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าความผิด หรือระหว่างการ
พยายามปูองกันการแจ้งความ บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือ
กระทบภาวะทางจิตอย่างรุนแรง หรือกระทบจิตใจแก่เหยื่อ หรือ 
   (2) การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยเหยื่อที่เป็นบุคคลนั้นไม่ได้ให้ความ
ยินยอมและได้รับการอ านวยความสะดวกหรือเกิดขึ้นระหว่างการกระท าผิดหรือการพยายามกระท า
ผิดใน 
    (a) ความผิดอุกฉกรรจ์อ่ืน 
    (b) การกระท าผิดอาญาอ่ืน ดังนี้ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ระดับสอง  ท าร้ายร่างกายระดับสาม การข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว การเสพยาโดยผิดกฎหมาย การ
กักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายระดับสอง การข่มขู่หรือการรุกล้ าทางอาญาในระดับหนึ่ง สอง หรือสาม 
หรือ 

                                           
      e. The victim has not yet reached that victim‖s sixteenth birthday 

and during the commission of the crime, or during the immediate flight from the 
crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, the person 
displays what appears to be a deadly weapon or represents by word or conduct that 
the person is in possession or control of a deadly weapon or dangerous instrument; 
or 

      f. The sexual penetration occurs without the victim's consent, and 
a principal-accomplice relationship within the meaning set forth in § 271 of this title 
existed between the defendant and another person or persons with respect to the 
commission of the crime; or 

      g. The victim has not yet reached that victim‖s twelfth birthday, 
and the defendant has reached that defendant‖s  eighteenth birthday. 
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   (3) ในการกระท าช าเราในระดับสอง สาม หรือสี่ และระหว่างกระท าการ
หรือระหว่างการหลบหนีจากการได้กระท าความผิด บุคคลนั้นได้แสดงสิ่งที่ดูเหมือนอาวุธที่อ าจท า
อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หรือใช้ถ้อยค าหรือการแสดงออกท่ีสื่อว่าบุคคลนั้นมีอาวุธหรืออุปกรณ์ร้ายแรง
อ่ืนใดที่อาจท าอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต หรือ 
   (4) การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเหยื่อ 
และตัวการกับผู้ร่วมกระท าการตามความหมายในมาตรา 271 แห่งบรรพนี้เป็นจ าเลยร่วมกับบุคคลอีก
บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลในการกระท าความผิดฐานนี้ หรือ 
   (5) เหยื่อยังอายุไม่ครบ 12 ปี และจ าเลยมีอายุครบ 18 ปีแล้ว 
 โดยไม่ค านึงถึงบทกฎหมายใดๆ ที่ขัดแย้ง ผู้กระท าผิดฐานกระท าช าเราในระดับหนึ่ง
ตามมาตรานี้จะต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และจะไม่ได้รับประโยชน์ในการคุมความประพฤติ พัก
การลงโทษ หรือการลดโทษใดๆ หาก 
 (1) เหยื่อยังมีอายุไม่ครบ 16 ปีในขณะที่เกิดการกระท าผิดขึ้นและบุคคลที่กระท าผิดนั้น
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงทางร่างกายแก่เหยื่อ หรือ 
 (2) บุคคลนั้นจงใจท าให้เหยื่อเกิดความผิดปกติแก่ร่างกายโดยถาวร หรือจงใจท าลาย 
ตัดแขนขา หรือตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเหยื่อโดยถาวร หรือ 
 (3) บุคคลนั้นถูกพิพากษาว่ากระท าผิดในฐานกระท าช าเราต่อเหยื่อตั้งแต่สามคนขึ้นไป 
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 (4) บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายในระดับ 1 กระท าช าเราในระดับ 2 หรือกระท าช าเราระดับ 1 หรือโทษอ่ืนใดที่
เทียบเท่าในรัฐนี้หรือรัฐอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกา36 

                                           
36 Del.C. § 773: Rape in the first degree; class A felony 

(a) A person is guilty of rape in the first degree when the person 
intentionally engages in sexual intercourse with another person and any of the 
following circumstances exist: 

   (1) The sexual intercourse occurs without the victim's consent and 
during the commission of the crime, or during the immediate flight following the 
commission of the crime, or during an attempt to prevent the reporting of the crime, 
the person causes physical injury or serious mental or emotional injury to the victim; 
or 

    (2) The sexual intercourse occurs without the victim's consent and 
it was facilitated by or occurred during the course of the commission or attempted 
commission of: 

        a. Any felony; or 
        b. Any of the following misdemeanors: reckless endangering in 

the second degree; assault in the third degree; terroristic threatening; unlawfully 
administering drugs; unlawful imprisonment in the second degree; coercion; or 
criminal trespass in the first, second or third degree; or 

     (3) In the course of the commission of rape in the second, third or 
fourth degree, or while in the immediate flight therefrom, the defendant displayed 
what appeared to be a deadly weapon or represents by word or conduct that the 
person is in possession or control of a deadly weapon or dangerous instrument; or 

    (4) The sexual intercourse occurs without the victim's consent, and 
a principal-accomplice relationship within the meaning set forth in § 271 of this title 
existed between the defendant and another person or persons with respect to the 
commission of the crime; or 
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 มาตรา 776 การล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อเนื่อง ความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ B 
  (a). บุคคลจะมีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กต่อเนื่องเมื่ออยู่อาศัยภายในที่พัก
เดียวกับผู้เยาว์หรือสามารถเข้าถึงเด็กได้โดยต่อเนื่อง แล้วมีเจตนากระท าทางเพศต่อเด็กอายุต่ ากว่า 
18 ปี ตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปในห้วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 (b)  การกระท าทางเพศตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามนิยามของการกระท าผิดอาญาทาง
เพศที่ปรากฏในมาตรา 768, 769, 770, 771, 772, 773, 777A, 778, 778A หรือ 1108 ภายใต้
บรรพนี้37 

                                           
    (5) The victim has not yet reached that victim‖s twelfth birthday, 

and the defendant has reached that defendant‖s eighteenth birthday. 
        Notwithstanding any law to the contrary, a person convicted of 

rape in the first degree shall be sentenced to life imprisonment without benefit of 
probation, parole or any other reduction if: 

         (1) The victim had not yet reached that victim‖s sixteenth 
birthday at the time of the offense and the person inflicts serious physical injury on 
the victim; or 

         (2) The person intentionally causes serious and prolonged 
disfigurement to the victim permanently, or intentionally destroys, amputates or 
permanently disables a member or organ of the victim's body; or 

         (3) The person is convicted of rape against 3 or more separate 
victims; or 

         (4) The person has previously been convicted of unlawful 
sexual intercourse in the first degree, rape in the second degree or rape in the first 
degree, or any equivalent offense under the laws of this State, any other state or the 
United States. 

37 Del.C. § 776 : Continuous sexual abuse of a child; class B felony 
(a) A person is guilty of continuous sexual abuse of a child when, 

either residing in the same home with the minor child or having recurring access to 
the child, the person intentionally engages in 3 or more acts of sexual conduct with 
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 มาตรา 777 การกระท าผิดอาญาอันตรายแก่เด็ก นิยาม การลงโทษ 
 (a) การกระท าผิดอาญาอันตรายแก่เด็กหมายถึงการกระท าผิดทางเพศที่เป็นอาญาแก่ผู้
เยาอายุต่ ากว่า 18 ปีตามที่นิยามไว้ในมาตรา 770-773,  777A,  778 จนถึงมาตรา 778A หรือ 
มาตรา 1108 จนถึง 1112B แห่งบรรพนี้ โดยนัยยะแห่งมาตรานี้เท่านั้นและมาตรา 762(a) แห่งบรรพ
นี้โดยไม่ค านึงถึงบทบัญญัติที่ขัดแย้ง  จ าเลยอาจใช้ข้อต่อสู้ที่เป็นการยืนยัน (affirmative defense) 
ว่าจ าเลยเชื่อว่าเหยื่อแห่งอาชญากรรมนั้นอายุมากกว่า 16 ปี 
       (b) นอกจากที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในบรรพนี้ บุคคลที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่
ถูกฟูองขึ้นศาลในฐานะผู้ใหญ่และผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระท าผิดในการกระท าผิดอาญาอันตรายแก่เด็ก
ตามท่ีก าหนดไว้ในอนุมาตรา (a) ของมาตรานี้จะถือว่ามีความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับ B ส าหรับการ
กระท าผิดครั้งที่สองภายใต้มาตรานี้ ศาลอาจใช้ค าพิพากษาบังคับเพ่ือลงโทษจ าคุกตลอดชีวิตได้ 
       (c) บุคคลที่ถูกพิพากษาว่ากระท าผิดภายใต้มาตรานี้จะไม่สามารถได้รับการรอการ
ก าหนดโทษ การคุมประพฤติ การอภัยโทษ หรือการปล่อยตัวจากทัณฑสถาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใดจนกว่าโทษที่ศาลได้สั่งไว้จะได้รับการชดใช้จนหมด38 

                                           
a child under the age of 18 years of age over a period of time, not less than 3 
months in duration. 

(b) Sexual conduct under this section is defined as any of those 
criminal sexual acts defined under § 768, § 769, § 770, §771, § 772, § 773, 777A, § 
778, § 778A or § 1108 of this title. 

38 Del.C. § 777 : Dangerous crime against a child, definitions, sentences 
(a) A “dangerous crime against a child” means any criminal sexual 

conduct against a minor under the age of 14 years as defined in §§ 770-773, § 777A, 
§§ 778 through 778A, or §§ 1108 through 1112B of this title. For purposes of this 
section only, and § 762(a) of this title to the contrary notwithstanding, the defendant 
may use as an affirmative defense that the defendant believed that the victim of the 
crime was over the age of 16 years of age. 

(b) Except as otherwise provided in this title, a person who is at least 
18 years of age, or who has been tried as an adult and who is convicted of a 
dangerous crime against a child as defined in subsection (a) of this section, shall be 

Ref. code: 25605701031543POI



73 
 

 มาตรา 777A ผู้กระท าผิดทางเพศ การกระท าผิดทางเพศท่ีผิดกฎหมายต่อเด็ก 
 (a) ผู้กระท าผิดทางเพศผู้ใดที่จงใจกระท าผิดทางเพศต่อเด็กถือว่ามีความผิดในฐานะ
ผู้กระท าผิดทางเพศในการกระท าผิดทางเพศท่ีผิดกฎหมายต่อเด็ก 
 (b) โดยนัยยะแห่งมาตรานี้ “ผู้กระท าผิดทางเพศ” มีความหมายตามท่ีนิยามไว้ในมาตรา 
4121 แห่งบรรพนี้ 
 (c) โดยนัยยะแห่งมาตรานี้ความผิดทางเพศหมายถึงความผิดใดใดที่ถูกจัดว่าเป็น
ความผิดทางเพศโดยมาตรา 761 
 (d) โดยนัยยะแห่งมาตรานี้ “เด็ก” หมายถึงปัจเจกบุคคลผู้ที่ยังไม่ครบอายุ 18 ปี และ
หากการกระท าความผิดทางเพศดังกล่าวนั้นเป็นการกระท าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1108 จนถึง 
1112 (B) แห่งบรรพนี้ให้ “เด็ก”มีความหมายรวมถึงปัจเจกบุคคลผู้ใดที่จ าเลย ต้องการแสดงออกให้ดู
ว่ามีอายุ 14 ปีหรือต่ ากว่า ผู้กระท าความผิดทางเพศที่จงใจครอบครองสื่อใดๆ ที่ต้องห้ามตามมาตรา 
1111 แห่งบรรพนี้ให้ถือว่ากระท าความผิดฐานต่อเด็กโดยนัยยะแห่งมาตรานี้ 
 (e) ผู้กระท าผิดทางเพศที่ได้กระท าผิดทางเพศที่ผิดกฎหมายต่อเด็กจะต้องถูกลงโทษ 
ดังนี้ 
  (1) หากการกระท าผิดทางเพศเป็นความผิดอาญาอ่ืนความผิดอาญาในฐานะผู้กระท า
ผิดทางเพศที่กระท าผิดทางเพศที่ผิดกฎหมายต่อเด็กจะถือว่ากระท าผิดในความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ระดับ C ยกเว้นในกรณีที่เด็กที่ถูกกระท านั้นเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีให้ถือว่าการกระท าผิดนั้นเป็น
การกระท าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับ C 
  (2) หากการกระท าผิดทางเพศนั้นเป็นการกระท าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ในระดับ C D E 
F หรือ G การกระท าผิดอาญาในมาตรานี้จะถือเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับขึ้น
จากการกระท าผิดจริง ยกเว้นในกรณีที่เด็กซึ่งเป็นเหยื่อของการกระท าผิดนี้เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการกระท าความผิดต่อเด็กดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
ระดับ B 

                                           
guilty of a class B felony. For a second offense under this section, the Court shall 
impose a mandatory sentence of life imprisonment. 

(c) A person sentence pursuant to this section shall not be eligible for 
suspension of sentence, probation, pardon or release from confinement on any basis 
until the sentence imposed by the Court has been served. 
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  (3) หากการกระท าผิดตามมาตรานี้เป็นการกระท าผิดอาญาอ่ืนและเหยื่ออายุต่ ากว่า 
18 ปีและมีความบกพร่องในการรับรู้ การกระท าผิดอาญาตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับ C  
  (4) หากการกระท าผิดทางเพศนั้นเป็นการกระท าผิดอาญาอุกฉกรรจ์ในระดับ C D E 
F หรือ G และ เหยื่ออายุต่ ากว่า 18 ปีและมีความบกพร่องในการรับรู้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการ
กระท าความผิดต่อเด็กดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับ B 
  (5) หากการกระท าความผิดทางเพศตามมาตรานี้เป็นความผิดอุกฉกรรจ์ในระดับ A 
หรือ B ให้ถือว่าผู้กระท าผิดตามมาตรานี้อยู่ในระดับเดียวกันกับความผิดที่ได้กระท าลง และต้องให้
ระวางโทษจ าคุกขั้นต่ าตามความผิดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว39 

                                           
39 Del.C. § 777A : Sex offender unlawful sexual conduct against a child 

(a) A sex offender who knowingly commits any sexual offense against 
a child is guilty of sex offender unlawful sexual conduct against a child. 

(b) For purposes of this section, “sex offender” means as defined in § 
4121 of this title. 

(c) For purposes of this section, the term “sexual offense” shall mean 
any offense designated as a sexual offense by § 761(h) of this title. 

(d) For purposes of this section, “child” means any individual who has 
not reached that child‖s eighteenth birthday. 

If the underlying sexual offense involves an offense defined by §§ 
1108 through 1112B of this title, “child” also means any individual who is intended 
by the defendant to appear to be 14 years of age or less. A sex offender who 
knowingly possesses any material prohibited by § 1111 of this title is committing an 
offense against a child for purposes of this section. 

(e) Sex offender unlawful sexual conduct against a child shall be 
punished as follows: 

     (1) If the underlying sexual offense is a misdemeanor, the crime of 
sex offender unlawful sexual conduct against a child 

shall be a class G felony except where the child against whom a 
sexual offense is committed is a child younger than 12 
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 (f) บทบัญญัติในมาตรานี้มีให้ใช้บังคับหากจ าเลยเป็นเด็ก 
 มาตรา 778  การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความ
ไว้วางใจ มีอ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก การลงโทษ 
 (a) บุคคลถือว่ามีความผิดในการละเมิดทางเพศแก่เด็ก ตามมาตรานี้ หากบุคคลผู้นั้น 
 (1) จงใจมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ (sexual intercourse) กับเด็กผู้ซึ่งอายุยังไม่ครบ 
16 ปีและบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่
เด็กผู้นั้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่เด็กผู้นั้น 
 (2) จงใจมเีพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ (sexual penetration) กับเด็กผู้ซึ่งอายุยังไม่ครบ 
16 ปีและบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่
เด็กผู้นั้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี

                                           
years of age in which case the crime of sex offender unlawful sexual 

conduct against a child shall be a class C felony; 
     (2) If the underlying sexual offense is a class C, D, E, F, or G felony, 

the crime of sex offender unlawful sexual conduct against a child shall be a felony 1 
grade higher than the underlying offense except where the child against whom a 
sexual offense is committed is a child younger than 12 years of age in which case the 
crime of sex offender unlawful sexual conduct against a child shall be a class B 
felony; 

     (3) If the underlying sexual offense is a misdemeanor and the 
victim is under 18 years of age and has a cognitive disability, the crime of sex 
offender unlawful sexual conduct against a child shall be a class C felony; 

     (4) If the underlying sexual offense is a class C, D, E, F, or G felony 
and the victim is under 18 years of age and has a cognitive disability, the crime of sex 
offender unlawful sexual conduct against a child shall be a class B felony; 

     (5) If the underlying sexual offense is a class A or B felony, the 
crime of sex offender unlawful sexual conduct against a child shall be the same 
grade as the underlying offense, and the minimum sentence of imprisonment 
required for the underlying offense shall be doubled. 
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อ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่เด็กผู้นั้นหรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมาย
จากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่เด็กผู้นั้น 
 (3) จงใจมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ (sexual intercourse หรือ sexual 
penetration) กับเด็กผู้ซึ่งอายุครบ 16 ปี แต่ไม่ครบ 18 ปี โดยที่บุคคลผู้นั้นมีอายุมากกว่าเด็กอย่าง
น้อยสี่ปีและบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก 
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจ หรือ
มีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่เด็กผู้นั้น 
 (4) จงใจมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ (sexual intercourse หรือ sexual 
penetration) กับเด็กผู้ซึ่งอายุครบ 16 ปี แต่ไม่ครบ 18 ปี และบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความ
ไว้วางใจ มีอ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก การลงโทษ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับ
มอบหมายจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรก
แก่เด็กผู้นั้น 
 (5) กระท าการข่มขู่ทางเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 774 แห่งบรรพนี้ ต่อเด็กที่อายุ
ยังไม่ถึง 16 ปีและบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับ
แรก การลงโทษ หรือเป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความ
ไว้วางใจ มีอ านาจ หรือมีการสอดส่องดูแลในล าดับแรกแก่เด็กผู้นั้น 
 (6) a.1 ล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยบุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค (1) แห่งมาตรานี้ถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ในระดับ A 
       2. โดยไม่ค านึงถึงกฎหมายใดที่ขัดแย้ง บุคคลที่ถูกพิพากษาว่าเป็นผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กโดยที่บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มีอ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับ
แรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค  (6)  จะต้องได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่อาจได้รับประโยชน์จาก
การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ หรือการลดโทษใดๆ หาก 
     A. ในขณะที่เกิดการกระท าผิดขึ้นและบุคคลที่กระท าผิดนั้นก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงทางร่างกายแก่เหยื่อ หรือ 
   B. บุคคลนั้นจงใจท าให้เหยื่อเกิดความผิดปกติแก่ร่างกายโดยถาวร หรือจง
ใจท าลาย ตัดแขนขา หรือตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเหยื่อโดยถาวร หรือ 
   C. บุคคลนั้นถูกพิพากษาว่ากระท าผิดตามมาตรานี้ต่อเหยื่อตั้งแต่สามคนขึ้น
ไป 
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   D. บุคคลนั้นได้เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรานี้ ในการมี
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระดับ 1 กระท าช าเราในระดับ 2 หรือกระท าช าเรา
ระดับ 1 หรือโทษอ่ืนใดที่เทียบเท่าในรัฐนี้หรือรัฐอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกา 
 b. การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยที่บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค  (2) แห่งมาตรานี้ เป็นความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ระดับ B โดยไม่ค านึงถึงบทบัญญัติใดๆในบรรพนี้ที่ขัดแย้ง ระวางโทษขั้นต่ าของบุคคล
ที่มีความผิดตามมาตรานี้ตามวรรค (2) คือ 10 ปีที่ระดับ  
 c.  การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยที่บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค  (3) แห่งมาตรานี้ เป็นความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ระดับ B 
 d. การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยที่บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค  (4) แห่งมาตรานี้ เป็นความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ระดับ C 
 e. การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยที่บุคคลผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งที่มีความไว้วางใจ มี
อ านาจหรือ การสอดส่องดูแลในระดับแรก ตามที่บัญญัติไว้ในวรรค  (5) แห่งมาตรานี้ เป็นความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์ระดับ D40 

                                           
40 Del.C. § 778 : Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, 

authority or supervision in the first degree; penalties 
A person is guilty of sexual abuse of a child by a person in a position 

of trust, authority or supervision in the first degree when the person: 
(1) Intentionally engages in sexual intercourse with a child who has not 

yet reached that child‖s own sixteenth birthday and the person stands in a position 
of trust, authority or supervision over the child, or is an invitee or designee of a 
person who stands in a position of trust, authority or supervision over the child. 

(2) Intentionally engages in sexual penetration with a child who has 
not yet reached that child‖s own sixteenth birthday and the person stands in a 
position of trust, authority or supervision over the child, or is an invitee or designee 
of a person who stands in a position of trust, authority or supervision over the child. 
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(3) Intentionally engages in sexual intercourse or sexual penetration 

with a child who has reached that child‖s own sixteenth birthday but has not yet 
reached that child‖s own eighteenth birthday when the person is at least 4 years 
older than the child and the person stands in a position of trust, authority or 
supervision over the child, or is an invitee or designee of a person who stands in a 
position of trust, authority or supervision over the child. 

(4) Intentionally engages in sexual intercourse or sexual penetration 
with a child and the victim has reached that child‖s own sixteenth birthday but has 
not yet reached that child‖s own eighteenth birthday and the person stands in a 
position of trust, authority or supervision over the child, or is an invitee or designee 
of a person who stands in a position of trust, authority or supervision over the child. 

(5) Engages in an act of sexual extortion, as defined in § 774 of this 
title, against a child who has not yet reached that child‖s own sixteenth birthday and 
the person stands in a position of trust, authority or supervision over the child, or is 
an invitee or designee of a person who stands in a position of trust, authority or 
supervision over the child. 

(6) a. 1. Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, 
authority or supervision in the first degree as set forth in paragraph (1) of this section 
is a class A felony. 

        2. Notwithstanding any law to the contrary, a person convicted 
of sexual abuse of a child by a person in a position of trust, authority or supervision 
in the first degree as set forth in this paragraph (6) shall be sentenced to life 
imprisonment without benefit of probation, parole or any other reduction if: 

           A. At the time of the offense the person inflicts serious 
physical injury on the victim; or 

           B. The person intentionally causes serious and prolonged 
disfigurement to the victim permanently, or intentionally destroys, amputates or 
permanently disables a member or organ of the victim's body; or 
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 มาตรา 1108 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ B 
 บุคคลจะมีความผิดฐานการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เมื่อ 
 1) บุคคลนั้นโดยที่รู้อยู่แล้วได้ถ่ายภาพหรือภาพเคลื่อนไหวของเด็กที่กระท าการทาง
ทางเพศท่ีต้องห้ามหรือกระท าเสมือนท่าทางดังกล่าว  หรืออีกทางหนึ่งโดยที่รู้อยู่แล้วได้จัดท าสิ่งแสดง
ภาพเด็กในท่าทางทางเพศท่ีต้องห้ามหรือกระท าเสมือนท่าทางดังกล่าว  หรือ 

                                           
C. The person is convicted of sexual abuse of a child by a person in a 

position of trust, authority or supervision in the first degree as set forth in this 
paragraph (6) against 3 or more separate victims; or 

D. The person has previously been convicted of sexual abuse of a 
child by a person in a position of trust, authority or supervision in the first degree, 
unlawful sexual intercourse in the first degree, rape in the second degree or rape 
in the first degree, or any equivalent offense under the laws of this State, any other 
state or the United States. 

b. Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, authority 
or supervision in the first degree as set forth in paragraph (2) of this section is a class 
B felony. Notwithstanding any provision of this title to the contrary, the minimum 
sentence for a person convicted of sexual abuse of a child by a person in a position 
of trust, authority or supervision in the first degree as set forth in paragraph (2) of this 
section shall be 10 years at Level V. 

c. Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, authority 
or supervision in the first degree as set forth in paragraph (3) of this section is a class 
B felony. 

d. Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, authority 
or supervision in the first degree as set forth in paragraph (4) of this section is a class 
C felony. 

e. Sexual abuse of a child by a person in a position of trust, authority 
or supervision in the first degree as set forth in paragraph (5) of this section is a class 
D felony. 
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 2) บุคคลนั้นโดยที่รู้อยู่แล้วให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือผลิตภาพเคลื่อนไหว วีดี
ทัศน์ หรือสิ่งแสดงอ่ืนๆ ของเด็ก ที่กระท าการทางทางเพศที่ต้องห้ามที่ต้องห้ามหรือกระท าเสมือน
ท่าทางดังกล่าว หรือ 
 3) บุคคลนั้นโดยที่รู้อยู่แล้วจัดพิมพ์หรือท าให้มีเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณะหรือขาย
ด้วยวิธีใดก็ตาม รวมถึงทางคอมพิวเตอร์ หนังสือ นิตยสาร จุลสาร แผ่นพับ ภาพถ่าย เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต หรือหน้าเว็บไซต์ หรือทางอ่ืนๆ โดยที่แสดงภาพเด็กที่กระท าการทางทางเพศที่ต้องห้าม
หรือกระท าเสมือนท่าทางดังกล่าว หรือโดยที่รู้อยู่แล้วจัดพิมพ์หรือท าให้มีเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณะ
หรือขายด้วยวิธีใดก็ตามรวมถึงทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งแสดงภาพเด็กที่กกระท าการทางทางเพศที่
ต้องห้ามที่ต้องห้ามหรือกระท าเสมือนท่าทางดังกล่าว  
 4) บุคคลนั้นยินยอม เป็นเหตุให้ สนับสนุน อ านวยความสะดวก สนับสนุนทางการ
เงิน ผลิต หรือด าเนินการอ่ืนใดให้มีนิทรรศการ จัดแสดง หรือการแสดงของเด็กที่กระท าการทางทาง
เพศท่ีต้องห้ามหรือกระท าเสมือนท่าทางดังกล่าว 
 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กถือเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ระดับ B41 

                                           
41 Del.C. § 1108: Sexual exploitation of a child; class B felony 

A person is guilty of sexual exploitation of a child when: 
  (1) The person knowingly, photographs or films a child engaging in a 

prohibited sexual act or in the simulation of such an act, or otherwise knowingly 
creates a visual depiction of a child engaging in a prohibited sexual act or in the 
simulation of such an act; or 

(2) The person knowingly, finances or produces any motion picture, 
video or other visual depiction of a child engaging in a prohibited sexual act or in the 
simulation of such an act; or 

(3) The person knowingly publishes or makes available for public 
distribution or sale by any means, including but not limited to computer, any book, 
magazine, periodical, pamphlet, photograph, Internet site or web page which depicts 
a child engaging in a prohibited sexual act or in the simulation of such an act, or 
knowingly publishes or makes available for public distribution or sale by any means, 
including computer, any other visual depiction of a child engaging in a prohibited 
sexual act or in the simulation of such an act; or 
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 มาตรา 1112B สนับสนุนการชักชวนทางเพศแก่เด็ก 
 a) บุคคลมีความผิดฐานสนับสนุนการชักชวนทางเพศแก่เด็กหากบุคคลผู้นั้นมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีเจตนา หรือโดยรู้อยู่แล้ว กระท าการ 
   1) สนับสนุน ยุยง เสนอ ผลักดัน ชักชวน หรือกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการ
ท าให้เด็กกระท าการทางทางเพศท่ีต้องห้าม หรือ 
   2) ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อ่ืนๆ เพ่ือ 
สื่อสารกับอีกบุคคลหนึ่งเพ่ือชักชวน ร้องขอ สั่ง รบเร้า ยุยง ผลักดันหรือกระท าการอ่ืนใดที่เป็นการท า
บุคคลนั้นกระท าการทางเพศท่ีต้องห้ามกับเด็ก 
 b) ภายใต้มาตรานี้ “เด็ก” หมายถึง 
   1) ปัจเจกบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือ หรือ 
   2) ปัจเจกบุคคลที่แสดงตนว่ามีอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือ 
   3) ปัจเจกบุคคลที่บุคคลที่กระท าความผิดนี้เชื่อว่ามีอายุต่ ากว่า 18 ปี42 

                                           
(4) The person permits, causes, promotes, facilitates, finances, 

produces or otherwise advances an exhibition, display or performances of a child 
engaging in a prohibited sexual act or the simulation of such an act. 

Sexual exploitation of a child is a class B felony. 
42 Del.C. § 1112B: Promoting sexual solicitation of a child 

(a) A person is guilty of promoting sexual solicitation of a child if the 
person, being 18 years of age or older, intentionally 

or knowingly: 
    (1) Promotes, entices, offers, encourages, solicits or otherwise 

attempts to cause any child to engage in a prohibited sexual act; or 
    (2) Uses a computer, cellular telephone, or other electronic device 

to communicate with another person to solicit, request, command, importune, 
entice, encourage or otherwise attempt to cause that person to engage in a 
prohibited sexual act with a child. 

(b) For purposes of this section, “child” means: 
     (1) An individual who is younger than 18 years of age; or 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับ
ประเทศอังกฤษ ดังนั้น โครงสร้างความรับผิดในทางอาญาจึงมีความเหมือนกัน คือต้องครบทั้ง
องค์ประกอบภายนอกในส่วนของการกระท าที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด (actus reus)  และ
องค์ประกอบทางด้านจิตใจ (mens rea) อย่างไรก็ตามเมื่อการกระท าของจ าเลยครบองค์ประกอบทั้ง
สองประการ อันก่อให้เกิดความรับผิดในทางอาญา ซึ่งเป็นขั้นตอนการวินิจฉัยคดี (guilty stage) 
จ าเลยยังคงสามารถยกข้อต่อสู้ในเรื่องของความวิกลจริต หรือที่ เรียกว่า Insanity Defense เพ่ืออ้าง
ให้ตนไม่ต้องรับผิดในทางอาญา  โดยการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา บทที่ 18 มาตรา 1743 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุวิกลจริตไว้ว่า 
ถ้าในขณะกระท าความผิด จ าเลยไม่อาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงสภาพและสาระของการกระท าหรือไม่
อาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าการกระท าของเขาผิดกฎหมาย อันเนื่องมาจากความเจ็บปุวยหรือบกพร่อง
ทางจิตอย่างร้ายแรง ( severe mental disease or defect) หากจ าเลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตน
วิกลจริตในขณะที่กระท าความผิด หรือขณะกระท าความผิดจ าเลยเจ็บปุวยด้วยโรคทางจิตหรือจิต
บกพร่องธรรมดา (mental disease or defect) จ าเลยจึงยังคงต้องมีความรับผิดในทางอาญา แต่
อย่างไรก็ดี ในชั้นของการก าหนดโทษ หรือที่เรียกว่า Sentencing Stage ศาลยังคงมีดุลพินิจในการ
ก าหนดโทษให้เหมาะสมแก่จ าเลยได้  

                                           
     (2) An individual who represents himself or herself to be younger 

than 18 years of age; or 
     (3) An individual whom the person committing the offense 

believes to be younger than 18 years of age. 
43 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure Section 17: 

Insanity defense 
(a) AFFIRMATIVE DEFENSE.—It is an affirmative defense to a 

prosecution under any Federal statute that, at the time of the commission of the 
acts constituting the offense, the defendant, as a result of a severe mental disease or 
defect, was unable to appreciate the nature and quality or the wrongfulness of his 
acts. Mental disease or defect does not otherwise constitute a defense. 
 (b) BURDEN OF PROOF.—The defendant has the burden of proving the defense of 
insanity by clear and convincing evidence. 
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 โดยการพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ศาลจะ
ไม่พิพากษาลงโทษจ าเลยในทันทีหลังจากที่ตัดสินว่าจ าเลยมีความผิด ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา
ตัวอย่าง (Model Penal Code) ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ใน มาตรา 7 อ านาจของศาลในการก าหนดโทษ 
อนุมาตรา 7.07 44 มีใจความส าคัญว่า การพิจารณาคดีและการเสนอรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริง ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องเสนอก่อนศาลมีค าพิพากษาหรือเรียกอีกอย่างว่ารายงานก่อนพิพากษาซึ่ง
ประกอบไปด้วย สภาพพฤติการณ์แห่งคดี ประวัติการกระท าความผิด สุขภาพทางกายและภาวะแห่ง
จิต ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง ปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของจ าเลยที่สามารถในไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดโทษได้ ในกรณีที่สงสัยว่าจ าเลยมีอาการผิดปกติทางจิตในคดีความผิดทางเพศ 
ศาลอาจสั่งการประเมินสุขภาพจิตหรือจิตประสาทโดยจิตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตด้านสุขภาพจิต 
  โดยสภาพปัญหาทางจิตของจ าเลยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ศาลน ามาพิจารณาในการก าหนด
โทษให้เหมาะสมแก่จ าเลย โดยศาลมีอ านาจสั่งให้จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและ
วินิจฉัยอาการทางจิตของจ าเลย หากปรากฏว่าจ าเลยปุวยเป็นโรคจิต หรือมีอาการทางจิต เช่น โรคจิต
เภท ผู้ที่ผิดปกติทางเพศ บุคคลวิกลจริต สติไม่สมประกอบ หรือมีบุคลิกภาพผิดปกติที่แสดงออกอย่าง
ก้าวร้าว แต่ไม่ถึงขนาดวิกลจริต จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็จะส่งรายงานดังกล่าวเพ่ือให้ศาลใช้
ประกอบในการก าหนดเงื่อนไขพิเศษแก่จ าเลยที่มีความผิดปกติทางจิตเพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
เงื่อนไขพิเศษแก่จ าเลยซึ่งเป็นโรคจิต  

                                           
44 Model Penal Code (version 2017)  § 7.07. Sentencing Proceedings; 

Presentence Investigation and Report. 

Ref. code: 25605701031543POI



84 
 

 โดยผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กถือว่าเป็นผู้มีปัญหาทางจิต ประเภทความผิดปกติ
ทางเพศ ซึ่งผู้กระท าความผิดยังคงต้องมีความรับผิดในทางอาญาและไม่อาจยกข้อต่อสู้ในเรื่องของ
วิกลจริตได้ เนื่องจากเป็นการกระท าโดยรู้ส านึกผิดชอบในการกระท า โดยรู้ว่าการกระท าของตนเป็น
การกระท าทีม่ิชอบด้วยทั้งทางกฎหมายและทางศีลธรรม แต่ผู้กระท าไม่สามารถควบคุมความต้องการ
ทางเพศของตนเองได้ จึงลงมือกระท าความผิดต่อเด็กซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ
ถือว่าผู้กระท าความผิดมีปัญหาทางจิต ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา บทที่ 18 มาตรา 424445 ให้
ศาลมีอ านาจในการเปลี่ยนโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดเป็นการส่งไปทัณฑสถานเฉพาะซึ่งมีความ
แตกต่างจากเรือนจ าธรรมดาที่ใช้จ าคุกผู้กระท าความผิดทางเพศที่เป็นบุคคลปกติ เพ่ือรักษาบ าบัดโรค
จิตหรือความผิดปกติทางเพศได้ โดยผู้กระท าผิดจะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะพ้น
โทษตามค าพิพากษา โดยหลักการลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศท่ีมีความผิดปกติทางเพศมีหลัก 
ส าคัญ 4 ประการ46 คือ 
 1.  ผู้กระท าผิดทางเพศอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางเพศมีความแตกต่างจาก
ผู้กระท าผิดทางเพศท่ัวๆไป 
 2.  การประกอบอาชญากรรมนี้มีสาเหตุอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางเพศ 

                                           
45 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure Section 4244 : 

Hospitalization of a convicted person suffering from mental disease or defect 
(a) MOTION TO DETERMINE PRESENT MENTAL CONDITION OF 

CONVICTED DEFENDANT.—A defendant found guilty of an offense, or the attorney for 
the Government, may, within ten days after the defendant is found guilty, and prior 
to the time the defendant is sentenced, file a motion for a hearing on the present 
mental condition of the defendant if the motion is supported by substantial 
information indicating that the defendant may presently be suffering from a mental 
disease or defect for the treatment of which he is in need of custody for care or 
treatment in a suitable facility. The court shall grant the motion, or at any time prior 
to the sentencing of the defendant shall order such a hearing on its own motion, if it 
is of the opinion that there is reasonable cause to believe that the defendant may 
presently be suffering from a mental disease or defect for the treatment of which he 
is in need of custody for care or treatment in a suitable facility. 

46 ณรงค์ศักดิ์ สุขวิบูลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 36, น. 68. 
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 3.  ความผิดปกติทางด้านจิตใจนี้สามารถบ าบัดรักษาให้หายได้ 
 4.  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าถึงการกระท าความผิดของ
บุคคลเหล่านี้ได้ 
 กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดทางเพศอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางเพศ
ในทัณฑสถานเฉพาะ ซึ่งเป็นเรือนจ ากึ่งโรงพยาบาลส าหรับผู้ที่มีการควบคุมตนเองบกพร่องโดยเฉพาะ 
และมีการใช้โปรแกรมทางจิตวิทยาอย่างเข้มข้นและเหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิด โดยภายใน
เรือนจ ามีการให้ผู้ถูกคุมขังพบนักจิตวิทยาเพ่ือรับค าปรึกษา และพบจิตแพทย์เพ่ือให้ยาลดความ
ต้องการทางเพศ เพ่ือให้ชีวเคมีภายในร่างกายมีความสมดุล เพ่ือบ าบัดผู้กระท าที่มีอาการผิดปกติทาง
เพศเหล่านี้หายไปหรือมีอาการท่ีดีขึ้นจนไม่เป็นอันตรายต่อสังคม 
 สภานิติบัญญัติของรัฐต่างๆได้มีการออกกฎหมายและมาตรการที่ล้ าหน้าเพ่ือจ ากัดและ
ควบคุมผู้ใคร่เด็กภายหลังจากการที่ได้รับโทษจ าคุกมาแล้ว ซึ่งมาตรการเหล่านั้นรวมถึงการขึ้น
ทะเบียนผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ47การใช้สารเคมีเพ่ือให้หมดความรู้สึกทางเพศ48 และการ
ก าหนดเขตความปลอดภัยส าหรับเด็ก  จึงท าให้มองเห็นถึงความต้องการของรัฐที่จะปกปูองความ
ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศว่ามีค่ามากกว่าสิทธิและเสรีภาพที่กลุ่ม
ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กควรได ้ 
 1. การข้ึนทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ 

                                           
47 The Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender 

Registration Act, 42 U.S.C. § 14071 
48 Cal. Penal Code § 645 (West Supp. 1997). 
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 การขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล
พร้อมประวัติทางอาชญากรรมของผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ที่ถูกคาดโทษ หรือผู้ที่ถูกปล่อยตัวเมื่อ
พ้นโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศแล้ว รัฐบาลของหลายประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการนี้จะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
ผู้กระท าผิดทางเพศได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าผู้กระท าผิดจะเดินทางไปยังประเทศใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
อันเป็นการลดความเสี่ยงที่ผู้กระท าผิดทางเพศจะกระท าผิดทางเพศซ้ าอีก เนื่องจากความเคลื่อนไหว
ของผู้กระท าผิดจะอยู่ภายใต้การสอดส่องดูแลจากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา อีกทั้งการขึ้นทะเบียนผู้กระท า
ผิดทางเพศจะช่วยให้มีการแบ่งปันหรือแจ้งข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มประเทศที่ผู้กระท าผิดเดินทางไป
พ านักอาศัยและช่วยให้ประเทศที่ผู้กระท าผิดทางเพศย้ายมาพักอาศัยอยู่นั้นได้เตรียมตัวบอกกล่าว
หรือเตือนภัยแก่พลเมืองของตนเองได้ล่วงหน้า49  เหตุผลที่การขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศจะช่วย
ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบติดตามความเคลื่อนไหวของผู้กระท าผิดได้เนื่องจากในการขึ้นทะเบียน
กับเจ้าหน้าที่นั้น ผู้กระท าผิดต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หรือ
สถานที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันรายละเอียดของอาชญากรทางเพศที่ขึ้นทะเบียนไว้นอกจากจะปรากฏ
ข้อมูลส่วนตัวยังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของอาชญากรรมทางเพศที่ผู้กระท าผิด
ได้กระท าลงไปทั้งนี้เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วกัน ซึ่งในกรณีผู้กระท าความผิดที่เป็นโรค
ใคร่เด็ก การขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศจะเป็นประโยชน์แก่สังคมรอบตัวที่บุคคลดังกล่าว
เข้าไปอาศัยอยู่ เพื่อที่ประชาชนจะได้ระวังและปูองกันไม่ให้บุตรหลานของตนเข้าไปใกล้ชิดอันเป็นการ
เพ่ิมความเสี่ยงให้บุคคลดังกล่าวกระท าความผิดซ้ าอีก นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์แก่นายจ้างที่จะรับ
บุคคลใดเข้าท างาน หากงานดังกล่าวเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก หรือมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ใกล้ชิดกับเด็ก จะได้เพ่ิมความระมัดระวังในการที่จะรับบุคคลใดเข้าท างาน  การขึ้นทะเบียนผู้กระท า
ผิดทางเพศในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในทศวรรษที่1930 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
คุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชน สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับระบบการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบนี้ช่วยลดความผิดทางเพศและช่วยยับยั้งมิให้ผู้กระท าผิดทางเพศ
กระท าผิดทางเพศซ้ าอีก ในระยะเริ่มแรกมีเพียงไม่กี่รัฐที่น าระบบนี้มาบังคับใช้ในรัฐของตนเอง 
แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่น าระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1947
ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent 
Offender Registration Act หรือที่เรียกว่า Wetterling Act ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส

                                           
49 Anne-Marie McAlinden, The Shaming of Sexual Offenders: Risk, Retribution 

and Reintegration (Hart Publishing 2007). pp. 74-75.  
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อันมีผลให้มีการจัดตั้งระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศในระดับสหพันธรัฐโดยเน้นผู้กระท า
ผิดทางเพศที่มีประวัติอาชญากรรมทางเพศจ านวนมากนอกเหนือจาก Wetterling Act แล้ว 
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ผู้กระท าผิดทางเพศแจ้ง
ข้อมูลของตนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ คือ Megan‖s Law กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา
พัฒนาปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนในรัฐของตนเ พ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรัฐต่าง ๆ 
ภายในประเทศ ชื่อของ Megan‖s Law มีที่มาจากคดีฆาตกรรม Megan Kanka ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทาง
เพศในรัฐ New Jersey จากกรณีที่ เด็กหญิง Megan Kanka ถูกนาย Jesse Timmendequas 
เพ่ือนบ้านที่เป็นผู้กระท าผิดล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เพ่ิงได้รับการปล่อยตัวมากระท าช าเราและ
ฆาตกรรม ผู้ปกครองและเพ่ือนบ้านในละแวกดังกล่าวได้ออกเรียกร้องมีกฎหมายที่บังคับให้ผู้ที่มี
ประวัติกระท าผิดเกี่ยวกับเพศต้องขึ้นทะเบียนตนเองต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือสถานีต ารวจ
ในพ้ืนที่ และเป็นเหตุให้ในที่สุดกฎหมาย Megan ก็ผ่านและประกาศใช้ได้อย่างรวดเร็วในรัฐ New 
Jersey และจากนั้นรัฐต่างๆ ทั่วประเทศก็ได้ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน คดีนี้ถือได้ว่าเป็นคดีที่
ท าให้คนอเมริกันให้ความส าคัญกับระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศเป็นอย่างยิ่ ง50 อย่างไรก็
ดี Megan‖s Law ได้ถูกผนวกรวมกับ Adam Walsh Child Protection and Safety Act (AWA) 
ในปี ค.ศ. 2006 โดยได้น า Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA) ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศและการแจ้งเตือนภัยแก่สาธารณชนเข้าไว้
ด้วยกันด้วย 
 AWA เป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยโดยการวาง
มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) ในระดับประเทศ อย่างไรก็ดีมีเพียง 20 รัฐ
ที่มีการใช้มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) และรัฐที่ไม่ได้ใช้ก็เลือกที่จะวาง
บทบัญญัติระวางโทษให้สูงมากกว่าที่จะให้มีการใช้มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด ( civil 
commitment) โดยกฎหมายนี้ให้อ านาจอัยการ (Attorney-General) หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจหรือ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (Director of the Bureau of Prisons - BOP) ในการรับรอง (certification 
for commitment) ผู้กระท าผิดทางเพศที่อยู่ในการดูแลในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์หรืออัยการ 
หรือผู้กระท าผิดทางเพศท่ีศาลสั่งยกฟูองเนื่องจากสภาพทางจิต 

                                           
50 J.J. Prescott and Jonah E. Rockoff (2011),Do Sex Offender Registration and 

Notification Laws Affect Criminal Behavior, 54 Journal of Law and Economics, pp. 
161- 162. 

Ref. code: 25605701031543POI



88 
 

 การจะเริ่มมาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) กรมราชทัณฑ์
จะต้องแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท าผิดทางเพศที่อันตรายต่อสังคม ซึ่ง
นิยามของผู้กระท าผิดทางเพศที่เป็นอันตรายต่อสังคม ก็คือผู้ที่ได้กระท าหรือพยายามกระท าความผิด
อุกฉกรรจ์ทางเพศหรือเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กรวมถึงอาจเป็นอันตรายทางเพศต่อผู้อ่ืน ซึ่ง
อันตรายทางเพศต่อผู้อ่ืนมีความหมายคือบุคคลที่มีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรงอันท าให้ผู้นั้นมีความ
ล าบากอย่างยิ่งที่จะห้ามตัวเองไม่ให้การท าความผิดอุกฉกรรจ์ทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กหาก
ได้รับการปล่อยตัว51 
 กรมราชทัณฑ์จะต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานการสืบเสาะก่อนมีค าพิพากษา 
ค าให้การของผู้เสียหายหรือเหยื่อ ข้อมูลคดี ข้อมูลทางการแพทย์ อันเป็นไปตามแนวทางของ
คณะกรรมการกลั่นกรองของกรมราชทัณฑ์ (BOP‖s Certification Review Panel) 52ที่ให้รวมถึง 
 1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมว่าเคยกระท าหรือพยายามกระท าผิดที่รุนแรงหรือละเมิดเด็ก 
 2) ค าวินิจฉัยด้านกามวิปริต หรือความผิดปกติทางจิตต่างๆ 
 3) ความเสี่ยงที่ผู้กระท าผิดจะควบคุมตัวเองไม่ให้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ทางเพศ
หรือเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหากได้รับการปล่อยตัว ซึ่งรวมถึงผลการประเมินจากแบบประเมิน 
บันทึกพฤติกรรม 
 ซึ่งผู้กระท าผิดจะสามารถเข้าเกณฑ์เพ่ือพิจารณาการใช้มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการ
บ าบัด (civil commitment) ได้เพียงแค่เป็นผู้กระท าผิดที่มีพฤติการณ์ว่าจะก่ออันตรายทางเพศแก่
สังคมได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าการกระท าผิดในคดีปัจจุบันจะเป็นอย่างไร หากมีพฤติการณ์หรือมี
ประวัติ หรือขณะที่จ าคุกอยู่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะพิจารณาการเข้า
มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment)แล้ว ซึ่งกฎหมาย AWA ก็ให้อ านาจกรม
ราชทัณฑ์ในการสั่งให้จิตแพทย์ประเมินความเสี่ยงได้ 

                                           
51 John Fabian (2012), The Adam Walsh Child Protection and Safety Act: Legal 

and Psychological Aspects of the New Civil Commitment Law for Federal Sex 
Offenders, 60 Clev. St. L. Rev., pp. 309–310.  

52 Ibid, p.311. 
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 กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) ในรัฐส่วน
ใหญ่มักจะระบุถึงการพิจารณา “การมีแนวโน้ม” ว่าจะกระท าผิดซ้ าและก็ให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชในการประเมินแนวโน้มดังกล่าว แต่ถึงกระนั้นกฎหมาย AWA ก็เลือกที่จะใช้
แนวคิด “การบกพร่องความสามารถในการควบคุมตนเอง (volitional impairment)” ซึ่งก็หมายถึง
มีความยากล าบากอย่างมากในการห้ามตนเองไม่ให้กระท าผิดซ้ า และศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเองได้
วางแนวไว้ว่าการมีความผิดปกติทางจิต (Mental abnormality) หรือบุคลิกภาพบกพร่อง 
(Personality disorder) ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาว่าบุคคลมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ า
ทางเพศอันเนื่องมาจากมีความยากล าบากอย่างมากในการควบคุมตนเอง โดยศาลสูงในรัฐวอชิงตันได้
แสดงความเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ไว้ในคดี  In re Young เกี่ยวกับการตีความศัพท์ทางจิตเวช
ศาสตร์ไว้ว่า ในทางกฎหมายเองก็ได้มีการตีความค าศัพท์ใหม่มากมาย ซึ่งในหลายกรณีก็จะมีความ
แตกต่างกับแนวคิดของนักจิตเวชศาสตร์ อย่างไรก็ดี การใช้ค าว่า “ความผิดปกติทางจิต  (mental 
abnormality)” ก็ถือเป็นการใช้ค ากลางๆ ที่สามารถครอบคลุมโรคทางจิตหรือภาวะจิตผิดปกติได้
มากมาย53 
 ในกฎหมาย  AWA นั้น ความผิดปกติที่จะน าบุคคลเข้าสู่มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการ
บ าบัด (civil commitment) คือความผิดปกติที่ส่งผลให้บุคคลมีความยากล าบากอย่างมากในการ
ควบคุมตนเองไม่ให้กระท าผิดหรือล่วงละเมิดเด็กนั่นเอง โดยคนที่เข้าข่ายสามารถเข้าสู่มาตรการ
ควบคุมตัวเพื่อการบ าบัด (civil commitment) ไดจ้ึงรวมถึงบุคคลที่เป็นกามวิปริตด้วย 
 โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองที่มีการพิจารณาในชั้นศาลตาม
กฎหมาย AWA อาทิเช่น54 
 1. การขาดความสามารถในการสร้างทางเลือกโดยต้องมีการวิเคราะห์ถึงหลักฐานที่
เกี่ยวกับการวางแผนหรือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
 2. การไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล เช่น การกระท าผิดโดยไม่สนใจว่าตนเองจะ
ได้รับผลกระทบอย่างไรหากมีการถูกจับ 
 3. การขาดความสามารถในการยับยั้งหรือชะลอการกระท าเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ทางเพศ 
 4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความผิดปกติทางเพศนี้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบประจ าตายตัว 

                                           
53 Ibid, p.320. 
54 Ibid, pp.322-323. 
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 5. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเห็นภาพหลอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความผิดปกติทาง
เพศ 

 6. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงความคลั่งไคล้ที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ 
 7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถควบคุมอารมณ์ท่ีเกี่ยวกับกามวิปริตได้ 

 8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการขาดหรือบกพร่องความสามารถในการควบคุมความ
ต้องการอันเป็นผลโดยตรงมาจากความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าทางเพศ 
 ส าหรับกรณีของผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้น การวินิจฉัยโรคใคร่เด็กเป็นสิ่ง
เกิดขึ้นบ่อยและสามารถวินิจฉัยได้ง่ายและมักเป็นเหตุให้ผู้กระท าผิดต้องเข้ามาตรการควบคุมตัวเพ่ือ
การบ าบัด (civil commitment) ในรัฐต่างๆ ราว 1 ใน 3 ของผู้กระท าผิดที่เข้าสู่มาตรการควบคุมตัว
เพ่ือการบ าบัด (civil commitment) จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคใคร่เด็ก  
 ในส่วนของสถิติพบว่าราว 50-70% ของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กจะมีอาการกามวิปริต
มากกว่า 1 กลุ่ม และมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ ามากกว่า  โดยราว 7% ของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก
ยอมรับว่าตนเองมีความสนใจแต่เพียงเด็กเท่านั้น และมักจะมีประวัติว่าเคยกระท าผิดต่อเหยื่อมา
มากกว่า 1 ราย และผู้ที่ล่วงละเมิดเด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ ามากกว่าผู้ที่เคยล่วงละเมิด
เด็กผู้หญิง55 
 การวินิจฉัยความผิดปกติทางเพศหรือโรคกามวิปริตนั้น ไม่สามารถน ามาแสดงให้เห็นว่า
บุคคลมีความบกพร่องในการยับยั้งชั่งใจหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ให้การในชั้นศาลจะต้องพึงระวังว่า
การที่บุคคลถูกวินิจฉัยว่ามีอาการกามวิปริตตาม DSM-IV นั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะเข้าตาม
เกณฑ์มีภาวะจิตฟั่นเฟือนตามกฎหมายเสมอไป เพราะใน DSM-IV เองก็ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่าการจะ
วินิจฉัยว่าบุคคลนั้นๆ เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่จะต้องมีการเสาะหาข้อมูลอ่ืนๆ มาประกอบ
นอกเหนือจากเกณฑ์การวินิจฉัยตามที่ปรากฏใน DSM-IV ซึ่งอาจหมายรวมถึงความบกพร่องในการ
ด าเนินชีวิตและระดับผลกระทบกับความสามารถที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องนั้น ซึ่งเนื้อหาดังกล่าว
น ามาปรับใช้กับกรณีของบุคคลที่มีอาการใคร่เด็กเช่นกัน เพระการมีอาการใคร่เด็กไม่ได้หมายความ
เสมอไปว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ บุคคลนั้นจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้และสิ่งที่ควรน ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้บุคคลเข้ามาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) นั้นควรเป็นระดับ
ความเข้มข้น ความถี่ และความรุนแรงของแรงขับทางเพศที่ผิดปกติ 

                                           
55 Ibid, p.324. 
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 พยานผู้เชี่ยวชาญจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้  ในการประเมินความบกพร่องใน
การยับยั้งชั่งใจ56 
  1)  มีประวัติหรือในปัจจุบันเข้าเกณฑ์กามวิปริต และจะมีผลอย่างมากหากมีมากกว่า
หนึ่งประเภท 
 2)  แม้จะอยู่ในความเสี่ยงที่จะโดนจับกุมก็ยังคงกระท าการล่วงละเมิดทางเพศหลาย
ครั้ง 
 3)  กระท าผิดทางเพศแม้จะอยู่ระหว่างการบ าบัดรักษา 
 4)  ยังคงกระท าผิดหลายครั้งในห้วงเวลาใกล้กัน 
 5)  กระท าผิดขณะทีอ่ยู่ระหว่างกระบวนการทางศาล 
 6)  มีเหยื่อหลายคน 
 7)  ไม่มีความส านึกผิดในการกระท าของตัวเอง 
 8)  มีการเตรียมการเหยื่อแม้ว่าเหยื่อจะอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ 
 9)  ผู้กระท าผิดขาดการควบคุมตนเองในสถานการณ์ท่ีควรควบคุมตนเองได้ 
 10)  กระท าการล่วงละเมิดทางเพศเพ่ือปลดปล่อยความเครียดหรือความทุกข์ 
 11)  ความต้องการทางเพศมาบดบังวิธีการอ่ืนในการปูองกันตนเองจากการกระท าผิด 
 12)  มีการใช้งานภาพอนาจารเด็กบ่อยและสม่ าเสมอ รวมถึงมีการสะสมภาพลามก
อนาจารเด็กจ านวนมาก 
  ตัวอย่างคดี กรณี US v. Abregana ประเด็นหลักที่มีการพิจารณาว่าบุคคลควรเข้า
มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (civil commitment) หรือไม่ คือระดับความยากล าบากในการ
ควบคุมตนเองไม่ให้กระท าผิดทางเพศอย่างรุนแรงหรือล่วงละเมิดเด็กหากได้รับการปล่อยตัว โดยนาย 
Abregana มีพฤติกรรมใคร่เด็กอย่างรุนแรงและได้ล่วงละเมิดเด็กพร้อมมีการครอบครองสื่ อลามก
อนาจารเด็กจ านวนมาก ทั้งนี้ เขาเคยถูกจ าคุกจากการกระท าดังกล่าวและเมื่อได้รับการพักการลงโทษ
ก็กระท าผิดซ้ าอีก ซึ่งเขาได้มีการมีการพยายามเตรียมเด็กผู้เยาว์เพ่ือการล่วงละเมิดทางเพศ กรม
ราชทัณฑ์ได้พิจารณาว่าเข้าเป็นบุคคลที่มีความอันตรายทางเพศ และสมควรที่จะต้องเข้าสู่มาตรการ
ควบคุมตัวเพื่อการบ าบัด (civil commitment)57 

  

                                           
56 Ibid, p.343. 
57 Ibid, p.344. 
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 ตัวอย่างกรณีศึกษา United States District Court,E.D. North Carolina,Western 
Division. คดีระหว่าง UNITED STATES of America และ Thomas HEYER.  
 พยานหลักฐาน : ในกรณีที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ต้องขังมีอาการใคร่เด็กที่ลด
น้อยลง รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยว่าผู้ต้องโทษรายนั้นยังคงมีอาการผิดปกติทาง
จิตหรือมีอาการผิดปกติใดใดทางเพศหรืออาการใคร่เด็กเพ่ือที่จะให้บุคคลนั้นยังคงต้องอยู่ภายใต้
กระบวนการควบคุมตัวเพ่ือบ าบัด (civil commitment) ในฐานะบุคคลที่มีอันตรายทางเพศ 
ถึงแม้ว่าค าให้การ 1 ในจ านวน 3 ค าให้การของจิตแพทย์แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นได้คลาย
อาการใคร่เด็กแล้ว แต่จากประวัติของผู้ต้องขังรายนี้ที่เคยกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กก่อนวัย
เจริญพันธุ์ มีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ตลอดจนได้แสดงให้เห็นว่ามีอาการตื่นตัวทางเพศ
ต่อเด็กในการทดสอบ penile plethysmograph พร้อมทั้งยอมรับว่าตนเองยังคงมีความชื่นชอบ
ทางเพศต่อเด็กผู้ชาย 
 โดยจิตแพทย์แสดงให้เห็นด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้ต้องโทษจะมีความยากล าบาก
ในการหลีกเลี่ยงที่จะกระท าการทางเพศที่รุนแรงหากได้รับการปล่อยตัว ค าให้การของผู้เชี่ยวชาญ
นั้นตั้งอยู่บนฐานของแบบทดสอบที่เชื่อถือได้ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคล้องกันกับพฤติกรรม
ของผู้ต้องโทษที่มีความยากล าบากในการหลีกเลี่ยงที่จะกระท าการทางเพศต่อเด็กหรือล่วงละเมิด
ทางเพศเด็ก นอกจากนี้จิตแพทย์ยังได้ให้การว่าผู้ต้องโทษมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถหักห้ามใจตนเอง
ได้ ขาดความยั้งคิด มีระดับการควบคุมตนเองในการแสดงออกทางเพศที่ต่ าและมีพฤติกรรมละเมิด
ข้อก าหนดในการปฏิบัติตามการควบคุมสอดส่องในชุมชน 
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 กฎหมาย AWA ฉบับนี้ไม่ได้ให้นิยามค าว่า “ความยากล าบากอย่างยิ่งในการควบคุม
ตนเองไม่ให้กระท าการ” (serious difficulty refraining) โดยศาลได้วินิจฉัยว่าความยากล าบาก
อย่างยิ่งในการควบคุมพฤติกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการน าตัวบุคคลเข้าสู่กระบวนการ
ควบคุมตัวเพื่อบ าบัดในกรณีของบุคคลที่มีความอันตรายทางเพศ ศาลยังได้วินิจฉัยเพ่ิมเติมว่า “การ
ขาดความสามารถในการควบคุมตนเองไม่จ าเป็นจะต้องแสดงออกมาในเชิงตัวเลขทางสถิติที่
แม่นย า” (demonstrable with mathematical precision) แต่อาจแสดงออกมาให้เห็นได้จาก 
“การวิเคราะห์โดยอาศัยการวินิจฉัยทางจิตเวชถึงการแสดงออกที่เด่นชัดและระดับความรุนแรงของ
ความผิดปกติทางจิตในตัวเอง” (when viewed in light of such features of the case as the 
nature of the psychiatric diagnosis, and the severity of the mental abnormality 
itself) ทั้งนี้การขาดความสามารถในการควบคุมของผู้กระท าผิด “จะต้องเพียงพอต่อการแยก
ผู้กระท าผิดทางเพศร้ายแรงซึ่งความผิดปกติทางจิตท าให้บุคคลผู้นั้นเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวเพ่ือ
เข้ารับการบ าบัดออกจากผู้กระท าผิดซ้ าร้ายแรงทั่วไปและถูกพิพากษาว่ามีความผิดในกรณีความผิด
ทางอาญาทั่วไป” (must be sufficient to distinguish the dangerous sexual offender 
whose serious mental illness, abnormality, or disorder subjects him to civil 
commitment from the dangerous but typical recidivist convicted in an ordinary 
criminal case)58 

 2. การใช้สารเคมีเพ่ือยับยั้งอารมณ์ทางเพศ (Chemical Castration) 
 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าความผิดปกติในการแสดงออกทางเพศที่รวมถึงอาการ
ใคร่เด็กอาจเกิดจากปัจจัยทางชีวเคมีและจิตวิทยา ศาลจึงได้เริ่มบังคับให้มีการใช้การรักษาด้วย
สารเคมีหรือทางจิตวิทยา ทั้งในลักษณะเงื่อนไขคุมประพฤติหรือค าสั่งศาลแทนการลงโทษจ าคุก Dr. 
Fred S. Berlin ได้แสดงความเห็นว่าหากการกระท าผิดทางเพศมีเหตุจากปัจจัยทางฮอร์โมน การใช้
ยาร่วมกับการบ าบัดจ าท าให้การรักษาประสบความส าเร็จ ทั้งนี้วิธีการที่มีการใช้ในปัจจุบันคือการฉีด
ฮอร์โมนเพศหญิง Depo-Provera ซึ่งจะลดแรงกระตุ้นทางเพศ 
 รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่มีการออกกฎหมายดังกล่าวโดยเป็นผลการคดีที่เกิดใน
รัฐเท็กซัสที่ผู้กระท าผิดแสดงความต้องการที่จะได้รับการฉีดสารเคมีดังกล่าวเพ่ือปูองกันการกระท าผิด
ซ้ าของตน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวให้อ านาจศาลในพิจารณาการบังคับใช้การฉีดสารเคมีแก่ผู้กระท าผิดที่
ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจากเรือนจ า และหากบุคคลดังกล่าวกระท าผิดซ้ าศาลจะต้องใช้

                                           
58 United States v. Heyer, 879 F. Supp. 2d 487, 487–92 (E.D.N.C. 2012), aff'd, 

740 F.3d 284 (4th Cir. 2014). 
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สารเคมีในทุกกรณี เนื่องจากผู้กระท าความผิดดังกล่าวภายหลังเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว 
มักจะมีแนวโน้มสูงในการกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก 
 วิธีการบ าบัดผู้กระท าความผิดทางโดยการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอร์โมนเพศ ได้ถูกบัญญัติไว้
ใน California Penal Code  มาตรา 645 ดังนี้ 
 (a) ผู้ใดถูกพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดและเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ตามการกระท า
ใดในข้อ (c) โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออายุไม่เกิน 13 ปี อาจจะถูกให้รับการรักษาด้วยยา 
Medroxyprogesterone Acetate หรือพักการลงโทษพร้อมกับการรับการรักษาด้วยยา 
Medroxyprogesterone Acetate หรือยาอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน กรณีอ่ืนๆ การก าหนดโทษส าหรับ
ผู้กระท าความผิดขึ้นอยู่กับบทบัญญัติอ่ืนใดตามกฎหมายและดุลพินิจของศาล 
 (b) ผู้ใดถูกพิสูจน์ว่ามีความผิด และเป็นการกระท าความผิดซ้ าของการกระท าใดในข้อ 
(c) โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออายุไม่เกิน 13 ปี จะต้องถูกท าการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone 
Acetate หรือพักการลงโทษพร้อมกับการรับการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone Acetate 
หรือยาอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน กรณีอ่ืนๆ การก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าความผิดขึ้นอยู่กับบทบัญญัติอ่ืนใด
ตามกฎหมาย59 
 ซึ่งการกระท าความผิดที่จะต้องได้รับการบ าบัดโดยการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอร์โมนเพศ 
กล่าวโดยสรุปคือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้กระท าความผิด และการกระท าความผิด
ความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางทวารหนัก การมี
เพศสัมพันธ์ทางช่องปากรวมถึงอวัยวะเพศ หากการล่วงละเมิดดังกล่าวเป็นการกระท าต่อเด็กที่มีอายุ

                                           
59  California Penal Code  มาตรา 645 

(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. 

(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. 
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ไม่เกิน 13 ปี กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียอาจจะก าหนดให้มีการใช้ยา Medroxyprogesterone 
Acetate หรือพักการลงโทษพร้อมกับการรับการรักษาด้วยยา Medroxyprogesterone Acetate 
เพ่ือลดความต้องการทางเพศ อันเป็นนโยบายที่ใช้ควบคุมความประพฤติได้ แต่หากเป็นการกระท า
ความผิดซ้ า ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับยานี้ทันที 
  กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายที่ก าหนดให้บ าบัดผู้กระท าความผิดทางเพศ โดยเฉพาะ
เป็นการกระท าความผิดต่อเด็ก ด้วยวิธีการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอร์โมนเป็นอีกมาตรการพิเศษที่ใช้ควบคู่
กับมาตรการลงโทษทางอาญา ซึ่งเป็นแนวทางในการบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดทางเพศ โดยในรัฐ
แคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่สามารถปูองกันการกระท าความผิดซ้ าได้ 
 3. การจัดเขตปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 เนื่องมาจากลักษณะของผู้กระท าความผิดทางเพศที่มีลักษณะใคร่เด็กนั้นมักจะหาวิธี
ทางในการที่จะเข้าใกล้ชิดเด็กเพ่ือกระท าความผิด และถึงแม้ว่าผู้กระท าจะได้รับโทษในทางอาญาแล้ว
ก็ตาม แต่ผู้กระท าผิดประเภทดังกล่าวก็มักจะมีแนวโน้มกลับมาท ากระท าความผิดซ้ า หากได้รับแรง
กระตุ้นหรือได้ใกล้ชิดกับเด็กอีก ดังนี้ จึงควรมีมาตรการปูองกันเพ่ือให้เด็กได้รับการคุ้มครองจากความ
เสี่ยงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยข้อจ ากัด
สิทธิของประชากรที่มีประวัติในการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยจะใช้วิธีการประกาศก าหนดเขต
ปลอดภัยส าหรับเด็กเพ่ือห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติในการกระท าความผิดทาง เพศเข้ามาในพ้ืนที่ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจจะมีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ และด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
รวมทั้งการข้ึนทะเบียนประชากรเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าว 
 รัฐแรกที่เป็นผู้ริเริ่มในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดเขตความปลอดภัยส าหรับ
เด็ก คือ รัฐเท็กซัส ในกฎหมายที่ชื่อว่า Government Code chapter 508.187. Child Safety 
Zone  ซึ่งค าว่า “เด็ก” ตามกฎหมายดังกล่าว หมายถึงบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี และได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการทัณฑ์บนของรัฐ (The state parole boards) มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดเขต
ปลอดภัยส าหรับเด็กรวมทั้งระยะห่างที่ผู้ได้รับทัณฑ์บนกรณีกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศรวมถึงผู้มี
ประวัติการกระท าความผิดหรือผู้อยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับเพศจะสามารถอยู่
อาศัยหรือเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว (Texas Department of Criminal Justice , 2015) โดยกรม
ยุติธรรมทางอาญาแห่งรัฐเท็กซัส (Texas Department of Criminal Justice) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบได้ประกาศก าหนดวิธีการด าเนินการในเขตปลอดภัยส าหรับเด็ก (Child Safety Zone) 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 และได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอภัยโทษและทัณฑ์บน (Board of 
Pardons and Paroles : BPP) มีหน้าที่ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของผู้ที่เคยได้รับโทษ
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ทางอาญาในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กรวมถึงความผิดต่อเนื่องกับความผิดดังกล่าว โดยได้ก าหนด
มาตรการดังต่อไปนี้ 
 1)  การขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีประวัติความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยให้ประชาชนทั่วไป
สามารถตรวจสอบข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ เช่น ที่อยู่อาศัย หรือที่ท างาน เป็นต้น ทั้งนี้ กรมความ
ปลอดภัยสาธารณะแห่งรัฐเท็กซัส (Texas Department of Public Safety) มีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการสอดส่องดูแลใน
บริเวณที่เป็นเขตปลอดภัยส าหรับเด็กผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากประชาชนใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการรบกวนและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืนโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร ก็จะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้60 
 2)  การห้ามบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศและบุคคล
ซึ่งมีประวัติการได้รับโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เข้าไปยังสถานที่ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตปลอดภัย
ส าหรับเด็ก รวมถึงบริเวณโดยรอบเขตดังกล่าวในรัศมีระยะ 1500 ฟุต หรือประมาณ 750 เมตร ได้แก่ 
บริเวณโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ห้องสมุดสาธารณะ สระว่ายน้ าสาธารณะ โรงภาพยนตร์หรือใน
บริเวณอ่ืนๆ ที่ประกาศก าหนดเพ่ิมเติม 
 3)  การห้ามบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ
และบุคคลซึ่งมีประวัติการได้รับโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ควบคุมดูแลหรือเข้าร่วมและให้รวมถึง
การร่วมมือกับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 17 ปี ในโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกีฬา กิจกรรมของเมือง 
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม61 
 อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็น บุคคลซึ่งถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายนี้ อาจขออนุญาต
เข้าไปยังสถานที่ซ่ึงเป็นเขตปลอดภัยส าหรับเด็กได้เป็นรายกรณีและรายครั้ง โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ห้ามถ่ายภาพ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ถูกควบคุมตามมาตรการดังกล่าวฝุาฝืน
กฎหมาย จะรับโทษปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 500 ดอลลาห์ต่อครั้งและต่อวันจนกว่าจะหยุดการ
กระท าท่ีเป็นการฝุาฝืนกฎหมายนั้น 

                                           
60 Sex Offender Registry.(2013). accessed February 25,2018, 

https://records.txdps.state.tx.us/sexoffender/PublicSite/Application/Search/Caveats.as
px?SearchType=County. 

61 Texas Department of Criminal Justice.Parole Division. (2015). Child Safety 
Zones, accessed February 25,2018, 
www.tdcj.state.tx.us/documents/parole/03.06.05_parole_policy.pdf. 
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3.3  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
  
 ประเทศเยอรมันมีบทกฎหมายที่บัญญัติและลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศเกี่ยวกับ
เด็กไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Strafgesetzbuch หรือ StGB) ดังนี้ 
 มาตรา 176 การละเมิดเด็ก 
 (1) ผู้ใดประกอบกิจกรรมทางเพศกับบุคคลอายุต่ ากว่า 14 ปี  (เด็ก) หรือยินยอมให้เด็ก
ประกอบกิจกรรมทางเพศกับตนเอง ถือว่ามีความผิดและต้องระวางโทษจ าคุกเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ถึงสิบปี 
 (2) ผู้ใดยุยงให้เด็กประกอบกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่สาม หรือยินยอมให้บุคคลที่ 3 
ประกอบกิจกรรมทางเพศกับเด็กจะต้องถือว่ามีความผิดฐานเดียวกัน 
 (3) ในกรณีที่ถือว่าเป็นความผิดรุนแรงโทษจะต้องระวางไม่ต่ ากว่า 1 ปี 
 (4) ผู้ใด 
  1. ประกอบกิจกรรมทางเพศโดยที่มีเด็กอยู่ด้วย  
  2. ยุยงให้เด็กประกอบกิจกรรมทางเพศและหากว่าการกระท าดังกล่าวไม่ได้เป็น
ความผิดตามอนุมาตรา (1) หรืออนุมาตรา (2)  
  3. แสดงสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 11(3)) เพ่ือยุยงให้เด็กประกอบกิจกรรม
ทางเพศ หรือโดยที่มีผู้กระท าผิดหรือกับบุคคลที่ 3 อยู่ด้วย ยินยอมให้ผู้กระท าผิดหรือบุคคลที่ 3 
ประกอบกิจกรรมทางเพศกับเด็ก หรือ 
  4.  แสดงสื่อลามกอนาจารหรือภาพหรือสื่อบันทึกเสียงที่มีเนื้อหาลามกอนาจารหรือ
บทพูดที่ลามกอนาจารแก่เด็ก ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก 3 เดือนถึง 5 ปี 
 
 (5) ผู้ใดจัดหา หรือสัญญาว่าจะจัดหาเด็กเพ่ือให้เกิดการกระท าผิดภายใต้อนุมาตรา (1) - 
(4) ข้างต้น หรือยินยอมกับอีกบุคคลหนึ่งที่จะกระท าความผิดดังกล่าว ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุก 3 เดือนถึง 5 ปี 62 

                                           
62 GERMAN CRIMINAL CODE section 176 : Child abuse 

(1) Whosoever engages in sexual activity with a person under fourteen 
years of age (child) or allows the child to engage in sexual activity with himself shall 
be liable to imprisonment from six months to ten years. 
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 มาตรา 176a การล่วงละเมิดเด็กข้ันอุกฉกรรจ์  
 (1) การล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายใต้ มาตรา 176(1) และ (2) จะต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากผู้กระท าผิดเคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาสูงสุดภายในระยะเวลา 5 ปีก่อน
หน้าความผิดในครั้งนี้ 
 (2) การล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายใต้มาตรา 176(1) และ (2) จะต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่ต่ ากว่า 2 ปี หาก  
 1.  บุคคลที่อายุกว่า 18 ปีมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใสหรือกระท าการทางเพศใดๆ  ที่
คล้ายคลึงกันกับเด็กซึ่งรวมถึงการสอดใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือยินยอมให้เด็กกระท าการ
ดังกล่าวกับตนเอง  
 2. การกระท าผิดดังกล่าวเกิดข้ึนโดยมีบุคคลร่วมกระท าผิดมากกว่า 1 คน หรือ  

                                           
(2) Whosoever induces a child to engage in sexual activity with a third 

person or to allow third persons to engage in sexual activity with the child shall incur 
the same penalty. 

(3) In especially serious cases the penalty shall be imprisonment of 
not less than one year. 

(4) Whosoever 
1.  engages in sexual activity in the presence of a child; 
2.  induces the child to engage in sexual activity, unless the act is 

punishable under subsection (1) or subsection (2) above; 
3.  presents a child with written materials (section 11(3)) to induce him 

to engage in sexual activity with or in the presence of the offender or a third person 
or allow the offender or a third person to engage in sexual activity with him; or 

4.  presents a child with pornographic illustrations or images, audio 
recording media with pornographic content or pornographic speech, shall be liable 
to imprisonment from three months to five years. 

(5) Whosoever supplies or promises to supply a child for an offence 
under subsections (1) to (4) above or who agrees with another to commit such an 
offence shall be liable to imprisonment from three months to five years. 
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 3. โดยการกระท าผิดนั้น ผู้กระท าผิดได้ท าให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง หรือความ
เสียหาย หรือความบกพร่องในการพัฒนาทางร่างกายหรือจิตใจแก่เด็ก  
  (3) ผู้ใดภายใต้มาตรา 176(1) ถึง (3) (4) ข้อ 1 หรือ 2 หรือ มาตรา 176(6) กระท า
การในฐานะผู้ร่วมกระท าการหลัก หรือผู้ร่วมกระท าการล าดับรอง โดยจงใจกระท าการในฐานะ
ตัวกลางสื่อลามกอนาจาร 2 (มาตรา 11(3)) ที่จะมีการน าไปเผยแพร่ภายใต้มาตรา 184b(1) to (3) 
จะถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (4) ในกรณีที่มีความรุนแรงน้อยลงมาตามอนุมาตรา (1) ข้างต้นจะต้องระวางโทษจ าคุก 
3 ปีถึง 5 ปี ในกรณีที่ร้ายแรงน้อยลงมาตามอนุมาตรา (2) ข้างต้นจะต้องระวางโทษจ าคุก 1 ปี ถึง 10 
ปี  
 (5) ผู้ใดภายใต้มาตรา 176(1) ถึง (3) กระท าการล่วงละเมิดทางร่างกายอย่างร้ายแรงแก่
เด็กหรือท าให้เด็กตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตอย่างร้ายแรง จะมีความผิดระวางโทษจ าคุกไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 (6) ห้วงระยะเวลาใดๆ ที่ผู้กระท าผิดถูกกักขังอยู่ในสถานควบคุมตัวตามค าสั่งของเจ้า
พนักงานจะไม่ถูกน ามาค านวณกับระยะเวลาที่ระบุไว้ในอนุมาตรา (1) ข้างต้น การกระท าความผิดที่
ศาลในต่างประเทศพิพากษาลงโทษให้ถือว่ามีผลเท่าเทียมภายใต้อนุมาตรา (1) เท่ากับฐานความผิดที่
ศาลในประเทศเยอรมันจะพิพากษาให้มีความผิดภายใต้กฎหมายอาญาแห่งประเทศเยอรมัน ภายใต้
มาตรา 176(1) หรือ (2)63 

                                           
63 GERMAN CRIMINAL CODE section 176A : Aggravated child abuse 

 (1) The sexual abuse of children under section 176(1) and (2) shall 
entail a sentence of imprisonment of not less than one year if the offender was 
convicted of such an offence by final judgment within the previous five years. 

(2) The sexual abuse of children under section 176(1) and (2) shall 
entail a sentence of imprisonment of not less than two years if 

1.  a person over eighteen years of age performs sexual intercourse or 
similar sexual acts with the child which include a penetration of the body, or allows 
them to be performed on himself by the child; 

2.  the offence is committed jointly by more than one person; or 
3.  the offender by the offence places the child in danger of serious 

injury or substantial impairment of his physical or emotional development. 
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 มาตรา 184b การแจกจ่าย การได้มาและการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 
 1) ผู้ใด  
  1.  แจกจ่าย 
  2.  แสดง เสนอ หรือท าให้สามารถมีการเข้าถึงโดยสาธารณะหรือ 
  3.  ผลิต ได้มา จัดหา จัดให้มี จัดเก็บ เสนอ ประกาศ ส่งเสริม หรือด าเนินการน าเข้า
หรือส่งออก สื่อลามกหรือส าเนาที่ท าจากสื่อดังกล่าวภายใต้นิยามข้อ 1 หรือ 2 ดังกล่าวข้างต้น หรือ
อ านวยความการใช้งานดังกล่าวโดยใช้สื่อลามกอนาจารลายลักษณ์อักษร  (มาตรา 11 (3)) ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเพศท่ีด าเนินการโดยเด็กหรือท่ีมีเด็กอยู่ด้วย (มาตรา 176 (1)) (สื่อลามกอนาจารเด็ก) จะ
มีความผิดระวางโทษจ าคุก 3-5 ปี  
 (2) บุคคลผู้ใดด าเนินการเพ่ือให้อีกบุคคลหนึ่งได้มาในครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจาร
เด็กท่ีแสดงกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงหรือเสมือนว่าเกิดจริงจะต้องโทษเช่นเดียวกัน  

                                           
(3) Whosoever under section 176(1) to (3), (4) Nos 1 or 2 or section 

176(6) acts as a principal or secondary participant with the intent of making the act 
the object of a pornographic medium (section 11(3)) which is to be disseminated 
pursuant to section 184b(1) to (3) shall be liable to imprisonment of not less than 
two years. 

(4) In less serious cases under subsection (1) above the penalty shall 
be imprisonment from three months to five years, in less serious cases under 
subsection (2) above imprisonment from one to ten years. 

(5) Whosoever under section 176(1) to (3) seriously physically abuses 
the child or places the child in danger of death shall be liable to imprisonment of 
not less than five years. 

(6) Any period during which the offender was detained in an institution 
pursuant to an order of a public authority shall not be credited to the term indicated 
in subsection (1) above. An offence resulting in a conviction abroad shall be 
equivalent, under subsection (1) above, to an offence resulting in a domestic 
conviction if under German criminal law it would have been an offence under 
section 176(1) or (2). 
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 (3) ในกรณีตามอนุมาตรา (1) หรืออนุมาตรา (2) ข้างต้นจะต้องระวางโทษจ าคุก 6 
เดือนถึงสิบปี หากผู้กระท าผิดด าเนินการเพ่ือการพาณิชย์หรือในฐานะสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่มี
วัตถุประสงค์ที่จะกระท าการความผิดนั้นต่อไป และสื่อลามกอนาจารเด็กนั้นแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริงหรือเสมือนว่าเกิดข้ึนจริง  
 (4) ผู้ใดด าเนินการเพ่ือให้ได้มาในครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กที่แสดงกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจริงหรือเสมือนว่าเกิดข้ึนจริงจะถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษไม่เกินสองปีหรือโทษปรับ ผู้ใดที่
ครอบครองสื่อลายลักษณ์อักษรตามวรรคแรกจะต้องโทษเดียวกัน  
 (5) อนุมาตรา (2) และ (4) ข้างต้น มิให้น ามาบังคับใช้แก่การกระท าการที่เป็นไปเพ่ือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหรือการด าเนินการทางวิชาชีพ 
 (6) ในกรณีภายใต้อนุมาตรา (3) ข้างต้น ให้น ามาตรา 73d มาบังคับใช้ สิ่งของใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดตามอนุมาตรา (2) หรือ (4) ข้างต้น ให้มีค าสั่งริบไว้ ให้น ามาตรา 74a มา
บังคับใช้64 

                                           
64 GERMAN CRIMINAL CODE section 184b : Distribution, acquisition and 

possession of child pornography 
1) Whosoever 
1.  disseminates; 
2.  publicly displays, presents, or otherwise makes accessible; or 
3.  produces, obtains, supplies, stocks, offers, announces, commends, 

or undertakes to import or export in order to use them or copies made from them 
within the meaning of Nos 1 or 2 above or facilitates such use by another 
pornographic written materials (section 11 (3)) related to sexual activities performed 
by, on or in the presence of children (section 176 (1)) (child pornography) shall be 
liable to imprisonment from three months to five years. 

(2) Whosoever undertakes to obtain possession for another of child 
pornography reproducing an actual or realistic activity shall incur the same penalty. 

(3) In cases under subsection (1) or subsection (2) above the penalty 
shall be imprisonment of six months to ten years if the offender acts on a 
commercial basis or as a member of a gang whose purpose is the continued 
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 เนื่องจากระบบกฎหมายของเยอรมันเป็นระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ดังนั้นกฎหมายที่
บัญญัติว่าการกระท าใดเป็นความผิดอาญาและบทลงโทษจะถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะ
ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Strafgesetzbuch หรือ StGB)   
 โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของกฎหมายเยอรมัน แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน65 ได้แก่ 
 1. มีการกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ  (Tatbestand) หมายถึง 
องค์ประกอบภายนอก ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่แสดงออกมาให้เห็นเนื่องจากการ
เคลื่อนไหว และองค์ประกอบภายใน ซึ่งกฎหมายจะลงโทษการกระท าโดยเจตนาเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่
กฎหมายบัญญัติว่าการกระท าโดยประมาทเป็นความผิด 
 2.  ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit) หมายถึง เป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติ
ว่าเป็นความผิดและไม่มีเหตุที่กฎหมายให้อ านาจผู้กระท าความผิดกระท าได้ แต่ถ้ามีเหตุให้ผู้นั้นมี
อ านาจกระท าได้ การกระท านั้นก็จะไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย เช่น การกระท าเพ่ือปูองกันโดย
ชอบด้วยกฎหมาย การกระท าโดยจ าเป็น เป็นต้น  
 3. ความชั่ว (Schuld) หมายถึง การต าหนิได้ของการก าหนดเจตจ านง คือ การกระท า
ใดการกระท าหนึ่งที่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติและเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย จะเป็น
การกระท าที่เป็นความชั่วหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กับการตัดสินใจในการกระท าการนั้นของผู้กระท าความผิด
ในขณะนั้น ผู้ที่มีความรู้ผิดชอบหรือผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกและเป็นผู้ที่มีสติย่อมไม่กระท า

                                           
commission of such offences and the child pornography reproduces an actual or 
realistic activity. 

(4) Whosoever undertakes to obtain possession of child pornography 
reproducing an actual or realistic activity shall be liable to imprisonment not 
exceeding two years or a fine. Whosoever possesses the written materials set forth in 
the 1st sentence shall incur the same penalty. 

(5) Subsections (2) and (4) above shall not apply to acts that 
exclusively serve the fulfilment of lawful official or professional duties. 

(6) In cases under subsection (3) above section 73d shall apply. 
Objects to which an offence under subsection (2) or (4) above relates shall be 
subject to a depriation order. Section 74a shall apply. 

65 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติม, 
(กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2556), น. 118. 
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การใดอันเป็นการผิดกฎหมาย แต่ถ้าผู้ใดขาดสติและได้กระท าการใดอันเป็นการผิดกฎหมาย ผู้นั้นก็
ย่อมจะเป็นบุคคลที่จะต้องถูกต าหนิจากสังคม และการกระท าของผู้นั้นย่อมเป็นการกระท าที่ต าหนิได้ 
และถือว่าผู้นั้นได้กระท าความชั่ว66 โดยตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันได้วางหลักในการ
พิจารณาความสามารถในการท าชั่วไว้ 3 กรณี  
  (1) ผู้กระท าความผิดมีอายุต่ ากว่า 14 ปี 
  (2)  กรณีท่ีบุคคลผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลวิกลจริต ( insanity) 
  (3) ผู้กระท าความผิดมีความรับผิดชอบที่ลดลงในขณะที่ได้กระท าความผิด 
 ซึ่งในกรณีของความวิกลจริตนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
20 และมาตรา 21 ดังนี้ 
 มาตรา 2067 วางหลักไว้ว่า หากในขณะที่กระท า ผู้กระท าไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่า
การกระท าของตนเป็นความผิด หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมากจากความผิดปกติทางจิตที่เกิดจาก
ความเจ็บปุวยทางกายหรือปัญหาทางจิตใจ (Pathological Mental Disorder) หรือความผิดปกติ
ทางจิตที่เกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงจนควบคุมตัวเองไม่ได้ (Profound Consciousness Disorder) 
หรือปัญญาอ่อน (Debility) หรือเนื่องจากความผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรง (Any Other Serious 
Mental Abnormality) ผู้นั้นจะไม่มีความรับผิดในทางอาญา  
 โดยในการวินิจฉัยความวิกลจริตดังกล่าว ขั้นแรก ศาลจะต้องพิจารณาความวิกลจริต
ของจ าเลยว่ามีลักษณะความผิดปกติทางจิตตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 20 หรือไม่ โดยอาศัยความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าความผิดปกติทางจิตดังกล่าวกระทบต่อ
ความสามารถของจ าเลย จนท าให้จ าเลยไม่อาจรู้ได้ว่าการกระท าของตนเป็นสิ่งที่ผิด หรือแม้จะ
สามารถรู้ได้ว่าการกระท าของตนเป็นสิ่งที่ผิด แต่จ าเลยก็ไม่มีความสามารถพอที่จะควบคุมตนเองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าวได้ หากพิจารณาได้ครบตามเงื่อนไข จ าเลยก็จะไม่มีความรับผิดทาง
อาญา แต่หากในขณะที่จ าเลยได้กระท าความผิด ความวิกลจริตตามมาตรา 20 ของจ าเลยเป็น

                                           
66 คณิต ณ นคร, เพ่ิงอ้าง, น. 284. 
67 GERMAN CRIMINAL CODE section 20 : Insanity 
Any person who at the time of the commission of the offence is incapable of 

appreciating the unlawfulness of their actions or of acting in accordance with any 
such appreciation due to a pathological mental disorder, a profound consciousness 
disorder, debility or any other serious mental abnormality, shall be deemed to act 
without guilt. 
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เพียงแต่เหตุที่ท าให้ความสามารถในการตระหนักได้ถึงความถูกผิดในการกระท าของจ าเลยลดน้อยลง 
จ าเลยยังจะต้องรับผิดโดยอาจได้รับการลดหย่อนโทษตามาตรา 2168 
 เมื่อการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเนื่องจากเหตุแห่งความวิกลจริต
ตามาตรา 20 หรือการที่จ าเลยได้รับการลดหย่อนโทษแล้วตามมาตรา 21 ศาลอาจออกค าสั่งตาม
มาตรา 6369  ให้ส่งตัวจ าเลยเข้ารับการบ าบัดสภาพจิตที่โรงพยาบาลทางจิตเวชได้ หากศาลเห็นว่า
จ าเลยอาจกระท าความผิดที่รุนแรงขึ้นอีกในอนาคตและสภาพจ าเลยจะเป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งการ
ออกค าสั่งตามมาตรา 63 นี้ เป็นมาตรการในการบ าบัดฟ้ืนฟูจ าเลยและในขณะเดียวกันก็เป็นการ
รักษาความปลอดภัยของสังคมด้วย 
 ในกรณีที่จ าเลยมีความผิดปกติทางจิตใจแต่ไม่ถึงกับขนาดวิกลจริตตามมาตรา 20 และ
ไม่ได้รับการลดโทษตามาตรา 21 ก็ตาม กฎหมายเยอรมันก็ยังคงมีหลักกฎหมายที่เก่ียวกับเหตุบรรเทา
โทษไว้ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับจ าเลยได้ โดยเหตุบรรเทาโทษ
ดังกล่าวบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 4670 ดังนี้ 

                                           
68 GERMAN CRIMINAL CODE section 21 : Diminished responsibility 

 If the capacity of the offender to appreciate the unlawfulness of his 
actions or to act in accordance with any such appreciation is substantially diminished 
at the time of the commission of the offence due to one of the reasons indicated in 
section 20, the sentence may be mitigated pursuant to section 49(1). 

69 GERMAN CRIMINAL CODE section 63 : Mental hospital order 
 If a person has committed an unlawful act in a state of insanity 

(section 20) or diminished responsibility (section 21) the court shall make a mental 
hospital order if a comprehensive evaluation of the offender and the act leads to 
the conclusion that as a result of his condition, future serious unlawful acts can be 
expected of him and that he therefore presents a danger to the general public. 

70 GERMAN CRIMINAL CODE section 46 : Principles of sentencing 
(1) The guilt of the offender is the basis for sentencing. The effects 

which the sentence can be expected to have on the offender‖s future life in society 
shall be taken into account. 

(2) When sentencing the court shall weigh the circumstances in favour 
of and against the offender.  
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 มาตรา 46 การก าหนดโทษให้ศาลพิจารณา 
 (1)  ความชั่วของผู้กระท าความผิด ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดจากการก าหนด
โทษด้วยว่าจะกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้กระท าความผิดในอนาคตหรือไม่ 
 (2)  ให้ศาลชั่งน้ าหนักจากข้อเท็จจริงทั้งผลดีและผลร้ายของผู้กระท าความผิดใน
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
 -  มูลเหตุในการกระท าความผิดและเปูาหมายของการกระท าความผิด 
 -  ความรู้สึกนึกคิดที่แสดงให้เห็นจากการกระท าและสภาวะจิตใจในขณะที่กระท า
ความผิด 
 -  ความร้ายแรงของความผิด 
 -  ลักษณะของความผิดและผลร้ายที่แสดงถึงความชั่วของผู้กระท าความผิด 
 -  ประวัติของผู้กระท าความผิด สถานภาพทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ 
 -  ความประพฤติภายหลังการกระท าความผิด โดยเฉพาะการพยายามบรรเทาความ
เสียหายและการชดใช้ค่าเสียหาย 
 (3)  พฤติการณ์ที่เป็นองค์ประกอบความผิด ไม่ต้องน ามาพิจารณา 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี Glien v. Germany71 
 ผู้ร้อง (นาย Glien) เกิดเมื่อปี 1974 ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า Diez โดยผู้ร้องมี
ประวัติการกระท าผิดในอดีตหลายครั้งโดยส่วนใหญ่มักเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในปี 1984 ศาล 

                                           
Consideration shall in particular be given to the motives and aims of 

the offender; the attitude reflected in the offence and the degree of force of will 
involved in its commission; the degree of the violation of the offender‖s duties; the 
modus operandi and the consequences caused by the offence to the extent that the 
offender is to blame for them; the offender‖s prior history, his personal and financial 
circumstances; his conduct after the offence, particularly his efforts to make 
restitution for the harm caused as well as the offender‖s efforts at reconciliation with 
the victim. 

(3) Circumstances which are already statutory elements of the offence 
must not be considered. 

71  The European Court of Human Rights (Fifth Section)(2013), CASE OF GLIEN 
v. GERMANY, pp. 2-12. 
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Frankfurt am Main District  พิพากษาว่าผู้ร้องมีความผิดในฐานการกระท าล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็กและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก 10 ปี ทั้งนี้ความผิดของเขาที่เป็นที่
เห็นเด่นชัดคือการแสดงสื่อลามกอนาจารให้แก่เด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปี 
 เมื่อ 17 ธันวาคม 1997 ศาลภูมิภาค Hanau (Regional Court) ได้พิพากษาว่าผู้ร้องมี
ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 11 กระทงในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมปี 1986 ถึงธันวาคม 
1996 และศาลได้มีค าพิพากษาจ าคุก 4 ปี และให้ควบคุมตัวเพ่ือปูองกันชั่วคราว (preventive 
detention) ตามมาตรา 66 § 2 ของประมวลกฎหมายอาญา 
 ศาลภูมิภาค (Regional) พบว่าผู้ร้อง ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยการส าเร็จความใคร่
ให้แก่เด็กอายุระหว่าง 6- 13 ปีและยังได้ยุยงให้กระท าการทางเพศอย่างทารุณแก่ตนเอง พร้อมทั้งได้
ถ่ายวิดีโอการกระท าดังกล่าวเอาไว้เพ่ือแสดงให้แก่เด็กคนอ่ืนๆ ได้ชม ผู้ร้องได้รับการวิเคราะห์โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชว่ามีอาการผิดปกติทางเพศในลักษณะการใคร่เด็กและมาโซคิสม์ และได้กระท า
การโดยรับรู้และมีความรับผิดทางอาญาอย่างเต็มที่ 
 ศาลภูมิภาค (Regional) Court เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมตัวเพ่ือ
ปูองกันโดยต่อไปเพราะเชื่อว่าผู้ร้องมีความเสี่ยงที่จะกระท าการในลักษณะเดียวกันนี้เนื่องจากตัว
ผู้กระท าเองเห็นว่าการกระท าดังกล่าวนั้นไม่เป็นอันตรายไม่จ าเป็นจะต้องได้รับการลงโทษในขณะที่
เด็กนั้นได้รับความ กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง และเมื่อวันที่ 9 และ 23 พฤษภาคม 2011 
ผู้ร้องอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีการขยายระยะเวลาควบคุมตัวเพ่ือปูองกันต่อ
ศาลภูมิภาค Koblenz โดยขอให้ศาลภูมิภาคปล่อยตัวโดยทันที 
 เมื่อ 16 กันยายน 2011 ศาลภูมิภาค Koblenz (Regional Court) พิจารณาจาก
ค าให้การของผู้ร้อง ทนาย และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช จึงมีค าตัดสินที่จะควบคุมตัวเพ่ือปูองกันต่อไป 
โดยเห็นว่าแม้ผู้ร้องได้รับโทษควบคุมตัวเพ่ือปูองกันในครั้งแรกครบ 10 ปีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2011 
ซึ่งถือเป็นระยะเวลาควบคุมตัวที่สูงที่สุดตามฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญาในขณะนั้น แต่
ศาลภูมิภาคเห็นว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักให้มีการพิจารณาให้เห็นถึงลักษณะและ
สภาพของการกระท าผิดของผู้ร้อง โดยเมื่อศาลภูมิภาคพิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าผู้ร้องมีแนวโน้มที่จะ
กระท าผิดซ้ าถึงแม้จะถูกควบคุมตัวเพ่ือปูองกันมากว่า 10 ปีแล้ว ศาลภูมิภาคจึงพิจารณาอิงตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2010 และรายงานเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2011 
ที่ได้มีการใช้เครื่องมือการประเมินต่างๆ อาทิ ICD-10 และ Psychopathy Checklist และเชื่อว่าผู้
ร้องเป็นบุคคลอันตรายมีลักษณะผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Psychopath) และมีอาการใคร่เด็ก รวมถึง
บุคลิกต่อต้านสังคมที่ท าให้ขาดจิตส านึกผิดชอบชั่วดี ขาดความรับผิดชอบและส านึกผิด 
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 นอกจากนี้รายงานจากผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ร้องในเรือนจ าได้ขาดช่วง
ไปตั้งแต่ปี 2004 หลังจากที่ได้รับการรักษาไปเพียง 1 ปี เพราะผู้ร้องมีการปฏิเสธการกระท าผิดและ
และอ้างความชอบธรรมในการกระท าผิดของตนเอง และเมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ร้องเชื่อได้ว่าเมื่อ
ได้รับการปล่อยตัวแล้วมีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดซ้ าในเกณฑ์ปานกลาง-สูง 
  ศาลภูมิภาคเห็นพ้องตามศาลรัฐธรรมนูญว่าผู้ร้องมีอาการทางจิตตามนัยยะของมาตรา  
1 § 1 แห่งกฎหมาย Therapy Detention Act ที่แสดงว่าอาการทางจิตดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับ
ผิดทางอาญาของผู้ร้องสิ้นไปและเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ร้องเป็นบุคคลอันตรายต่อเด็กและเยาวชน 
นอกจากนี้การพยายามรักษายังไม่ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ร้องมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท า
ความผิดซ้ าอีก ท าให้การใช้การควบคุมตัวเพ่ือปูองกันต่อไปเป็นมาตรการที่สมควรและได้สัดส่วน 
(proportionate)         
   A. ค าสั่งควบคุมตัวชั่วคราวโดยศาล (preventive detention) 
   ศาลที่พิพากษาสามารถสั่งให้มีการควบคุมตัวเพ่ือปูองกัน (ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ือแก้ไข
ฟ้ืนฟูและปูองกัน) ภายใต้เงื่อนไขเพ่ือเพ่ิมเติมหลังจากที่บุคคลได้รับการปล่อยตัวจากโทษจ าคุกแล้ว 
หากเห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีอันตรายแก่สาธารณะ (มาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายอาญา: การควบคุม
ตัวเพ่ือไม่ให้สามารถกระท าการ) 
 ศาลอาจสั่งใช้มาตรการดังกล่าวได้เพ่ิมเติมจากมาตรา  66 § 2 ของประมวลกฎหมาย
อาญาหากพบว่าบุคคลดังกล่าวได้เคยกระท าผิดมาแล้ว 3 ครั้ ง โดยแต่ละครั้งถูกพิพากษาจ าคุกอย่าง
น้อย 1 ปี หรือเคยกระท าผิดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยได้รับโทษจ าคุกส าหรับความผิดนั้นอย่าง
น้อยสามปี นอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระท าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ า
และเป็นอันตรายต่อเหยื่อทั้งทางร่างกายจิตใจหรืออันตรายต่อสาธารณชนทั่วไป 
 B. การควบคุมตัวผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิต 
 การควบคุมตัวผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตเป็นมาตรการที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมาย
อาญาโดยถือว่าเป็นมาตรการเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูและปูองกันหากการควบคุมตัวนั้นถูกสั่งใช้โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดตามกฎหมาย มาตรา 63 ของประมวลกฎหมายอาญาวางหลักไว้ว่าหาก
บุคคลใดกระท าผิดทางอาญาโดยไม่ต้องมีความรับผิดทางอาญาหรือกระท าผิดลงโดยมีความรับผิดทาง
อาญาที่ลดลง ศาลอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การควบคุมตัว ณ สถานพยาบาลทางจิตโดย
ไม่ต้องมีก าหนดระยะเวลาสูงสุดหากการประเมินความเสี่ยงของบุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
กระท าผิดนั้นเกิดจากสภาพการที่เกี่ยวข้องกับจิตของบุคคลนั้นๆ และการประเมินแสดงให้เห็นว่า
บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ  
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 มาตรา 1 § 1 และ 4 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการรักษาและควบคุมตัวของผู้กระท าผิดที่มี
ความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง (Therapy Detention Act) วางหลักไว้ว่าศาลภูมิภาค (Regional) 
ส่วนคดีแพ่งอาจสั่งให้บุคคลที่สิ้นสุดการถูกควบคุมตัวเพ่ือปูองกันเข้าไปอยู่ ณ สถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือ
ปูองกันการกระท าความผิดรุนแรงที่อาจมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องจากการกระท าผิดที่ท าให้บุคคลนั้น
ถูกสั่งให้ถูกควบคุมตัวเพ่ือปูองกัน การควบคุมตัวเพ่ือรักษาเช่นนี้อาจสั่งได้หากบุคคลดังกล่าวถูกศาล
ตัดสินถึงท่ีสุดแล้วว่ามีความผิดในการกระท าความผิดร้ายแรงประเภทที่สามารถถูกสั่งให้ถูกควบคุมตัว
เพ่ือปูองกันได้ตามมาตรา 66 § 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความ
ผิดปกติทางจิตที่เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนี้จะได้รับการกระทบกระเทือนในทักษะการใช้ชีวิต
การมีสติสัมปชัญญะการควบคุมความคิดหรือพฤติกรรมทางเพศของตนเองและผู้อ่ืนโดยจุดมุ่งหมาย
ของการควบคุมตัวตามข้อนี้คือความจ าเป็นเพื่อปกปูองสาธารณะ 
 มาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้วางหลักไว้ว่าสถานที่ที่เหมาะสมแก่การควบคุมตัวเพ่ือ
รักษานั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่สามารถรับรองได้ว่าจะมีการรักษาพยาบาลที่เพียงพอแก่กรณีของความ
ผิดปกติทางจิตที่บุคคลที่ศาลจะสั่งรวมถึงต้องมีความสามารถในการวางแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะ
บุคคลเพื่อให้การบ าบัดรักษาและควบคุมตัวนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้สถานพยาบาลดังกล่าว
จะต้องสามารถด าเนินการให้การควบคุมตัวนั้นเป็นภาระแก่บุคคลดังกล่าวน้อยที่สุดโดยค านึงถึง
วิธีการบ าบัดรักษาและผลประโยชน์ของความม่ันคงปลอดภัยของสาธารณะ 
 
3.4  ประเทศฝรั่งเศส 
  
 ในประเทศฝรั่งเศส ค าว่า (pédophillie)  หรืออาการโรคใคร่เด็กไม่ได้เป็นค าที่อยู่ในตัว
บทกฎหมาย โดยผู้ที่มีพฤติกรรมฝักใฝุทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก (pédophillie) 
พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นความผิดอาญาต่อเมื่อได้กระท าเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กฎหมายอาญา
ก าหนดไว้เท่านั้น ( มาตรา 222-22 ถึง 222-33-1 )  เช่น การข่มขืน (viol) การกระท าความรุนแรง
ทางเพศในรูปแบบอ่ืนๆ ( Des autres agressions sexuelles) 
 ประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติกฎหมายและลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กไว้ ใน
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ดังนี้ 
 มาตรา 222-24 
 ผู้ได้กระท าความผิดฐานกระท าช าเรา ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก 
 1. หากการกระท าความผิดนั้นท าให้ผู้เสียหายสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพโดยถาวร; 
 2. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงต่อผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 15 ปี; 
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 3. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงต่อผู้ที่มีความเปราะบางเฉพาะเนื่องมาจากเหตุ
แห่งอายุ ความเจ็บปุวย ความพิการทุพพลภาพ ความบกพร่องทางจิตประสาทหรือการตั้งครรภ์ ซึ่ง
ปรากฏชัดหรือควรได้รู้แก่ผู้กระท าผิด 
 4. หากการกระท าผิดนั้นได้กระท าลงโดยผู้อุปการะทั้งตามความเป็นจริงและตาม
กฎหมายหรือโดยบุคคลอ่ืนที่มีอ านาจตามกฎหมายเหนือผู้เสียหาย 
 5. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงโดยบุคคลด้วยการใช้อ านาจตามต าแหน่งโดยมิ
ชอบ; 
 6. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงโดยบุคคลสองคนหรือมากกว่าหรือมีผู้ร่วม
กระท าการ; 
 7. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงโดยการใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้อาวุธ; 
 8. ในกรณีที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของผู้กระท าผิดผ่านการสื่อสารผ่านเครือข่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการส่งข้อความที่ไม่เจาะจงผู้รับ 
 9. หากการกระท าความผิดนั้นกระท าลงเนื่องจากวิถีทางเพศของผู้เสียหาย72 

                                           
72 Penal code ARTICLE 222-24 
Rape is punished by twenty years' criminal imprisonment 

1° where it causes mutilation or permanent disability; 
2° where it is committed against a minor under the age of fifteen 

years; 
3° where it is committed against a person whose particular 

vulnerability, due to age, sickness, an infirmity, a 
physical or psychological disability or to pregnancy, is apparent or 

known to the perpetrator; 
4° where it is committed by a legitimate, natural or adoptive 

ascendant, or by any other person having authority over 
the victim 
5° where it is committed by a person misusing the authority conferred 

by his position; 
6° where it is committed by two or more acting as perpetrators or 

accomplices; 
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 มาตรา 222-29 
 ผู้กระท าความผิดรุนแรงทางเพศอ่ืนนอกจาการกระท าช าเราจะต้องระวางโทษจ าคุก 7 
ปี และปรับ 100,000 ยูโร หากเป็นการกระท าผิดที่กระท าลงต่อ: 
 1. ผู้เยาว์ที่อายุต่ ากว่า 15 ปี; 
 2. ผู้ที่มีความเปราะบางเฉพาะเนื่องมาจากเหตุแห่งอายุ ความเจ็บปุวย ความพิการ
ทุพพลภาพ ความบกพร่องทางจิตประสาทหรือการตั้งครรภ์ ซึ่งปรากฏชัดหรือควรได้รู้แก่ผู้กระท า
ผิด73 
 มาตรา 227-23 
 การถ่าย บันทึก เผยแพร่ ซึ่งภาพหรือสื่อท่ีมีภาพลักษณะเปลือยของผู้เยาว์เพ่ือส่งต่อ ถือ
ว่าเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุก 3 ปี และปรับ 45,000 ยูโร การพยายามกระท าความผิด
ดังกล่าวจะต้องระวางโทษเดียวกัน 
 ระวางโทษเดียวกันให้บังคับใช้กับการเสนอหรือเผยแพร่ภาพดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ 
และการน าเข้าหรือส่งออกหรือเป็นผู้ท าให้มีการน าเข้าหรือส่งออก 

                                           
7° where it is committed with the use or threatened use of a weapon; 
8° where the victim has been brought into contact with the 

perpetrator of these acts through the use of a 
communications network, for the distribution of messages to a non-

specified audience; 
9° where it is committed because of the sexual orientation of the 

victim. 
73 Penal code ARTICLE 222-29 
Sexual aggressions other than rape are punished by seven years' 

imprisonment and a fine of €100,000 where they 
are committed against: 
1° a minor under the age of fifteen years; 
2° a person whose particular vulnerability due to age, sickness, 

infirmity, to a physical or psychological disability or 
to pregnancy, is apparent or known to the perpetrator. 
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 ระวางโทษจะเพ่ิมข้ึนเป็นจ าคุก 5 ปีและปรับ 75,0005 ยูโร หากเป็นการกระท าผิดที่ท า
ผ่านการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการส่งข้อความที่ไม่เจาะจงผู้รับเพ่ือเผยแพร่รูป
หรือสื่อดังกล่าวของผู้เยาว์ 
 การครอบครองภาพหรือสื่อดังกล่าวเป็นความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุก 2 ปีและปรับ 
30,000 ยูโร 
 การกระท าผิดตามวรรคสอง สาม และสี่จะต้องระวางโทษ 10 ปี และปรับ 500,000 ยู
โร หากเป็นการกระท าผิดโดยกลุ่มอาชญากรรมรูปแบบจัดตั้ง 
 บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้น ามาบังคับใช้กับภาพอนาจารของบุคคลที่มีลักษณะทาง
กายภาพเหมือนผู้เยาว์ด้วย เว้นเสียแต่ว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุกว่า 18 ในวันที่มี
การบันทึกหรือถ่ายภาพดังกล่าว74 

                                           
74 Penal code ARTICLE 227-23 

Taking, recording or transmitting a picture or representation of a minor 
with a view to circulating it, where that image or representation has a pornographic 
character, is punished by three years' imprisonment and a fine of €45,000. 
Attempting to do so is subject to the same penalties. 

The same penalty applies to offering or distributing such a picture or 
representation by any means, and to importing or exporting it, or causing it to be 
imported or exported. 

The penalties are increased to five years' imprisonment and a fine of €75,000 
where use was made of a communication network for the circulation of messages to 
an unrestricted public in order to circulate the image or representation of a minor. 

Possessing such an image or representation is punished by two years' 
imprisonment and a fine of €30,000. 

The offences set out in the second, third and fourth paragraphs are punished 
by ten years' imprisonment and by a fine of €500,000 where they are committed by 
an organised gang. 

The provisions of the present article also apply to the pornographic images of 
a person whose physical appearance is that of a minor unless it is proved that the 
person was over eighteen on the day his picture was taken or recorded. 
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 มาตรา 227-25 
 ผู้ใดกระท าผิดทางเพศต่อผู้เยาว์อายุต่ าหว่า 15 ปีโดยไม่ใช้ความรุนแรง การข่มขู่ 
คุกคาม หรือท าให้ตื่นตระหนก  ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก 5 ปี และปรับ 75,000 ยูโร75 
 ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ดังนั้นการจะวินิจฉัยความรับ
ผิดในทางอาญาจึงต้องพิจารณาโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ดังต่อไปนี้76 
 1.  องค์ประกอบทางกฎหมาย หมายถึง การกระท าใดจะเป็นความผิดและถูกลงโทษก็
ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ 
 2.  องค์ประกอบของการกระท า หมายถึง กิริยาอาการของบุคคลที่ได้แสดงออกมา
ภายนอก ซึ่งกระท าให้เป็นความผิดเกิดขึ้น โดยการกระท านั้นจะแสดงออกมาในลักษณะกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการก็ได้ 
 3. องค์ประกอบทางจิตใจ หมายถึง ความประสงค์ของผู้กระท าซึ่งอยู่ในจิตใจ โดย
องค์ประกอบนี้จะพิจารณาถึงหลักเจตนาและหลักประมาทของผู้กระท า 
 4.  องค์ประกอบของส่วนความไม่เป็นธรรม ซึ่งจะพิจารณาว่าการกระท าความผิดอาญา
นั้นจะต้องเป็นการท าร้ายหรือละเมิดใน 2 ส่วนที่มีความส าคัญ คือ ละเมิดกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย 
 เมื่อพิจารณาครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่ง
การไม่รับผิดและเหตุแห่งการไม่ต้องรับโทษหรือไม่ 
 เหตุแห่งการไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายฝรั่งเศส แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1.  เหตุเนื่องมาจากการกระท า หรือที่เรียกว่าการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 
การปูองกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระท าตามกฎหมายและค าสั่ง การกระท าโดยจ าเป็นซึ่งเป็น
เหตุในลักษณะคดี เป็นเหตุที่ท าให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด และไม่ต้องรับผิดทั้งในทางแพ่งและ
ทางอาญา 

                                           
75 Penal code ARTICLE 227-25 
The commission without violence, constraint, threat or surprise of a sexual 

offence by an adult on the person of a minor under fifteen years of age is punished 
by five years' imprisonment and a fine of €75,000. 

76 ชานนท์ ศรีศาสตร์, “เหตุยกเว้นโทษในกฎหมายอาญา”, (วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2545), น. 5-7. 
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 2.  เหตุเนื่องมาจากตัวผู้กระท า คือเหตุส่วนตัวของผู้กระท า เช่น ความวิกลจริต การถูก
บังคับ และความส าคัญผิด ซึ่งมีผลเฉพาะตัวผู้กระท า 
 เหตุแห่งการไม่ต้องรับโทษ โดยจะพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและความสามารถของ
ผู้กระท าผิด กล่าวคือ จะพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดสามารถตอบสนองต่อผลของการกระท า
ความผิดทางอาญาของตนได้หรือไม่ หรือพิจารณาว่าผู้กระท าสมควรถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่ หรือ
ที่เรียกว่า ความสามารถในทางอาญา เหตุที่ไม่ต้องได้รับโทษ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
 1.  เหตุด้านข้อจ ากัดเรื่องเสรีภาพของผู้กระท า เช่น กระท าเพราะถูกบังคับ 
 2.  เหตุเกี่ยวกับสติปัญญาของผู้กระท าผิด ได้แก่ เหตุวิกลจริต และเหตุเกี่ยวกับความ
เป็นเด็ก 
 3.  เหตุเกี่ยวกับความเหมาะสมในกาลงโทษ คือ การพิจารณาว่าการจะลงโทษบุคคลใด 
บุคคลนั้นจะต้องมีความสามารถรู้ผิดชอบ นอกจากนี้ แม้บุคคลนั้นจะมีความรู้ผิดชอบ ก็มิได้
หมายความว่าจะต้องลงโทษบุคคลนั้นเสมอไป เพราะจะต้องพิจารณาหลักความเหมาะสมในการ
ลงโทษด้วย และน าเหตุผลด้านความสงบเรียบร้อยมาพิจารณาประกอบด้วย 
 โดยหลักการพิจารณาความรับผิดของบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีปัญหาทางจิต ได้ถูก
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 122-177 ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 
 บุคคลจะไม่มีความรับผิดทางอาญาหากปรากฏว่าในขณะกระท าความผิดบุคคลผู้นั้น
ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางจิตหรือทางประสาทที่เป็นผลให้ความสามารถในการแยกแยะผิด
ชอบชั่วดีหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นถูกท าลายไป 

 บุคคลที่ปรากฏว่าในขณะกระท าความผิดบุคคลผู้นั้นได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ
ทางจิตหรือทางประสาทที่เป็นผลให้ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีหรือควบคุมพฤติกรรม

                                           
77 Penal code ARTICLE 122-1 

 A person is not criminally liable who, when the act was committed, 
was suffering from a psychological or neuropsychological disorder which destroyed 
his discernment or his ability to control his actions. 

 A person who, at the time he acted, was suffering from a 
psychological or neuropsychological disorder which reduced his discernment or 
impeded his ability to control his actions, remains punishable; however, the court 
shall take this into account when it decides the penalty and determines its regime. 

Ref. code: 25605701031543POI



114 
 

ของบุคคลผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปอาจยังคงมีความรับผิดทางอาญาได้ ทั้งนี้ศาลต้องน าสภาพการณ์
ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการก าหนดโทษและกระบวนการด้วย 
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ป่วยโรคใคร่เด็กตาม

กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ 
 

 การวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ปุวยโรคใคร่นี้ ผู้ เขียนจะเริ่ม
วิเคราะห์ในค านิยามของค าว่า “โรคใคร่เด็ก” เพ่ือแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้กระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็กที่ปกติกับผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะใคร่เด็ก  เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ใคร่เด็กในกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทยต่อไป 

4.1 ค านิยาม 
 

ค าว่า “pedophilia” นั้น จากการศึกษาพบว่าค าดังกล่าวมิใช่ถ้อยค าทางกฎหมาย แต่
เป็นถ้อยค าทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการรวบรวมและมีการให้ค าจ ากัดความอย่างเป็นทางการในต ารา
แพทย์ทางจิตเวชของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Diagnostic and Statistical Manual for 
Mental Disorder : DSM-IV-TR เพ่ือท าให้การใช้ศัพท์และวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตเป็นไปในทาง
เดียวกัน ดังนั้นแต่ละประเทศท่ีได้ท าการศึกษาจึงไม่ได้มีการก าหนดหรือให้ความหมายของโรคใคร่เด็ก
ที่แตกต่างกัน 

 ต าราดังกล่าวได้ให้ค าจ ากัดความและลักษณะของบุคคลที่มีความผิดปกติแบบใคร่เด็ก 
(pedophilic disorder) ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมทางจิตหรือความผิดปกติทางชีวภาพในบุคคล 
โดยโรคใคร่เด็ก ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับความผิดปกติทางจิตหรือที่เรียกว่ากามวิปริต (paraphilia) 
ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมความต้องการทางเพศหรือจิตนาการทางเพศที่รุนแรงและเกิดซ้ าๆ ที่ผิด
แปลกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมและเกิดขึ้นยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน  

คู่มือการวินิจฉัยส าหรับความผิดปกติทางจิต  (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders - DSM) ของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American Psychiatric 
Association) ได้วางเกณฑ์การวินิจฉัยโรคใคร่เด็กไว้ คือ   

(1) ความผิดปกติในการมีจินตนาการ พฤติกรรมหรือความอยากที่เร้าความตื่นตัวทาง
เพศและชอบท ากิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ (โดยทั่วไปอายุ 13 ปีหรือ
อ่อนกว่า ) เป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้น และ 

(2) การมีจินตนาการ พฤติกรรม หรือความอยากในการท าการเกี่ยวเนื่องกับแรงกระตุ้น
ทางเพศเหล่านี้ ท าให้เกิดความเดือดร้อนหรือความยากล าบากในการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
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(3) บุคคลผู้นั้นต้องมีอายุ 16 ปีหรือมากกว่า และมีอายุมากกว่าเด็กที่ตนจินตนาการถึง
อย่างน้อย 5 ปี 

โรคทางจิตเวชเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจซึ่งกระทบต่อพฤติกรรมการ
แสดงออก รวมถึงบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น อาการทางจิตเวชจึงมีการแบ่ง
ประเภทของอาการแบบกว้างๆ ครอบคลุมถึงความผิดปกติทุกด้านของบุคลิกภาพ1 คือ ความผิดปกติ
ของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ความผิดปกติของความคิด ความผิดปกติของอารมณ์ ความผิดปกติใน
เรื่องการรับรู้ ความผิดปกติของสติสัมปชัญญะ ความผิดปกติของความจ า2 โดยแต่ละประเภทของกลุ่ม
อาการก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของสาเหตุและลักษณะของอาการที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่ง
สาเหตุหลักของโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่จะมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติของสมอง สาร
ชีวเคมีในสมอง ระบบประสาท หรือจากสภาพจิตใจ และจากความผิดปกติหรือความบกพร่องดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้ปุวยขาดความสามารถในการคิด การตัดสินใจ หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม
การแสดงออกของตนเองได้ โดยบางครั้งพฤติกรรมดังกล่าวที่แสดงออกมา ผู้ปุวยขาดซึ่งความรู้ส านึก
ในการกระท าของตนเองถึงขนาดเป็นบุคคลวิกลจริตและมีความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมมากกว่า
บุคคลปกติจากการมีความรับรู้ที่ผิดเพ้ียนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง และการที่ไม่สามารถควบคุม
ตัวเองได้จึงได้กระท าสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยที่ตนไม่รู้ส านึกในการกระท าดังกล่าว 

  แต่ผู้ที่มีความผิดปกติทางเพศหรือที่เรียกว่ากลุ่มกามวิปริต (paraphilia) เป็นกลุ่ม
อาการความผิดปกติทางจิตที่มีความแตกต่างจากผู้ปุวยทางจิตเวชโดยทั่วไป เพราะผู้ที่มีอาการ
ดังกล่าวจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของเพศ คือการมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนในทางเพศ โดยจะมีความรู้สึก หรืออารมณ์ตื่นเต้นทางเพศโดยวิธีการที่ผิดธรรมชาติ หรือมี
ความพึงพอใจและมีการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศโดยการเลือกสิ่งเร้าทางเพศที่ไม่เหมาะสม 3หรือ
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม หรือเรียกได้ว่าเป็นรสนิยมในทางเพศ (sexual orientation) 
เช่นในกรณีของผู้ที่ปุวยเป็นโรคใคร่เด็ก ที่มีพฤติกรรมทางเพศโดยมีสิ่งเร้าทางเพศ คือเด็กที่มีอายุไม่
เกิน 13 ปี ซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าว จากการศึกษาเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัย
ภายใน ในส่วนของสมอง ซึ่งส่งผลต่อIQ โดยจากการวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการของโรคจะมี IQ ต่ ากว่า

                                           
1 มาโนช หล่อตระกูล, อาการของความผิดปกติทางจิตเวช, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ: บริษัท บี

ยอนด์ เอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด, 2548), น. 55. 
2 สมภพ เรืองตระกูล, ต าราจิตเวชศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพ:โรงพิมพ์เรือนแก้ว, 2542), 

น. 1. 
3 สมภพ เรืองตระกูล, เพ่ิงอ้าง, น. 215. 
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บุคคลปกติ หรือเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมของสังคมหรือจากการเลี้ยงดู ซึ่ งยัง
ไม่สามารถระบุได้โดยชัดเจนว่าเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ และแม้จะถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิตตามคู่มือทางจิตเวชก็ตาม แต่ความผิดปกติดังกล่าว เมื่อมีการศึกษาแล้วพบว่าผู้ที่
มีอาการโรคใคร่เด็ก นั้นมีความแตกต่างจากผู้ที่มีอาการทางจิตเวชโดยทั่วไป โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็น
ผู้ที่สติสัมปชัญญะและมีการรับรู้สิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับบุคคลปกติโดยทั่วไป แต่เมื่อได้พบหรือได้ใกล้ชิด
กับเด็กที่มีอายุน้อยจะเป็นปัจจัยกระตุ้นบุคคลดังกล่าวให้เกิดความรู้สึกในทางเพศ โดยหากบุคคล
ดังกล่าวสามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ก็จะไม่กระท าการทางเพศอันเป็นการละเมิด
กฎหมายต่อเด็ก แต่หากไม่สามารถควบคุมความต้องการของตนเองได้ บุคคลดังกล่าวก็จะมีการคิดหา
วิธี หรือวางแผนเพ่ือให้ตัวเองได้เข้าไปใกล้ชิดกับตัวเด็กและอาศัยโอกาสดังกล่าวกระท าการอันเป็น
การละเมิดต่อกฎหมายต่อเด็ก เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการทางเพศของตน โดยที่ทราบอยู่
แล้วว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายและเป็นการละเมิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
เพราะเป็นการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่กฎหมายให้การคุ้มครองให้
ปลอดภัยจากการกระท าความผิดทางเพศในทุกรูปแบบ  

แม้ว่าโดยรวมผู้เป็นโรคใคร่เด็ก ทุกคนจะไปล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก แต่ไม่ใช่ว่าผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กทุกคนจะเป็นโรคใคร่เด็ก เพราะผู้ที่มีอาการของโรคนั้นจะมีเปูาหมายทางเพศกับ
เด็กอายุต่ ากว่า 13 อย่างชัดเจน 

ส าหรับในความหมายทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ได้มีการตีความทั้งสอง
ค านี้ ซึ่งในความจริงแล้วในกลุ่มผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นมีความแตกต่างจากผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก ซึ่ง
ผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเสมอไป เพราะอาจจะใช้เพียง
จินตนาการและการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรืออาจจะมีจนิตนาการว่าได้ร่วมเพศกับเด็ก  การไปดู
เด็ก หรือคุยกับเด็ก แล้วกลับมาส าเร็จความใคร่เองทีหลัง หรือบางคนอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับตุ๊กตา
หรือหุ่นจ าลองที่คล้ายเด็ก หรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่ดูเด็ก (ตัวเล็ก อกแบน ไม่มีขนตาม
ร่างกาย) แต่งตัวหรือแสดงพฤติกรรมคล้ายเด็ก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย และไม่ถือว่า
เป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศ แต่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กคือบุคคลที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กตามความเป็น
จริง  

ส่วนผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกคนนั้นก็ไม่จ าเป็นที่จะเป็นโรคใคร่เด็กเสมอไป เพราะผู้
เป็นโรคใคร่เด็ก คือบุคคลที่ชอบและต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโดยตรง แต่ผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กนั้นเป็นผู้ที่ชอบการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เช่นปกติ แต่อาจจะเลือกมีเพศสัมพันธ์กับเด็กด้วยหลาย
เหตุผลรวมถึงความอยากรู้เห็น โอกาสเอ้ืออ านวย ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด หรือมีความแค้นกับคนที่
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เด็กรักแล้วมาลงกับเด็ก ซึ่งจินตนาการทางเพศของบุคคลเหล่านั้นไม่จ าเป็นต้องเน้นไปที่เด็ก จึงถือว่า
เป็นผู้เป็นโรคใคร่เด็กไม่ได้ 

ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้กระท า
ความผิดต้องได้รับการประเมินและการวินิจฉัยในทางจิตเวชจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพราะการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก มีสาเหตุในการกระท ามาจากสภาพความผิดปกติ
ทางจิต ดังนั้นการลงโทษบุคคลดังกล่าวควรจะมีการลงโทษที่แตกต่างจากผู้กระท าความผิดที่ปกติ 
 

4.2 การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าที่เป็นโรคใครเ่ด็ก 
 

เมื่อบุคคลได้กระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยความผิดดังกล่าวกฎหมายอาญา
บัญญัติว่าเป็นความผิด และเมื่อการกระท าดังกล่าวครบองค์ประกอบตามโครงสร้างความรับผิด ย่อม
ก่อให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรับผิดในทางอาญา 

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางจิตตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การกระท าความผิดของบุคคลดังกล่าวมิได้เกิดจากเจตนาที่มีความชั่วร้าย 
แต่เพราะความบกพร่องหรือความผิดปกติของสมองหรือจิตใจส่งผลให้ขาดความสามารถในการคิด 
การตัดสินใจในการที่จะกระท าการใดลงไปหรือไม่สามารถควบคุมการกระท าของตนเองได้และได้ไป
ก่ออาชญากรรมขึ้น ดังนั้นการที่จะลงโทษบุคคลดังกล่าวจึงไม่สมควรที่จะได้รับโทษในทางอาญา
เช่นเดียวกับบุคคลปกติ แต่ควรที่จะได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจด้วยวิธีการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการบ าบัดด้วยการใช้ยาหรือการใช้วิธีบ าบัดทางจิตใจ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถกลับเข้าสู่
สังคมและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข และยังเป็นการปูองกันการกระท าความผิด
ซ้ าในอนาคต ดังนั้นการกระท าความผิดของผู้ที่มีอาการของโรคใคร่เด็ก ซึ่งเป็นอาการทางจิตประเภท
หนึ่ง จะได้รับประโยชน์ในการได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามโครงสร้าง
ความรับผิดทางอาญา ในส่วนของผู้กระท าความผิดที่วิกลจริตหรือมีอาการผิดปกติทางจิต  

ตามกฎหมายไทย ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 65 ที่บัญญัติว่า 

“ผู้ใดกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมี
จิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 

แต่ถ้าผู้กระท าผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้อยู่บ้าง ผู้
นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้” 
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จากถ้อยค าในตัวบทที่ว่า “ผู้ใดกระท าความผิด…” หมายถึง ผู้กระท าจะต้องมีการ
กระท าตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 คือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว
ร่างกายโดยรู้ส านึก ซึ่งการรู้ส านึกคือการรู้สภาพและสาระของการกระท าของตน หากเป็นการกระท า
โดยไม่รู้สาระและสภาพของการกระท า การกระท าดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดอาญา โดยมิต้อง
พิจารณาเหตุที่จะได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษตามมาตรา 65 

ถ้อยค าที่ว่า “…ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้…” จาก
บทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตใช้หลักเกณฑ์
ความสามารถในการรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้  

ความสามารถในการรู้ผิดชอบ คือ รู้ว่าการกระท าใดผิดหรือชอบด้วยศีลธรรม รู้ว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรท าหรือไม่ แต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องรู้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่  

ไม่สามารถบังคับตนเองได้ คือ ผู้กระท ารู้ส านึกและทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ผิด แต่ไม่สามารถบังคับจิตใจให้สามารถยับยั้งการกระท านั้นได้ ทั้งนี้หากการกระท าดังกล่าวผู้กระท า
สามารถบังคับหรือควบคุมจิตใจตนเองได้ แต่ไม่พยายามในการบังคับหรือควบคุม จึงมิใช่กรณีของการ
ไม่สามารถบังคับตนเองได้ 

ดังนั้นผลทางกฎหมายในเรื่องความรับผิดทางอาญาของบุคคลวิกลจริตแบ่งออกได้เป็น 
2 กรณี คือ 

 1.  ขณะกระท าความผิดผู้วิกลจริตได้กระท าไปในขณะที่ตนไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองไม่ให้กระท าการนั้นได้ เพราะมีเหตุจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน การ
กระท าของผู้นั้นเป็นความผิดในทางอาญา แต่ไม่ต้องได้รับโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 
วรรคแรก 
 

2.  ขณะกระท าความผิดผู้วิกลจริตได้กระท าไปในขณะที่ยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือ
ยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง การกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญาและผู้กระท าต้องได้รับโทษตาม
กฎหมาย แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดเพียงใดก็ได้  

อันเนื่องมาจากการแบ่งโรคในทางจิตเวช เป็นการแบ่งประเภทไว้อย่างกว้างๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว แต่มิใช่ว่าการกระท าผิดทางอาญาของผู้ที่มีอาการทางจิตเวชทุกคนจะได้รับการยกเว้น
โทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 เพราะขอบเขตของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตราดังกล่าว
จะต้องพิจารณาในขณะที่ผู้นั้นได้กระท าความผิดว่าในขณะกระท าความผิดตนมีความสามารถในการรู้
ผิดชอบหรือสามารถบังคับตนเองได้หรือไม่ และความไม่รู้ผิดชอบหรือการไม่สามารถบังคับตนเองได้
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ต้องมาจากจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน ซึ่งความหมายของอาการทางจิตดังกล่าวยังไม่มีการ
อธิบายในทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน และยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างนักกฎหมายและ
จิตแพทย์ ท าให้การปรับใช้ในคดียังไม่มีความชัดเจน 

โรคใคร่เด็กแม้จะเป็นอาการของผู้มีความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่ง แต่การที่ผู้กระท า
ความผิดจะสามารถยกข้อต่อสู้ถึงความผิดปกติดังกล่าวเพ่ือเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือลดโทษตามมาตรา 
65 ได้หรือไม่นั้น ย่อมต้องน าลักษณะอาการของโรคและพฤติกรรมการกระท าผิดในกรณีของความรู้
ผิดชอบและความสามารถในการบังคับตนเองของผู้กระท าความผิดมาพิจารณา 

     จากการศึกษาในเรื่องลักษณะอาการของโรคในทางการแพทย์พบว่า ผู้ที่มีลักษณะ
อาการของโรค จะเป็นผู้ที่มีจินตนาการทางเพศหรือชอบท ากิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องเด็กที่ยังไม่ถึง
วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่ 13 ปีลงมาจนถึงเด็กทารก ซึ่งความผิดปกติทาง
จิตดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้เป็นโรคใคร่เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท าความผิดทางเพศต่อ
เด็ก แต่มิใช่ว่าผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ก่ออาชญากรรมทางเพศกับเด็กเสมอไป เพราะในบาง
รายเมื่อได้เห็นหรือได้ใกล้ชิดกับเด็กและเกิดความต้องการทางเพศก็สามารถที่จะส าเร็จความใคร่ได้
ด้วยตนเองเพียงแค่ได้จินตนาการถึงภาพของเด็กหรือได้ดูสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่อย่างไรก็ดีบุคคล
ดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะสามารถกระท าความผิดต่อเด็กได้ตามความเป็นจริง  

 โดยกฎหมายอาญาไทยได้มีการบัญญัติการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ การกระท าช าเรา อนาจาร และสื่อลามกเด็ก ซึ่งหากการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าความผิดต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี บุคคลนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มของผู้ที่มีอาการเป็นโรคใคร่
เด็ก แต่มิใช่ว่าผู้ที่กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี จะต้องมีอาการโรคใคร่เด็กใน
ทุกกรณี ทั้งนี้ การที่จะสามารถทราบได้ว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวมีอาการของโรคใคร่เด็กหรือไม่ 
ย่อมต้องได้รับการวินิจฉัยในทางการแพทย์จากจิตแพทย์ประกอบกับพฤติการณ์การกระท าความผิด
ของจ าเลย ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก จะพบว่าพฤติกรรม
ของผู้กระท าความผิดจะประสงค์ใช้เด็กเป็นวัตถุในทางเพศ และมักจะมีวิธีหรือมีการเตรียมแผนการใน
การที่จะเข้าหาเด็กมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เด็กมักจะเข้ามารวมตั วกัน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีเด็กๆ โดยจะอาศัยความอ่อนแอทางด้านวัยวุฒิของเด็กท าให้เด็กไว้ใจ เชื่อใจ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายและมีโอกาสในการที่จะกระท าการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก  

ดังนั้น เมื่อมีการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี ตามที่ประมวล
กฎหมายอาญาได้บัญญัติว่าเป็นความผิดไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการกระท าช าเรา 4 อนาจาร5 หรือ

                                           
4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม 
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ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก6 ผู้กระท าความผิดย่อมต้องมีความผิดในทางอาญา แต่หากการกระท า
ความผิดดังกล่าวมาจากการที่ผู้กระท ามีอาการของโรคใคร่เด็ก ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตประเภท
หนึ่ง โดยตัวผู้กระท าจะสามารถยกความผิดปกติดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่ ย่อมต้องพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 65 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ที่วิกลจริต
หรือมีปัญหาทางจิตดังกล่าวจะมีขอบเขตของการได้รับโทษเพียงใด ย่อมต้องพิจารณาจากความรู้ผิด
ชอบในการกระท าและความสามารถในการควบคุมตนเอง 

ดังนั้นหากน าลักษณะอาการปุวยของผู้กระท าที่เป็นโรคใคร่เด็กและพฤติกรรมของการ
กระท าความผิดจะเห็นได้ว่า แม้ว่าผู้กระท าจะมีความผิดปกติทางจิต แต่หากพิจารณาถึงความรู้ผิด
ชอบชั่วดีแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้กระท ามีความรู้ผิดชอบในการกระท าของตนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการ
กระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก เป็นการกระท าความผิดทั้งในทางกฎหมายและทางศีลธรรม เพราะ
เด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่กฎหมายทั่วโลกให้การรับรองและคุ้มครองว่าเด็กจะต้องปลอดภัยและไม่ตกเป็น
เหยื่อของการกระท าความผิดในทางเพศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กต่อไปใน
อนาคต และหากพิจารณาในด้านของความสามารถในการควบคุมตนเองนั้น แม้ผู้ที่มีอาการของโรค
ใคร่เด็กมักจะเกิดอารมณ์ทางเพศกับเด็กที่อายุต่ ากว่า 13 ปี และได้ลงมือกระท าความผิดต่อเด็กนั้น
มิใช่กรณีของการที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  แต่เป็นกรณีที่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้กระท า
ความผิดได้ แต่ไม่พยายามควบคุมโดยต้องการกระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ในทางเพศของตนเอง โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้กระท าความผิดมีโอกาสในการที่จะเลือกบุคคลเวลา 
โอกาส สถานที่ ในการที่จะกระท าความผิด จึงมิใช่กรณีที่ผู้กระท าไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ อันจะได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 65 วรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดยังมีความรู้ผิด
ชอบอยู่บ้าง หรือสามารถควบคุมตนเองได้อยู่บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใด
ก็ได้นั้น เห็นว่าลักษณะและพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดยังถือว่ามีความรู้ผิดชอบหรือสามารถ
บังคับตนเองได้อยู่ เพราะหากพิจารณาด้านความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวัน ยังคงถือว่าถือว่า
ผู้ที่มีอาการของโรคใคร่เด็กยังด ารงชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติ แต่เพราะความผิดปกติทาง
จิตใจที่อาจจะส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมผิดแผกไปจากบุคคลปกติหรือแตกต่างไปจากบรรทัดฐาน
ของสังคม แต่การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวก็ยังคงถือว่าเป็นการกระท าที่ท าไปโดยมีความรู้ผิดชอบใน
การกระท าและสามารถบังคับการกระท าของตนเองได้ จึงเห็นได้ว่าการกระท าความผิดดังกล่าวก็มิใช่

                                           
5
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 

6
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 
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กรณีตามาตรา 65 วรรคสอง ที่ศาลจะสามารถลดโทษให้กับผู้กระท าเนื่องมาจากความผิดปกติทางจิต
ดังกล่าว 

 เมื่อการกระท าความผิดทางอาญาของผู้ เป็นโรคใคร่เด็ก ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการ
กระท าของผู้วิกลจริตหรือบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ที่จะได้รับการยกเว้นโทษหรือได้รับการลด
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ผู้กระท าความผิดยังคงมีโอกาสใน
การได้รับการบรรเทาโทษได้หากเข้าเหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78  ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็น
เหตุที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดได้ หากศาลเห็นว่ ามีพฤติการณ์ที่
เหมาะสมเพ่ือให้การลงโทษเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล โดยเหตุบรรเทาโทษตาม
มาตรา 78 ได้มีการบัญญัติไว้ดังนี้ 

 “เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพ่ิมหรือการลดโทษตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืนแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควร จะลดโทษไม่เกิน
กึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็ได้ 

 เหตุบรรเทาโทษนั้นได้แก่ ผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ตกอยู่ในความ
ทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุ
แก่โทษต่อเจ้าพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอ่ืนที่ศาลเห็น
ว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน” 

จากบทบัญญัติดังกล่าว เหตุที่ศาลสามารถใช้เพ่ือเป็นเหตุบรรเทาโทษให้แก่ผู้กระท า
ความผิดได้ ทั้งหมด 7 กรณี ซึ่งในกรณีที่จะน ามาพิจารณาเพ่ือเป็นเหตุบรรเทาโทษให้กับผู้กระท า
ความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กได้นั้น คือกรณีของผู้กระท าความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ซึ่งเป็นกรณีที่
ไม่เก่ียวกับความผิดปกติของจิตใจหรือความรู้ผิดชอบ แต่เป็นเพียงการกระท าเพราะความโง่เขลาหรือ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยจากการศึกษาพบว่าการกระท าความผิดของผู้ เป็นโรคใคร่เด็กนั้นมิใช่การ
กระท าเพราะผู้กระท าโง่เขลาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่เป็นการกระท าของผู้มีสติปัญญาเช่นเดียวกับ
บุคคลปกติ ดังนั้น ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก จึงมิใช่เป็นการกระท าเพราะผู้กระท าเป็นผู้โฉด
เขลาเบาปัญญา 

กรณีเหตุอ่ืนที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ศาล
ใช้อ านาจในการใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลในแต่ละคดี ซึ่งจาก
การศึกษา ยังไม่พบว่าศาลใช้ดุลพินิจดังกล่าวเพ่ือลดโทษให้กับการกระท าความผิดของผู้ที่ปุวยเป็นโรค
โรคใคร่เด็ก 

ดังนั้น จากการศึกษาขอบเขตความรับผิดของผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กตาม
กฎหมายไทย หากเป็นการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี นั้นจะมีความรับผิด

Ref. code: 25605701031543POI



123 
 

ทางอาญาคือได้รับโทษจ าคุกเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดปกติ ซึ่งศาลไม่สามารถทราบได้เองว่า
ผู้กระท าความผิดมีความผิดปกติทางเพศประเภทโรคใคร่เด็กหรือไม่ เนื่องจากโรคใคร่เด็กเป็นอาการ
ทางจิตเวชที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากจิตแพทย์เป็นผู้ให้ความเห็น อย่างไรก็ดี โรคดังกล่าว
มักมิได้รับการประเมินหรือวินิจฉัยสภาพทางจิต เนื่องจากกฎหมายของไทยไม่ได้มีการบังคับให้ต้องจัด
ให้มกีารตรวจสุขภาพจิตของผู้กระท าความผิดทุกกรณีและไม่บังคับว่าจะต้องมีการอ้างพยานหลักฐาน
อ้างอิงทางการแพทย์หรือจะต้องอ้างพยานผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช ดังนั้น ในบางคดีศาลได้มีค าวินิจฉัย
ไปโดยไม่ได้อาศัยรายงานทางการแพทย์ประกอบการพิจารณา จึงเป็นการยากที่ผู้กระท าความผิดทาง
เพศต่อเด็กดังกล่าวจะได้รับการวินิจฉัยอาการทางจิตและได้รับการลงโทษท่ีเหมาะสมกับผู้กระท า 

จากการศึกษาขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้เป็นโรคใคร่เด็ก ของกฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส  จะเห็นได้ว่าทุกประเทศมี
กฎหมายที่ปกปูองและคุ้มครองเด็กจากการกระท าความผิดของผู้กระท าที่ เป็นโรคใคร่เด็ก แต่ไม่ได้มี
การใช้ค าดังกล่าวเขียนไว้ในตัวกฎหมายไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการแพทย์  ซึ่ง
ต้องใช้การตีความจากอายุของเด็กที่กฎหมายให้การคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ดี พบว่ามีรัฐแดลาแวร์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ได้มีการใช้ค าว่า pedophilie offender ไว้ในตัวกฎหมาย7 ซึ่งการใช้
ค าดังกล่าวหมายถึงการที่ผู้กระท าได้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่อายุต่ ากว่า 14 ปี ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าทุกประเทศจะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องอายุของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ
เป็นข้อบ่งชี้ที่ส าคัญว่าผู้กระท าความผิดเป็นโรคใคร่เด็ก โดยหากเป็นการกระท าความผิดทางเพศต่อ
เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี อย่างเช่นในประเทศอังกฤษ หรือเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี ตามประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมันและเกณฑ์อายุของเด็กที่ 15 ปีตามกฎหมายของฝรั่งเศส ผู้กระท า
ความผิดอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคใคร่เด็กได้ 

จากการศึกษาขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าความผิดที่ เป็นโรคใคร่เด็ก 
ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 
โครงสร้างความรับผิดทางอาญาจึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ องค์ประกอบภายนอกในส่วนของการ
กระท าที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด (actus reus)  และองค์ประกอบทางด้านจิตใจ (mens 
rea) โดยผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กย่อมมีความรับผิดทางอาญาหากได้กระท าความผิดทาง
เพศครบองค์ประกอบตามฐานความผิดทางเพศนั้นๆ และมีองค์ประกอบในด้านจิตใจซึ่งเป็นการ

                                           
7 Del.C. § 4205A : Additional penalty for serious sex offenders or pedophile 

offenders 

 

Ref. code: 25605701031543POI



124 
 

กระท าโดยมีเจตนา ดังนั้น ผู้กระท าความผิดจึงมีความรับผิดทางอาญา อย่างไรก็ดี แม้ผู้กระท า
ความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจ แต่ความผิดปกติดังกล่าวไม่ถึง
ขนาดท าให้ผู้กระท าไม่รู้ผิดชอบหรือสาระของการกระท าความผิดหรือที่ถึงขั้นวิกลจริตที่จะสามารถยก
ข้อต่อสู้ในเรื่องของความวิกลจริตเพ่ือให้การกระท าความผิดของตนไม่เป็นความผิดทางอาญา เพราะ
จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในการกระท าความผิดนั้นมีการคิด วางแผนและหาวิธีการในการที่จะ
เข้าหาตัวเด็กและท าให้เด็กให้ความไว้วางใจและเชื่อใจ ต่อจากนั้นก็หาโอกาสในการที่จะกระท าละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้กระท ามีสติสัมปชัญญะเช่นเดียวกับคนปกติและรู้ผิดชอบและสาระ
ของการกระท าของตนดีทุกอย่าง แต่เพราะความผิดปกติทางจิตในเรื่องของการถูกกระตุ้นทางเพศ
ด้วยสิ่งเร้าทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีของผู้เป็นโรคใคร่เด็ก ที่จะมีสิ่งกระตุ้นทางเพศคือ
เด็กอายุเฉลี่ยที่13 ปีหรือต่ ากว่า ซึ่งหากตัวผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวขาดความยับยั้งชั่งใจในการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางเพศของตน ก็จะไปกระท าการละเมิดทางเพศต่อเด็กเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเพศของตน ดังนั้นจึงมิใช่กรณีที่ไม่สามารถควบคุมการกระท าของตนได้ แต่เป็นกรณีที่ผู้กระท า
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนไม่ให้กระท าความผิดได้แม้จะยากแก่การควบคุมก็ตาม 

ดังนั้น เมื่อการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กยังคงมีความรับผิดทางอาญา แต่
อย่างไรก็ดี ศาลจะมีค าพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดในทันทีไม่ได้  ศาลจะต้องมีขั้นตอนในการ
ก าหนดโทษก่อน ซึ่งขั้นตอนในการก าหนดโทษนั้นเป็นกรณีที่กฎหมายของทั้งอังกฤษและอเมริกา
ก าหนดให้ต้องมีรายงานทางการแพทย์หรือรายงานของนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาวะ
เงื่อนไขทางด้านจิตใจของจ าเลย เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม
ส าหรับผู้กระท าความผิด โดยการที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยอาการทางจิตจากจิตแพทย์ ซึ่งอาศัยแนว
ทางการวินิจฉัยทางการแพทย์จากต าราทางจิตเวชรวมทั้งลักษณะและพฤติการณ์ของการกระท า
ความผิดเพ่ือช่วยในการบ่งชี้ว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวมีอาการทางจิตในกลุ่มของโรคกามวิปริต 
(paraphilia) ประเภทโรคใคร่เด็กหรือไม่ โดยจะต้องมีความเห็นของจิตแพทย์ถึง 3 คนในการประเมิน
สภาพจิตใจของผู้กระท าความผิด ซึ่งหากผลประเมินตามความเห็นของแพทย์ 2 ใน 3 คน มีความเห็น
ว่าผู้กระท าความผิดมีอาการความผิดปกติทางจิตของโรคใคร่เด็ก ก็จะมีผลต่อขั้นตอนในการก าหนด
โทษของผู้กระท าความผิด โดยการที่กฎหมายบังคับให้มีการตรวจสภาพจิตของผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวท าให้ผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กได้รับการพิจารณาถึงสภาพความผิดปกติทางจิต เพราะศาลจะได้น า
รายงานวินิจฉัยทางการแพทย์เพ่ือประกอบดุลพินิจในการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท า
ความผิด ซึ่งการลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีอาการผิดปกติทางจิตยังคงได้รับโทษจ าคุก
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดที่มีภาวะจิตปกติ แต่อย่างไรก็ดี บุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลที่มี
อาการผิดปกติทางจิตและเป็นบุคคลอันตรายเนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มผู้กระท าความผิดที่มีความเสี่ยงสูง
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ในการที่จะกระท าความผิดซ้ า ดังนั้น ในทางการแพทย์บุคคลดังกล่าวจึงสมควรต้องได้รับการบ าบัดทั้ง
ทางด้านจิตใจ ความคิดและพฤติกรรม แม้ความผิดปกติทางจิตดังกล่าวจะไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ แต่อย่างไรก็ดีการได้รับการบ าบัดก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้กระท าไปกระท าความผิด
ซ้ าหากได้รับการปล่อยตัวแล้ว อย่างในประเทศอังกฤษศาลก็จะมีค าสั่งไว้ในค าพิพากษาให้ผู้กระท า
ความผิดเข้ารับการบ าบัดในสถานพยาบาลแทนการลงโทษจ าคุกที่เรียกว่า โปรแกรมบ าบัดผู้กระท า
ความผิดทางเพศ (Sex Offender Treatment Program – SOTPs) โดยผู้กระท าความผิดที่เป็นโรค
ใคร่เด็กจะได้รับการบ าบัดและสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ หรือในสหรัฐอเมริกา มี
กฎหมายที่ชื่อว่า Adam Walsh Child Protection and Safety Act  2006 (AWA) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ปูองกันเด็กจากการถูกกระท าความผิดทางเพศ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการบัญญัติถึง
ผู้กระท าความผิดทางเพศที่มีความผิดปกติทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดซ้ า ซึ่งหมายความ
รวมถึงผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก เพราะผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวจะมีความยากล าบากในการควบคุมตนเองไม่ให้
กระท าความผิดทางเพศต่อเด็ก ให้เข้าสู่มาตรการควบคุมตัวเพ่ือการบ าบัด (Civil commitment) ใน
สถาบันทางจิตเวชแทนการลงโทษจ าคุก และแม้ว่าผู้กระท าความผิดจะได้รับการบ าบัดจนครบก าหนด
โทษจ าคุกแล้วก็ตาม แต่หากทางจิตแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาการของผู้กระท าความผิดยังท าให้
ผู้กระท ามีความยากล าบากในการหลีกเลี่ยงที่จะกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กก็อาจจะร้องขอต่อศาล
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวยังต้องอยู่ในสถาบันจิตเวชเพ่ือรับการบ าบัดต่อไปได้อย่างไม่มีก าหนดจนกว่า
อาการจะดีขึ้นและไม่เป็นอันตรายต่อสังคมรวมถึงตัวเด็กเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมา นอกจากนี้ ทั้ง
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกายังคงมีมาตรการทางกฎหมายภายหลังจากผู้กระท าความผิดได้รับ
การปล่อยตัว เช่น ในอังกฤษมี “ค าสั่งผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ” เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปูองกันและคุ้มครองสาธารณะ โดยการให้ขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ เช่นเดียวกับ
สหรัฐอเมริกาที่ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ และยังมีมาตรการอ่ืนๆ ที่แต่ละรัฐใช้
บังคับเพ่ือปูองกันสังคมโดยเฉพาะเด็กจากผู้ที่มีประวัติเคยท ากระท าความผิดทางเพศต่อเด็กมาแล้ว 
เช่น การใช้สารเคมีเพ่ือยับยั้งอารมณ์ทางเพศ หรือ การจัดให้มีเขตปลอดภัยส าหรับเด็ก  เพ่ือเป็นการ
สอดส่องและปูองกันไม่ให้ผู้กระท ากลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งประเทศอังกฤษ
และสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญในชั้นของการก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิดที่ โรคใคร่เด็ก ซึ่งมี
สาเหตุในการกระท าความผิดทางเพศที่แตกต่างจากผู้กระท าความผิดทางเพศโดยทั่วไปและมีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาถึงความผิดปกติทางจิตดังกล่าวจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาในชั้น
ศาล เพ่ือให้ศาลก าหนดโทษให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษด้วย
การส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้าไปรับการบ าบัดไม่ว่าจะเป็นในสถานพยาบาลหรือทัณฑสถานที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากเรือนจ าทั่วไปแทนการลงโทษจ าคุกเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการลงโทษ
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จ าคุกไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติทางจิตดังกล่าวได้ แต่การได้รับการบ าบัดรักษาจะเป็นมาตรการ
กลไกที่สามารถปูองกันภัยที่เกิดจากผู้กระท าความผิดที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นได้ถูกกับสมมติฐาน
ของโรคท่ีเกิดการกระท าความผิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แก้ไขได้ถูกกับสาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าไปก่อ
อาชญากรรม ดังนั้น การส่งตัวผู้กระท าความผิดให้เข้ารับการบ าบัดแทนการลงโทษจ าคุก จึงถือเป็น
อีกมาตรการหนึ่งในการลงโทษผู้กระท าความผิดที่มีอันตรายและมีสาเหตุทางจิตใจที่ต้องได้รับการ
บ าบัดควบคู่กัน นอกจากนี้ยัง เพ่ือเป็นการปูองกันอันตรายให้กับสังคมก็ยังคงมีมาตรการพิเศษที่คอย
ช่วยในการสอดส่องและปูองกันการกระท าความผิดซ้ าอีกด้วย 

ส าหรับประเทศเยอรมันได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางเพศ
ต่อเด็กไว้ในประมวลกฎหมายอาญา โดยการกระท าของผู้ที่มีแนวโน้มในการเป็นโรคใคร่เด็ก ตาม
กฎหมายของเยอรมันคือการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่อายุต่ ากว่า 14 ปี  

 การวินิจฉัยขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กตามกฎหมาย
เยอรมัน เนื่องจากเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ จึงต้องวินิจฉัยความรั บผิดตาม
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ซึ่งการพิจารณาโครงสร้างความรับผิดประกอบไปด้วย 3 โครงสร้าง 
คือ8 

 1. มีการกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ (Tatbestand) 
2.  ความผิดกฎหมาย (Rechtswidrigkeit)  
3. ความชั่ว (Schuld) 
โดยหากพิจารณาการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นพิโดฟีเลียตามโครงสร้างความรับผิด

ทางอาญาตามกฎหมายอาญาเยอรมันแล้ว จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาตามโครงสร้างแรก  คือ มีการ
กระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ (Tatbestand) ซึ่งการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่
อายุต่ ากว่า 14 ปี นั้นครบทั้งองค์ประกอบภายนอกของความผิดทางเพศฐานนั้นๆ และองค์ประกอบ
ภายในในเรื่องของเจตนา ทั้งยังเป็นการกระท าที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและไม่มีเหตุที่
กฎหมายให้อ านาจผู้กระท าความผิดกระท า จึงถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายใน
ส่วนของโครงสร้างที่ 2 และในส่วนของโครงสร้างที่ 3 ในเรื่องของความชั่ว ซึ่งจะเป็นการกระท าที่เป็น
ความชั่วหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการกระท าการนั้นของผู้กระท าความผิดในขณะนั้นผู้ที่มี
ความรู้ผิดชอบหรือผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกและเป็นผู้ที่มีสติย่อมไม่กระท าการใดอันเป็น
การผิดกฎหมาย แต่ถ้าผู้ใดขาดสติและได้กระท าการใดอันเป็นการผิดกฎหมาย ผู้นั้นก็ย่อมจะเป็น
บุคคลที่จะต้องถูกต าหนิจากสังคม หรือที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการท าชั่ว โดยตาม

                                           
8 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 65, น. 118. 
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ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีได้วางหลักในการพิจารณาความสามารถในการท าชั่ว ในส่วนที่จะ
น ามาพิจารณาในเรื่องผู้กระท าความผิดที่ เป็นโรคใคร่เด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต คือ 
กรณีที่บุคคลผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลวิกลจริต ( Insanity) ซึ่งหากผู้กระท าเป็นบุคคลวิกลจริตนั้น
ถือว่าไม่มีความสามารถในการท าชั่ว ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่มีความรับผิดในทางอาญา ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ความวิกลจริตดังกล่าวตามมาตรา 209 ซึ่งวางหลักไว้ว่า หากในขณะที่กระท า 
ผู้กระท าไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่าการกระท าของตนเป็นความผิด หรือเป็นการกระท าอันเนื่องมาก
จากความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากความเจ็บปุวยทางกายหรือปัญหาทางจิตใจ (Pathological 
Mental Disorder) หรือความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงจนควบคุมตัวเองไม่ได้ 
(Profound Consciousness Disorder) หรือปัญญาอ่อน (Debility) หรือเนื่องจากความผิดปกติทาง
จิตใจอย่างรุนแรง (Any Other Serious Mental Abnormality) ผู้นั้นจะไม่มีความรับผิดในทาง
อาญา แต่หากในขณะที่จ าเลยได้กระท าความผิด ความวิกลจริตตามมาตรา 20 ของจ าเลยเป็น
เพียงแต่เหตุที่ท าให้ความสามารถในการตระหนักได้ถึงความถูกผิดในการกระท าของจ าเลยลดน้อยลง 
จ าเลยยังจะต้องรับผิดโดยอาจได้รับการลดหย่อนโทษตามาตรา 2110 ดังนั้น การกระท าความผิดของผู้
ที่เป็นโรคใคร่เด็ก จึงต้องได้รับการวินิจฉัยอาการจากจิตแพทย์ว่าอาการความผิดปกติทางจิตดังกล่าว
จะมีขอบเขตความรับผิดทางอาญาเพียงใด จากการศึกษาพบว่าตามแนวทางการวินิจฉัยความรับผิด
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก ยังไม่พบถึงการพิจารณาโดยตรงว่าผู้กระท าความผิดที่เป็น
โรคใคร่เด็กนั้นควรที่จะมีความรับผิดทางอาญาเพียงใดระหว่างกรณีของมาตรา 20 หรือ มาตรา 21 

                                           
9 GERMAN CRIMINAL CODE section 20 : Insanity 

Any person who at the time of the commission of the offence is 
incapable of appreciating the unlawfulness of their actions or of acting in accordance 
with any such appreciation due to a pathological mental disorder, a profound 
consciousness disorder, debility or any other serious mental abnormality, shall be 
deemed to act without guilt. 

10
 GERMAN CRIMINAL CODE section 21 : Diminished responsibility 

 If the capacity of the offender to appreciate the unlawfulness of his 
actions or to act in accordance with any such appreciation is substantially diminished 
at the time of the commission of the offence due to one of the reasons indicated in 
section 20, the sentence may be mitigated pursuant to section 49(1). 
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อย่างไรก็ดี สามารถตีความขอบเขตความรับผิดได้จากตัวอย่าง คดี Glien v. Germany  ซึ่งนาย 
Glien เป็นผู้กระท าความผิดและถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดในฐานการกระท าล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและต้องค าพิพากษาโทษจ าคุก 10 ปี ทั้งนี้ความผิดของเขาที่เห็น
เด่นชัดคือการแสดงสื่อลามกอนาจารให้แก่เด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปี และเมื่อ 17 ธันวาคม 1997 
ศาลภูมิภาค Hanau (Regional Court) ได้พิพากษาว่าผู้ร้องมีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 11 
กระทงในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมปี 1986 ถึงธันวาคม 1996 โดยได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดย
การส าเร็จความใคร่ให้แก่เด็กอายุระหว่าง 6- 13 ปีและยังได้ยุยงให้กระท าการทางเพศอย่างทารุณแก่
ตนเอง พร้อมทั้งได้ถ่ายวิดีโอการกระท าดังกล่าวเอาไว้เพ่ือแสดงให้แก่เด็กคนอ่ืนๆ ได้ชม โดยผู้กระท า
ความผิดได้รับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชว่ามีอาการผิดปกติทางเพศในลักษณะการใคร่
เด็กและมาโซคิสม์ และได้ถือว่าเป็นการกระท าโดยรับรู้และมีความรับผิดทางอาญาอย่างเต็มที่จึง
พิพากษาจ าคุก 4 ปี และให้ควบคุมตัวเพ่ือปูองกันชั่วคราว (preventive detention) ตามมาตรา 66 
§ 2 ของประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยกระท าผิดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดย
ได้รับโทษจ าคุกส าหรับความผิดนั้นอย่างน้อยสามปี นอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้กระท าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าและเป็นอันตรายต่อเหยื่อทั้งทางร่างกายจิตใจ หรืออันตราย
ต่อสาธารณชนทั่วไป  นอกจากนี้รายงานจากผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ร้องในเรือนจ าได้
ขาดช่วงไปตั้งแต่ปี 2004 หลังจากที่ได้รับการรักษาไปเพียง 1 ปี เพราะผู้ร้องมีการปฏิเสธการกระท า
ผิดและและอ้างความชอบธรรมในการกระท าผิดของตนเอง และเมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ร้องเชื่อได้
ว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วมีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดซ้ าในเกณฑ์ปานกลาง-สูง                 

ศาลภูมิภาคเห็นพ้องตามศาลรัฐธรรมนูญว่าผู้ร้องมีอาการทางจิตตามนัยยะของมาตรา  
1 § 1 แห่งรัฐบัญญัติ Therapy Detention Act ที่แสดงว่าอาการทางจิตดังกล่าวไม่ได้ท าให้ความรับ
ผิดทางอาญาของผู้ร้องสิ้นไปและเป็นเหตุที่ท าให้ผู้ร้องเป็นบุคคลอันตรายต่อเด็กและเยาวชน 
นอกจากนี้การพยายามรักษายังไม่ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้ร้องมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท า
ความผิดซ้ าอีก ท าให้การใช้การควบคุมตัวเพ่ือปูองกันต่อไปเป็นมาตรการที่สมควรและได้สัดส่วน 
(proportionate) 

 จากตัวอย่างของคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการก าหนดขอบเขตความรับผิด
ทางอาญาของผู้กระท าท่ีโรคใคร่เด็กนั้น ถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตแต่ไม่ถือว่าอาการทาง
จิตดังกล่าวมาจากความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากความเจ็บปุวยทางกายหรือปัญหาทางจิตใจ 
(Pathological Mental Disorder) หรือความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงจนควบคุม
ตัวเองไม่ได้  ดังนั้น ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก จึงไม่สามารถยกความผิดปกติทางจิตของตน
เพ่ือให้ไม่มีความรับผิดในทางอาญาได้ตามมาตรา 20 
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ในกรณีมาตรา 21 หากในขณะที่จ าเลยได้กระท าความผิด ความวิกลจริตตามมาตรา 20 
ของจ าเลยเป็นเพียงแต่เหตุที่ท าให้ความสามารถในการตระหนักได้ถึงความถูกผิดในการกระท าของ
จ าเลยลดน้อยลง จ าเลยยังจะต้องรับผิดโดยอาจได้รับการลดหย่อนโทษ โดยจะพิจารณาจาก
พฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดจะเห็นได้ว่าผู้กระท าที่โรคใคร่เด็ก แม้จะเป็นอาการผิดปกติทางจิต 
แต่ผู้กระท ายังคงกระท าการโดยรู้ส านึกในการกระท าของตนทุกประการ จึงมิใช่กรณีของมาตรา 21 ที่
ผู้กระท าจะได้รับการลดหย่อนโทษ แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษอาญาเต็มตาม
ฐานความผิดที่ได้กระท านั้น ซึ่งกรณีแต่เนื่องจากผู้กระท าความผิดถือว่าเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติ
ทางจิตศาลจะสั่งให้มีการลงโทษจ าคุกในเรือนจ าควบคู่ไปกับการบ าบัดทางจิต เมื่อผู้กระท าพ้นโทษ
ออกมาแล้ว ศาลอาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การควบคุมตัว ณ สถานพยาบาลทางจิตต่อได้
โดยไม่ต้องมีก าหนดระยะเวลาสูงสุดหากการประเมินความเสี่ยงของบุคคลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ
กระท าผิดนั้นเกิดจากสภาพการที่เกี่ยวข้องกับจิตของบุคคลนั้นๆ และการประเมินแสดงให้เห็นว่า
บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ ซึ่งแม้ว่าการควบคุม
ตัวดังกล่าวจะเป็นการควบคุมตามระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวได้รับโทษจ าคุก แต่หากการควบคุมตัว
เพ่ือบ าบัดรักษาไม่ท าให้ผู้กระท าความผิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และผู้กระท าผิดมีความ
เสี่ยงสูงที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก ศาลก็สามารถมีค าสั่งในการควบคุมตั วจ าเลยต่อไปได้โดยไม่มี
ก าหนดเวลา ค าสั่งควบคุมตัวชั่วคราวโดยศาล (preventive detention) ศาลที่พิพากษาสามารถสั่ง
ให้มีการควบคุมตัวเพื่อปูองกัน ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูและปูองกัน ภายใต้เงื่อนไขเพ่ือเพ่ิมเติม
หลังจากที่บุคคลได้รับการปล่อยตัวจากโทษจ าคุกแล้ว หากเห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีอันตรายแก่สาธารณะ 
ศาลอาจสั่งใช้มาตรการดังกล่าวได้เพ่ิมเติมจากมาตรา  66 § 2 ของประมวลกฎหมายอาญาหากพบว่า
บุคคลดังกล่าวได้เคยกระท าผิดมาแล้ว 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งถูกพิพากษาจ าคุกอย่างน้อย 1 ปี หรือเคย
กระท าผิดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยได้รับโทษจ าคุกส าหรับความผิดนั้นอย่างน้อยสามปี 
นอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระท าผิดมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ าและเป็น
อันตรายต่อเหยื่อทั้งทางร่างกายจิตใจหรืออันตรายต่อสาธารณชนทั่วไป  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนว
ทางการก าหนดขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าท่ีเป็นโรคใคร่เด็ก จะตามกฎหมายเยอรมัน
มองว่าการกระท าความผิดของผู้กระท าที่เป็นโรคใคร่เด็ก ถือว่ายังคงมีความรับผิดในทางอาญาโดย
ไม่ได้รับการลดโทษเพราะความผิดปกติทางจิต แต่อย่างไรก็ดีผู้กระท าความผิดก็สมควรที่จะได้รับการ
รักษาบ าบัดทางจิตควบคู่กับการจ าคุกนอกจากนี้ศาลยังมีอ านาจในการสั่งควบคุมตัวต่อไปหากเห็นว่า
ผู้กระท ายังมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายจนกว่าจะมีอาการดีขึ้นโดยไม่มีก าหนดเพ่ือเป็นมาตรการฟ้ืนฟู
แก้ไขผู้กระท าผิดอีกทั้งยังเป็นการปูองกันสังคมจากบุคคลที่มีลักษณะอันตรายอีกด้วย 
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ส าหรับประเทศฝรั่งเศสจากกการศึกษายังไม่พบแนวทางการวินิจฉัยขอบเขตความรับ
ผิดของผู้กระท าที่โรคใคร่เด็ก แต่อย่างไรก็ดี หากน าลักษณะและพฤติกรรมของผู้เป็นโรคใคร่เด็กมา
ปรับใช้กับพิจารณาจากโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา11 ดังต่อไปนี้ 

1.  องค์ประกอบทางกฎหมาย หมายถึง การกระท าใดจะเป็นความผิดและถูกลงโทษก็
ต่อเมื่อมกีฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  

2.  องค์ประกอบของการกระท า หมายถึง กิริยาอาการของบุคคลที่ได้แสดงออกมา
ภายนอก ซึ่งกระท าให้เป็นความผิดเกิดขึ้น โดยการกระท านั้นจะแสดงออกมาในลักษณะกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการก็ได้ 

3. องค์ประกอบทางจิตใจ หมายถึง ความประสงค์ของผู้กระท าซึ่งอยู่ในจิตใจ โดย
องค์ประกอบนี้จะพิจารณาถึงหลักเจตนาและหลักประมาทของผู้กระท า 

4.  องค์ประกอบของส่วนความไม่เป็นธรรม ซึ่งจะพิจารณาว่าการกระท าความผิดอาญา
นั้นจะต้องเป็นการท าร้ายหรือละเมิดใน 2 ส่วนที่มีความส าคัญ คือ ละเมิดกฎหมายที่ บัญญัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรและละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย 

          เมื่อพิจารณาครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องพิจารณาว่ามีเหตุแห่งการ
ไม่รับผิดและเหตุแห่งการไม่ต้องรับโทษหรือไม่ 

เหตุแห่งการไม่ต้องรับโทษ โดยจะพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและความสามารถของ
ผู้กระท าผิด กล่าวคือ จะพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดสามารถตอบสนองต่อผลของการกระท า
ความผิดทางอาญาของตนได้หรือไม่ หรือพิจารณาว่าผู้กระท าสมควรถูกลงโทษทางอาญาหรือไม่ หรือ
ที่เรียกว่า ความสามารถในทางอาญา  

โดยหลักการพิจารณาความรับผิดของบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่มีปัญหาทางจิต ได้ถูก
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 122-1  ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 

         บุคคลจะไม่มีความรับผิดทางอาญาหากปรากฏว่าในขณะกระท าความผิดบุคคล
ผู้นั้นได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางจิตหรือทางประสาทที่เป็นผลให้ความสามารถในการ
แยกแยะผิดชอบชั่วดีหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นถูกท าลายไป 

 บุคคลที่ปรากฏว่าในขณะกระท าความผิดบุคคลผู้นั้นได้รับผลกระทบจากความ
ผิดปกติทางจิตหรือทางประสาทที่เป็นผลให้ความสามารถในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีหรือควบคุม

                                           
11

 ชานนท์ ศรีศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 76, น. 5-7. 
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พฤติกรรมของบุคคลผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไปยังคงมีความรับผิดทางอาญาได้ ทั้งนี้ศาลต้องน าสภาพการณ์
ดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการก าหนดโทษและกระบวนการด้วย12 

โดยหากพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมในการกระท าความผิดแล้วการกระท าความผิด
ของผู้เป็นโรคใคร่เด็ก จะเป็นความผิดต่อเมื่อได้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท าที่ครบ
องค์ประกอบตามโครงสร้างของกฎหมายฝรั่งเศสแล้ว ต่อมาจึงมาพิจารณาในส่วนของความสามารถ
ในการท าชั่วตามที่ มาตรา 122-1 บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามวรรคแรกแล้วการกระท าความผิด
ของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กนั้น ผู้กระท ายังคงมีความสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ โดยมีความรู้
ส านึกในการกระท าของตนทุกอย่าง ทั้งยังสามารควบคุมพฤติกรรมของตนไม่ให้กระท าความผิดได้ แม้
จะยากแก่การควบคุม ดังนั้นจึงยังต้องมีความรับผิดในทางอาญา แต่ผู้กระท าความผิดยังคงมีความรับ
ผิดทางอาญาได้หากเข้าเงื่อนไขตามวรรคสอง ซึ่งจากการศึกษายังไม่พบแนวค าพิพากษาที่มีการ
ก าหนดขอบเขตของการลงโทษที่ชัดเจนว่าผู้กระท าจะยกข้อต่อสู้ว่าตนเองมีความผิดปกติทางจิตมา
ต่อสู้เพื่อให้ได้รับการลดโทษได้หรือไม่อย่างไร 

ดังนั้น จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศจะเห็นได้ว่ า ทุกประเทศได้ยึด
หลักการใน “การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” โดยเฉพาะการคุ้มครองและปกปูองสิทธิของเด็กจาก
ผู้กระท าผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กเพราะผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก หากได้มีการลงมือกระท าความผิดต่อเด็กแล้ว
ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตราย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวยังถือว่ามีสติสัมปชัญญะ ความรู้ส านึกในการ
กระท าเช่นเดียวกับบุคคลปกติ แต่เพราะความผิดปกติทางจิตดังกล่าวท าให้ผู้กระท าขาดความยับยั้ง
ชั่งใจในการกระท าตามความต้องการของตน และได้การกระท าการละเมิดทางเพศอันเป็นการละเมิด
ต่อสิทธิของเด็กอย่างร้ายแรงทั้งในด้านของกฎหมายและศีลธรรม เพราะเด็กถือว่าเป็นบุคคลที่มี
อ่อนแอทั้งสภาพทางร่างกายและจิตใจ ทั้งยังขาดความสามารถในการปูองกันตนเองหรือเอาตัวรอด

                                           
12

 Penal code ARTICLE 122-1 

            A person is not criminally liable who, when the act was committed, was 
suffering from a psychological or neuropsychological disorder which destroyed his 
discernment or his ability to control his actions. 

 A person who, at the time he acted, was suffering from a 
psychological or neuropsychological disorder which reduced his discernment or 
impeded his ability to control his actions, remains punishable; however, the court 
shall take this into account when it decides the penalty and determines its regime. 
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จากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิด ซึ่งจากพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดได้ใช้ความ
อ่อนแอของเด็กเป็นโอกาสและมีการวางแผนในการเข้าไปใกล้ชิดกับเด็กเพ่ือล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในระดับสากลอย่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็ได้บัญญัติคุ้มครองให้เด็กเป็น
บุคคลที่ได้รับประโยชน์การคุ้มครองจากการกระท าความผิดทางเพศในทุกรูปแบบ หรือกฎหมายใน
ระดับภายในของแต่ละประเทศก็ได้บัญญัติให้การกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กไม่ว่าในรูปแบบใด
เป็นความผิดในทางอาญา เพราะการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเป็นการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อ
ทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กโดยตรงซึ่งความเสียหายดังกล่าวสามารถเห็นเป็นประจักษ์ได้ในปัจจุบัน
และอาจส่งผลไปถึงพฤติกรรมของเด็กในอนาคต ดังนั้นผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็กจึงไม่อาจยก
ข้ออ้างในเรื่องความผิดปกติทางจิตของตนเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทางกฎหมายเพ่ือให้ได้รับการยกเว้น
โทษหรือลดโทษ อย่างไรก็ด ีการที่ผู้กระท าความผิดได้รับโทษจ าคุกเช่นเดียวกับผู้กระท าผิดทางเพศที่
ปกติ ย่อมเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถแก้ไขสาเหตุของการกระท าความผิดได้ เพราะ
ผู้กระท าความผิดทางเพศที่เป็นโรคใคร่เด็กมีสาเหตุของการกระท าผิดมาจากความผิดปกติทางจิตใจ 
โดยอาการของโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขบ าบัดให้มีอาการที่
ดีขึ้นหรือมีมาตรการพิเศษเพ่ือปูองกันเด็กจากบุคคลดังกล่าว เมื่อคนเหล่านั้นพ้นโทษออกไปจึงยังคงมี
ความเป็นอันตรายต่อเด็ก  ดังนั้น ผู้กระท าจึงสมควรที่จะได้รับการบ าบัดทางจิตใจมากกว่าการที่จะ
ได้รับโทษจ าคุก เพ่ือที่เมื่อพ้นโทษออกมาจะไม่กลับมากระท าความผิดซ้ าและหากการบ าบัดยังไม่ท า
ให้พฤติกรรมของผู้กระท าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นย่อมที่จะถูกควบคุมตัวต่อไปอย่างไม่มี
ก าหนดจนกว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสังคม นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษบางอย่างที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการปูองกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถกลับไปกระท าความผิดซ้ าต่อเด็กได้อีก 
อย่างเช่น ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มีการขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมผู้กระท าความผิดหลังจากได้รับการปล่อยตัวหรือการใช้สารเคมีเพ่ือยับยั้ง
อารมณ์ทางเพศ (Chemical Castration) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าความผิดปกติในการ
แสดงออกทางเพศท่ีรวมถึงอาการใคร่เด็กอาจเกิดจากปัจจัยทางชีวเคมีและจิตวิทยา หรือใช้วิธีการจัด
เขตปลอดภัยส าหรับเด็กโดยจะใช้วิธีการประกาศก าหนดเขตปลอดภัยส าหรับเด็กเพ่ือห้ามบุคคลที่เคย
มีประวัติในการกระท าความผิดทางเพศเข้ามาในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจจะมีหน้าที่
ก ากับดูแล ตรวจสอบ และด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งการที่ศาลใช้อ านาจควบคุมตัวผู้กระท า
ความผิดให้ได้รับการบ าบัดต่อไปโดยที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาจนกว่าจะหายจากอาการผิดปกติหรือมี
อาการดีขึ้นจนไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งมาตรการทั้งหมดอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดในการปกปูอง
สาธารณะโดยต้องการคุ้มครองสิทธิของเด็กให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิด
ทางเพศ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
    จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก แม้จะเป็นผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตใจ แต่
อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นผู้ปุวยที่มีปัญหาอาการทางจิตที่มีลักษณะพิเศษกว่าผู้ปุวยจิตเวชโดยทั่วไป 
โดยโรคใคร่เด็ก จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “กามวิปริต” หรือ “ความผิดปกติทางเพศ” ซึ่งแม้ว่าบุคคล
ดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตตามความหมายในทางการแพทย์ แต่ในด้านของการ
พิจารณาถึงขอบเขตในความรับผิดทางอาญา ความผิดปกติทางจิตดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างจากโรค
ทางจิตเวชอ่ืนๆ ในประเด็นของความรู้ส านึกในขณะที่กระท าความผิด เพราะผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็กยังคง
ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและความรู้ส านึกในการกระท าเช่นเดียวกับบุคคลปกติ เพียงแต่มี
ความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลให้เกิดภาวะมีความพึงพอใจและมีการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศที่ผิดปกติ 
โดยการเลือกสิ่งเร้าทางเพศที่ไม่เหมาะสม คือการที่มองเด็กในฐานะที่เป็นวัตถุในทางเพศและมี
พฤติกรรมชอบท ากิจกรรมทางเพศกับเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเด็กอายุ 13 ปี
หรือต่ ากว่าจนไปถึงเด็กทารก 

 ขอบเขตความรับผิดทางอาญาของผู้ที่มีอาการโรคใคร่เด็ก ดังกล่าว หากได้ไปกระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็ก ในกฎหมายต่างประเทศที่ท าการศึกษาทั้งประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยอาการทางจิตดังกล่าวโดยนัก
จิตแพทย์ เพ่ือให้ศาลน ารายงานการวินิจฉัยอาการทางจิตดังกล่าวประกอบการพิจารณาลงโทษ โดย
ผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก จะได้รับโทษเช่นเดียวกับบุคคลที่ปกติ โดยไม่สามารถยกข้อต่อสู้ใน
เรื่องความผิดปกติทางจิตเพ่ือให้การกระท าของตนไม่เป็นความผิด เนื่องจากลักษณะของการกระท า
ความผิดมิใช่เป็นการกระท าที่ไม่รู้ถึงสาระของการกระท า แต่เป็นการกระท าโดยรู้ส านึกว่าการกระท า
ของตนเป็นสิ่งที่ผิด แต่ตนนั้นไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตนได้ จึงเป็นความผิดปกติ
ทางจิตที่ไม่ถึงขั้นเป็นวิกลจริต ดังนั้นผู้กระท าจึงยังคงมีความรับผิดทางอาญา แต่อย่างไรก็ดี บุคคล
ดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตจึงสมควรที่จะได้รับการรักษาบ าบัดทางจิตใจ ซึ่ง
กฎหมายต่างประเทศต่างมีแนวคิดในการคุ้มครองเด็กจากการกระท าความผิดทางเพศจากผู้ที่เป็นโรค
ใคร่เด็ก คือ การให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดทั่วไป แต่บุคคลดังกล่าว
จะถูกส่งตัวเข้าไปในสถานบ าบัดแทนการถูกจ าคุกในเรือนจ า เพ่ือที่เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นโทษจ าคุก
ออกมาจะได้ไม่ออกมากระท าความผิดซ้ า นอกจากนี้ยังมีมาตรการพิเศษภายหลังจากที่พ้นโทษจ าคุก
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ออกมาแล้ว เช่น การขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ โดยให้ผู้กระท าความผิดทางเพศทุกคน
จะต้องขึ้นทะเบียนผู้กระท าความผิด โดยต้องมีการแจ้งชื่อและที่อยู่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและควบคุมผู้กระท าความผิด
หลังจากได้รับการปล่อยตัว หรือการใช้สารเคมีเพ่ือยับยั้งอารมณ์ทางเพศ (Chemical Castration) 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าความผิดปกติในการแสดงออกทางเพศที่รวมถึงอาการใคร่เด็กอาจ
เกิดจากปัจจัยทางชีวเคมีและจิตวิทยา หรือใช้วิธีการจัดเขตปลอดภัยส าหรับเด็กโดยจะใช้วิธีการ
ประกาศก าหนดเขตปลอดภัยส าหรับเด็กเพ่ือห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติในการกระท าความผิดทางเพศ
เข้ามาในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจจะมีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ และด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งการที่ศาลใช้อ านาจควบคุมตัวผู้กระท าความผิดให้ได้รับการบ าบัดต่อไปโดยที่
ไม่มีก าหนดระยะเวลาจนกว่าจะหายจากอาการผิดปกติหรือมีอาการดีขึ้นจนไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อ
สังคมซึ่งมาตรการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานแนวคิดในการปกปูองสาธารณะโดยต้องการคุ้มครองสิทธิของ
เด็กให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษากฎหมายของไทยมิได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดที่

โรคใคร่เด็ก โดยตรง แต่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าความผิดที่เป็นโรคใคร่เด็ก ในกฎหมาย
อาญาเรื่องความผิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีข่มขืนกระท าช าเรา กระท าอนาจาร หากเป็นการกระท า
ต่อเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 13 ปี จะได้รับการลงโทษหนักขึ้นเพราะอายุของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการ
กระท า รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในเรื่องของการ
ก าหนดโทษและการลงโทษนั้นประเทศไทยยังมิได้ค านึงถึงความผิดปกติทางจิตของผู้กระท าประเภทนี้ 
โดยจากค าพิพากษาของไทยไม่เคยปรากฏค าว่าโรคใคร่เด็ก ในค าพิพากษา เมื่อศาลจะตัดสินว่า
ผู้กระท าที่ได้กระท าความผิดทางเพศต่อเด็กมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา จะ
พิจารณาเพียงว่าผู้กระท าความผิดมีการกระท าอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของการกระท าและมี
เจตนาในการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กหรือไม่เท่านั้น และศาลก็จะมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกไป
โดยที่มิได้มีการสืบเสาะหาสาเหตุของผู้กระท าว่าผู้กระท าได้กระท าความผิดไปเพราะตนมีอาการ
ผิดปกติทางจิตหรือไม่ เพราะศาลไม่สามารถทราบได้เองว่าผู้กระท าความผิดมีความผิดปกติทางเพศ
โรคใคร่เด็ก เนื่องจากโรคนี้เป็นอาการทางจิตเวชที่มีลักษณะความแตกต่างจากอาการทางจิตเวชทั่วไป 
เพราะผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของเพศ คือการ
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางเพศ โดยจะมีความรู้สึก หรืออารมณ์ตื่นเต้นทางเพศโดยวิธีการที่ผิด
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ธรรมชาติ หรือมีความพึงพอใจและมีการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศโดยการเลือกสิ่งเร้าทางเพศที่ไม่
เหมาะสม หรือเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมซึ่งหากไม่ได้รับการกระตุ้นทางเพศจากสิ่งเร้า
ดังกล่าว บุคคลผู้นั้นจึงมีความรู้ส านึกผิดชอบเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ดังนั้นการวินิจฉัยความ
ผิดปกติของจิตจึงต้องอาศัยความความรู้ความเชี่ยวชาญจากจิตแพทย์เป็นผู้ให้ความเห็นเนื่องจากเป็น
ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน และมีความซับซ้อนเกินกว่าที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจและเป็น
ความรู้ที่อยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของศาล  
 เนื่องจากกฎหมายของไทยไม่ได้มีการบังคับให้ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพจิตของ
ผู้กระท าความผิดในทุกกรณีอย่างเช่นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ก าหนดในชั้น
พิจารณาการก าหนดโทษว่าจะต้องมีรายงานการตรวจสุขภาพจิตของผู้กระท าผิดมาประกอบดุลพินิจ
ในการลงโทษของศาลว่าผู้กระท าความผิดมีสภาพจิตใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร เพราะจะมี
ผลถึงการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด ดังนี้หากไม่มีการบัญญัติที่ชัดเจนแน่นอนในการที่
ผู้กระท าความผิดจะได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตใจ จะท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มี
ความเป็นเอกภาพ เพราะในแต่ละคดีอาจจะมีการพิจารณาถึงสภาพจิตใจของผู้กระท าความผิดหรือไม่
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ 
พนักงานอัยการ ศาล ซึ่งโดยทั่วไปจะมักจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ในทางจิตเวชซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ความเชี่ยวพิเศษจากจิตแพทย์ หากผู้กระท าความผิดไม่ได้แสดงอาการผิดปกติให้เห็น
ชัดเจน ประเด็นในเรื่องความผิดปกติทางจิตของผู้กระท าผิดก็ย่อมไม่ได้รับพิจารณา ดังนั้นความเป็น
โรคใคร่เด็ก ซึ่งเป็นความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่งที่ไม่ถึงขนาดความวิกลจริตนั้นลักษณะภายนอก
ผู้กระท าจะไม่แสดงอาการออกให้เห็นชัดเจน ในเบื้องต้นจึงท าให้เกิดความเข้าใจของผู้ที่อยู่ในส่วนของ
การบังคับใช้กฎหมายว่าผู้กระท าเป็นบุคคลปกติซึ่งท าให้เกิดการละเลยในการที่จะน าเรื่องความ
ผิดปกติทางจิตดังกล่าวมาพิจารณาและมีการพิพากษาลงโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าท่ีปกติ 

ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นเอกภาพ จึงสมควรที่จะ
บัญญัติกฎหมายให้ความผิดปกติทางจิตดังกล่าวได้รับการพิจารณาในเรื่องขอบเขตการลงโทษและการ
ใช้มาตรการที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดประเภทนี้ ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา
ไทยที่มีแนวคิดแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้กระท าความผิดที่มีอาการเจ็บปุวย
ทางจิตจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 65 โดยเมื่อพิจารณาเหตุแห่งการที่จะได้รับการยกเว้นโทษตาม
มาตรา 65 วรรคแรกกรณี ที่ผู้กระท าความผิดไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือนหรือกรณีได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 วรรคสอง ถ้า
ผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง  นั้นซึ่งกรณีมาตรา 
65 นั้น เป็นลักษณะของผู้กระท าความผิดที่มีความบกพร่องในการรับรู้หรือสติไม่สมประกอบท าให้ไม่
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สามารถควบคุมการกระท าของตนเองได้หรือบางกรณีพอที่จะควบคุมได้บ้าง ดังนั้น แม้ว่าโรคใคร่เด็ก 
จะเป็นอาการทางจิตเวชประเภทหนึ่ง แต่จากการศึกษาลักษณะอาการปุวยของผู้กระท าที่เป็นโรคใคร่
เด็ก และพฤติกรรมของการกระท าความผิดจะเห็นได้ว่า แม้ว่าผู้กระท าจะมีความผิดปกติทางจิตแต่ไม่
ถึงข้ันที่เรียกว่าเป็นบุคคลวิกลจริต โดยหากพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้กระท ามี
ความรู้ผิดชอบในการกระท าของตนได้เป็นอย่างดี บางกรณีถึงขั้นมีการใคร่ครวญและวางแผนในการ
เลือกเหยื่อ โอกาสและสถานที่ในการกระท าความผิดจึงแสดงให้เห็นถึงความมีอิสระในการแสดงออก
ซึ่งการกระท าของตนซึ่งมิใช่กรณีที่ควบคุมการกระท าของตนไม่ได้ จึงมิใช่กรณีที่จะเข้าเงื่อนไขของ
มาตรา 65 วรรคหนึ่งและวรรคสอง  

เมื่อการกระท าความผิดของผู้ที่เป็นโรคใคร่เด็ก ไม่เข้าเงื่อนไขกรณีตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง แต่อย่างไรก็ดี เพราะความผิดปกติทางจิตดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ผู้กระท าตัดสินใจ
กระท าความผิดได้ง่ายกว่าบุคคลปกติ ดังนั้นการลงโทษด้วยการจ าคุกเช่นเดียวกับบุคคลปกติจึงไม่อาจ
แก้สาเหตุของการกระท าความผิดได้ การลงโทษจ าคุกจึงไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
เพราะเมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากโทษก็มีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ดังนั้นเพ่ือให้
ลักษณะความผิดปกติทางจิตดังกล่าวได้รับการพิจารณาในเรื่องขอบเขตของการลงโทษและมาตรการ
ที่เหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิดประเภทดังกล่าว จึงสมควรบัญญัติเพ่ิมเป็นกรณีตาม มาตรา 65 
วรรคสาม ดังนี้ 

“กรณีที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิ ต
ประเภทโรคใคร่เด็ก ถ้าศาลเห็นสมควรจะใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยแทนการลงโทษทางอาญาก็ได้” 

เหตุผลในการบัญญัติให้ผู้เป็นโรคใคร่เด็กได้รับการพิจารณาการลงโทษภายใต้เงื่อนไข
ของ มาตรา 65 วรรคสาม เนื่องมาจากเป็นกรณีที่ผู้กระท าความผิดมีอาการทางจิตหรือเจ็บปุวยทาง
จิตเช่นเดียวกับวรรคแรกและวรรคสอง แต่ไม่ถึงขนาดเป็นวิกลจริตเพราะยังคงมีความรู้ส านึกในการ
กระท าของตนและมีความมีอิสระในการแสดงออกซึ่งการกระท าจึงมิใช่กรณีที่ไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ โดยการบัญญัติเพ่ิมในวรรคสามเพ่ือเป็นเหตุบังคับให้ศาลค านึงถึงลักษณะของผู้มีอาการทาง
จิตดังกล่าว เพ่ือให้ได้รับการวินิจฉัยอาการทางจิตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประกอบกับพฤติการณ์
แห่งคดีอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี การที่กฎหมายได้เปิดช่องให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการใช้วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยหรือไม่ก็ได้ เพ่ือปูองกันกรณีที่มีข้อสงสัยว่าผู้กระท าความผิดเป็นโรคใคร่เด็กจริงหรือไม่ โดย
หากศาลพิจารณาจากรายงานทางการแพทย์แล้วเห็นว่าผู้กระท าความผิดโรคใคร่เด็กจริงศาลก็อาจมี
ดุลพินิจในการที่จะส่งผู้กระท าความผิดไปยังสถานพยาบาลเพ่ือบ าบัดรักษาอาการทางจิตแทนการ
ลงโทษในทางอาญาได้ แต่หากเกิดกรณีที่ไม่แน่ชัด ศาลอาจจะสามารถใช้ดุลพินิจในการลงโทษจ าเลย
ทางอาญา เพราะเนื่องจากการได้รับการวินิจฉัยสภาพทางจิตมีข้อจ ากัดในเรื่องความเห็นของจิตแพทย์
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ที่มีเพียงความเห็นของจิตแพทย์เพียงคนเดียว อาจท าให้เกิดปัญหาในการลงโทษให้เหมาะสม เพราะ
บางกรณียังขาดความแน่ชัดจากการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งถ้าหากศาลจะใช้ดุลพินิจในการส่งไป
บ าบัดรักษาในทุกกรณีย่อมจะเป็นช่องว่างให้ผู้กระท าความผิดยกข้อต่อสู้ในความเป็น โรคใคร่เด็ก 
เพ่ือให้ตนได้รับการส่งตัวไปบ าบัดรักษาแทนการได้รับโทษจ าคุกในทางอาญา ซึ่งแตกต่างจากใน
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่หากถูกวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าผู้กระท าเป็นโรคใคร่เด็ก ศาลจะมี
ค าสั่งให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้ารับการบ าบัดในสถาบันทางจิตเวชหรือทัณฑสถานที่มีความพิเศษ
โดยมีการใช้ความเห็นของจิตแพทย์มากกว่าหนึ่งคน ซึ่งจะท าให้การวินิจฉัยในโรคทางจิตเวชมีความ
เที่ยงตรงมากกว่า ดังนั้น ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของการให้ความเห็นทางการแพทย์ดังกล่าวจึงมีความ
สมควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาหลักฐานรายงานทางการแพทย์ประกอบกับ
พฤติการณ์อ่ืนๆ เพื่อพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรที่จะได้รับโทษทางอาญาหรือควรได้รับการส่งตัว
ไปรับการบ าบัดรักษาแทนการลงโทษในทางอาญา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยค านึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีเป็นรายกรณีไป 

นอกจากนี้  การที่บัญญัติให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการส่งตัวผู้กระท าความผิดไป
บ าบัดรักษา ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเพ่ือความปลอดภัยประเภทหนึ่ง ดังนั้นการใช้มาตรการดังกล่าวแก่
ผู้กระท าความผิดแม้ว่าจะครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้รับโทษแล้ว หากได้รับการวินิจฉัยและ
ประเมินอาการทางจิตและพฤติกรรมว่ายังมีความเป็นอันตรายต่อสังคมโดยมีแนวโน้มในการที่จะ
กระท าความผิดซ้ า ศาลย่อมมีอ านาจในการให้ผู้กระท าความผิดถูกควบคุมตัวเพ่ือรับการรักษาจนมี
อาการที่ดีขึ้นได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาซึ่งเป็นมาตรการในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด ใน
ขณะเดียวกันเป็นการปูองกันอันตรายให้แก่สังคม  
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