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บทคัดย่อ 

ในยุคโลกาภิวัตน์ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ได้ก่อตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ์ปัญหา
ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็พบปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
สัตว์ด้วยเช่นกัน และได้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ในประเทศไทยตามสื่อสังคมออนไลน์มีการลงรูปการมี
เพศสัมพันธ์กับสัตว์หรือการประกาศหาสัตว์เพ่ือน ามามีเพศสัมพันธ์ในต่างประเทศก็มีประเทศที่การมี
เพศสัมพันธ์กับสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วย เช่น ฟินแลนด์ ฮังการี และโรมาเนีย ในทางตรงกันข้ามประเทศ
เยอรมนีก็มีกฎหมายบัญญัติออกมากลาง คือ อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ได้ แต่ห้ามส่งเสริมงานลามก
เกี่ยวกับสัตว์ โดยในต่างประเทศจะเรียกการที่มนุษย์ชอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ว่าโรคซูฟิเลีย (zoophilia) 

ผลการวิจัยพบว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์พ .ศ.2557ในมาตรา3 ในส่วนของการทารุณกรรมสัตว์ โดยน าสัตว์มา
ประกอบกามกิจ ยังคงเป็นการควบคุมในมุมกว้างไม่มีความชัดเจนและเป็นช่องว่างของกฎหมายว่าการกระท า
เพียงใดถึงจะเรียกว่าเป็นการน าสัตว์มาประกอบกามกิจอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ 
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Abstract 
In the era of globalization, the problem of sexual abuse of animals has caused a 

growing phenomenon, Such problems do not occur only in Thailand but other countries 
also found problems with the sexual abuse of animals as well. and it has expanded broadly. 
In Thailand, social media has posted pictures of sexual intercourse with animals or 
announcement to find animals for having sex in a foreign country. Some countries allow 
legal sexual intercourse with animals. such as Finland, Hungary and Romania. In contrary. 
Germany has law to permit sexual intercourse with animals but not allowing to promote 
pornography involving animals. In other countries, person likes to havesex with an animal is 
called Sufi Italia (zoophilia). 

The research found that Thailand has the  Cruelty Prevention and Welfare of Animals 
Act B.E. 2557,  in Section 3 in respect of cruelty to animals. by bringing animals into sexual 
intercourse that is controlled in a wide angle and unclear and a gap of law to consider how 
many legal action is called bringing animals into intercourse with the nature of a sexual 
abuse animals. 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้การล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเพราะเป็นการกระท าที่ต้องกระท า

กับเนื้อตัวหรือร่างกายของผู้ถูกกระท า และจะเห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะทางจิตที่ผิดปกติ หรือรวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น 
โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารที่มีการเข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลา โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตเป็น
ช่องทางที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรม หรือไม่ว่าจะเป็นซีดี หรือดีวีดี ที่หาซื้อได้ง่าย  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบหรือความคึกคะนอง (พิมพ์พิศา พลหนองหลวง.2559) ทั้งนี้แล้วในทางกฎหมายก็
ให้การคุ้มครองอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศนั่นเอง โดยมาตรา276 วรรคสอง
ขยายถึง การกระท าช าเราไม่ได้หมายความรวมถึงการกระท าต่ออวัยวะเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้อวัยวะ
เพศท ากับทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกกระท า ต่อมามาตรา 277 วรรคสอง จะกล่าวถึงขอบเขตของการ
กระท าช าเราในส่วนอวัยวะเพศท่ีถูกกระท า ไม่จ าเป็นต้องเป็นอวัยวะเพศเท่านั้น เป็นสิ่งอ่ืนใดก็ได้ และการล่วง
ละเมิดทางเพศก็ยังรวมถึงความผิดในการท าอนาจารด้วย(ธนวัฒพิสิฐจินดา.2561:163)เหตุที่ยกกฎหมายการ
ล่วงละเมิดทางเพศของมนุษย์กระท าต่อมนุษย์นั้นเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบถึงการกระท าในการล่วงละเมิดทาง
เพศ และการอ่ืนใดที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศด้วย ซึ่งเหตุเหล่านี้มนุษย์ได้น ามากระท าต่อสัตว์ เป็นการล่วง
ละเมิดทางเพศสัตว์  

โดยประเทศไทยในแต่เดิมได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มานานแล้ว โดยบัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 กล่าวคือ ผู้ใดกระท าทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับ
ทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็น โดย ค าว่า “การทารุณ” คือ การแสดงความโหดร้าย ซึ่งวินิจฉัยตามความรู้สึกของคน
ทั่วไป ในพฤติการณ์เช่นนั้น “ทุกขเวทนา” คือ ความล าบากการฆ่าสัตว์  เช่น ฆ่าสัตว์เป็นอาหาร ท าได้ตามวิธี
ธรรมดา แม้จะท าให้สัตว์ได้รับความล าบาก การกระท าตามมาตรานี้แสดงว่าผู้กระท าต้องมีเจตนาที่ได้กระท า
ลงไป และมาตรา381เป็นเพียงแค่ความผิดลหุโทษเท่านั้น(สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย Thai 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals – TSPCA ,2014) ในส่วนของพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดีภาพสัตว์พ.ศ.2557 นั้นได้ออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสัตว์จากการถูก
ทารุณกรรม โดยได้ให้ความหมายของค าว่าสัตว์ และการทารุณกรรมในมาตรา3โดยการทารุณกรรม ได้ให้
ความหมายว่า ควรงดเว้นการกระท าที่ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทั้งร่ างกายและจิตใจ การได้รับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ หรือท าให้สัตว์ตาย และให้หมายรวมถึงการใช้สัตว์เพ่ือประกอบกามกิจด้วย โดยค าว่า “กามกิจ”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภาพ.ศ 2554ได้ให้ความหมายถึงการร่วมประเวณี การมเพศสัมพันธ์  ซึ่ง
การน าสัตว์มาประกอบกามกิจก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์  ซึ่งพฤติกรรมการชอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์นั้น 
เรียกว่าเป็นโรคซูฟิเลีย (zoophilia)หรือ เบ็สทิแอ็ลลิทิ (Bestiality)เป็นการชอบสมสู่กับสัตว์ หมายถึงภาวะคน
ที่มีความสุข ความพอใจทางเพศจากการร่วมเพศกับสัตว์ ซึ่งอาจเป็นด้วยองคชาติและช่องคลอดทางปกติ การ
ร่วมเพศทางทวารหนัก การดูดอมอวัยวะเพศ หรือการเลียอวัยวะเพศ ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าคนที่มีพฤติกรรมสม
สู่กับสัตว์จะต้องเป็นโรคจิต (อาจารย์ต้น,2013) แต่ในประเทศไทยการช าเราสัตว์ก็มีปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยที่
พบในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาใช้ชื่อเรียกกลุ่มที่มีความนิยมทางเพศด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับ
สัตว์ว่ากลุ่มโบโบ้กลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการถ่ายรูปขณะมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขหรือลงข้อความหาสุนัขมามี
เพศสัมพันธ์ด้วยและในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพจากคลิปวิดี โอ  คนมี เพศสัมพันธ์กับสุนัข
(dogilike.2557) ในทางตรงข้ามก็มีประเทศที่การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วย เช่น 
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ฟินแลนด์ ฮังการี และโรมาเนีย (BBCNEW.2015) และบางประเทศเช่น ประเทศเยอรมนีก็มีกฎหมายบัญญัติ
ออกมาเป็นกลาง คือ อนุญาตให้มี เพศสัมพันธ์กับสัตว์ ได้  แต่ห้ามส่ง เสริมงานลามกเกี่ยวกับสัตว์
(Strafgesetzbuch {StGB}) § 184a  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และวัฒนาการเก่ียวกับการล่วงละเมิดทางเพศของสัตว์ 
2.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้เกี่ยวกับการการล่วงละเมิดทางเพศของสัตว์ 
3.เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการการล่วงละเมิดทางเพศของสัตว์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยนี้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของสัตว์ของประเทศไทย 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  ข้อมูลในคดีข้อหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์จากค าพิพากษาของศาล เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคดีการล่วงละเมิดทางเพศของสัตว์  

3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย  
การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของค าว่าสัตว์ทางกฎหมายไทย 
1.พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

สัตวแพทย์ ได้ให้ความหมายค าว่าสัตว์ไว้ในมาตรา 4 ว่า “สัตว์” หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พรรณไม่และ
มนุษย์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม119 .23 เมษายน2545) 

2.พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดีภาพสัตว์พ.ศ.2557โดยในมาตรา3ได้ให้
ความหมายถึง ค าว่า “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์
เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เ ลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดง 
หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่131.26 ธันวาคม 2557 )  
 ความหมายของค าว่าล่วงละเมิดทางเพศตามกฎหมายไทย 

ในความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ จะถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า“การคุกคามทางเพศ” โดยมี
กฎหมายว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
127.2553) รวมถึง มาตรการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งได้ก าหนดเส้น
แบ่งของการกระท าด้วยความเสน่หาต่อกันกับการคุกคามไว้ที่ผู้ถูกกระท ายินยอมหรือไม่ซึ่งได้ถือเป็นนวัตกรรม
ทางกฎหมายที่ส าคัญ (workpointnews.13 กันยายน 2017 ) และการล่วงละเมิดทางเพศ ยังหมายถึง
พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในเรื่องทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด สายตา และการใช้ท่าที รวมไปถึงการ
บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การข่มขืน โดยเราสามารถแยกประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศเป็น 3 ประเภทคือ  
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1.การล่วงละเมิดทางเพศทางค าพูดได้แก่การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา การแต่งกายที่ส่อ
ในทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดสองแง่สองง่ามการพูดจาแทะโลมการใช้ค าพูดเพ่ือกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ 
          2.การล่วงละเมิดทางเพศทางการกระท าที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัว ได้แก่ การจ้องมองของสงวนการโชว์ภาพ
โป๊ ภาพที่ส่อในทางเพศ การแอบดูตามห้องน้ า การแอบถ่ายภาพ การโชว์อวัยวะเพศการเผยแพร่ภาพถ่ายทาง
อินเตอร์เน็ตสื่อลามก 

3 การล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นการกระท าชัดแจ้ง ได้แก่ การแตะต้องเนื้อตัวที่ไม่พึงประสงค์ การท า
อนาจาร เช่น กอด จูบ ลูบ คล า การขอมีเพศสัมพันธ์ การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์การข่มขืน (ส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัว (ส.ค.).1-4) 
 ความหมายของค าว่าการกระท าช าเราของกฎหมายไทย 

การกระท าช าเรามีกฎหมายก าหนดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 277โดยยังมี 
ค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ 5448/2557 การกระท าช าเราตามมาตรา 277 วรรคแรก หมายถึง การร่วม
ประเวณีจึงต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศของผู้กระท าเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝ่าย และการกระท าช าเราไม่ว่า
เป็นการกระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืนก็ต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศหรือสิ่งอ่ืนใดให้
ล่วงล้ าเข้าไปเช่นกัน มิฉะนั้นเพียงการสัมผัสภายนอกก็จะเป็นการกระท าช าเราไปเสียหมดจ าเลยเพียงใส่
อวัยวะเพศของจ าเลยถูไถเสียดสีกับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยเจตนากระท าช าเรา แต่เมื่อมิได้สอดใส่จึงยัง
ไม่เป็นการกระท าช าเราส าเร็จ และ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่6775/2557 การกระท าช าเรา หมายถึงการร่วม
ประเวณี จึงต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศของผู้กระท าเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝ่าย (การกระท าช าเราตาม
กฎหมายหมายถึงอะไร.17สิงหาคม 2015) โดยมาตรา 276และมาตรา 277 จะอยู่ในความผิดเกี่ยวกับเพศ คือ 
ความผิดลักษณะที่ 9 ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลอาญามีทั้งความผิดที่กระท า
ต่อเสรีภาพในทางเพศ กล่าวคือ เสรีภาพในการก าหนดความสัมพันธ์ในทางเพศด้วยตนเองของบุคคล (คณิต ณ 
นคร.2545 :324) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์  

1.ประมวลกฎหมายอาญา  
ประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายโดยยกเลิกกฎหมายตราสามดวง และบัญญัติกฎหมายในส่วนอาญา

เป็นกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ความผิดอาญาในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองระดับ คือความผิดทั่วไป 
และความผิดลหุโทษเป็นความผิดที่มีระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ โดยมาตราที่มาตรา 381 เป็นความผิดในส่วนความผิดลหุโทษเช่นกัน (ประทีป ทับอัตตานนท์.2555 :8-9)
มาตรา381 ไม่ใช่มีไว้เพ่ือคุ้มครองสัตว์แต่เพ่ือให้คนมี“ความเมตตาสัตว์”โดยไม่ท าทารุณต่อสัตว์ ส่วนการฆ่า
สัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จ าเป็นได้แก่การท าให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดก่อนตายโดยไม่จ าเป็นเช่น การ
ขึงงูแล้วเอามีดกรีดท้องขณะที่งูยังเป็นอยู่เพ่ือเอาเลือดมาดื่มสดๆเอาลิงเป็นๆมาเจาะหัวเพ่ือกินสมองลิงสดๆ
เป็นต้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรานี้ก็ตามแต่ในบางกรณีก็เป็น
การท าทารุณต่อสัตว์เช่นกันถ้าท าโดยไม่จ าเป็นต่อการทดลองการวินิจฉัยจึงขึ้นอยู่กับระดับศีลธรรมของมนุษย์
ว่ากรณีใดควรเป็นการทารุณหรือไม“่ความผิดนี้ต้องมีเจตนา” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.2560 : 343-344) 

2.พระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 
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ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสัตว์และป้องกันการทารุณกรรม
สัตว์มากยิ่งขึ้นโดยมีการรวบรวมรายชื่อเสนอขอให้มีกฎหมายป้องกันทารุณกรรมสัตว์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมและนานาอารยประเทศ จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดีภาพสัตว์ พ.ศ.2557  โดยในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายถึง ค าว่า สัตว์ และ 
ทารุณกรรมสัตว์ ว่า  “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์
เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง 
หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่
ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในที่นี้ให้ความรวมทั้งสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงใช้งาน ใช้
เป็นพาหนะ ใช้เป็นเพ่ือน หรือใช้เป็นอาหาร  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ส่วนค าว่า ทารุณกรรม มาตรา3 
ได้ให้หมายถึงดังนี้ “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ ที่ท าให้สัตว์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท า
ให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้องเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท า งานอันไม่สมควรเพราะ
เหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ โดยรวมคือการกระท าหรือการละเว้นการกระท าใดๆ ที่ท าให้สัตว์
ได้รับความความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมี
ผลท าให้สัตว์ตาย (บทความนิตยสาร who’s view พ.ศ.2557)  โดยมาตรา 20 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใด
กระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรในมาตรานี้ยกเว้นแต่สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารตาม
พิธีกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ การตัดหู หาง ขน เขา หรืองาโดยมี
เหตุผลอนัสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการด ารงชีวิตของสัตว์หรือที่กฎหมายก าหนดให้สามารถท าได้
เป็นการเฉพาะเป็นต้น ในข้อยกเว้นที่กล่าวมา ไม่ถือว่า เป็นการทารุณกรรมสัตว์  ตามมาตรา 21 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดีภาพสัตว์ พ.ศ.2557  ผลของการฝ่าฝืนกระท า
ความผิดในการทารุณกรรมสัตว์ ตามมาตรา 31 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

สรุป การกระท าการล่วงละเมิดนั้นต่อสัตว์ก็มีกฎหมายออกมาคุ้มครองในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตราที ่381ซึ่งเป็นเพียงความผิดลหุโทษ และต่อมามีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกัน
การทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยบทบัญญัติ มาตรา3 ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า “สัตว์” และความหมายของค าว่า “การทารุณกรรม” และมาตราที่20 เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้กระท า
การทารุณกรรมสัตว์ โดยที่บทลงโทษของการฝ่าฝืนจะอยู่ในมาตราที่ 31 
วิธีการด าเนินวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 
 การวิจัยเอกสาร 
  การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “มาตรการเพื่อคุ้มครองการล่วง
ละเมิดเพศของสัตว์ควรเป็นอย่างไร”และ “การบังคับใช้กฎหมายในการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์” โดยมี
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ  ได้แก่ 
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 1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์  
 1.2 ต ารากฎหมายและหนังสือเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ 
 1.3 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 1.1  ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
 1.2  ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
 1.3  ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
 1.4  ส่วนที่เป็นข่าวข้อมูลและความรู้จากเว็บไซต์ 
2.ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้   
 2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น จัด
กลุ่มข้อมูล    
 2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยงหาความหมาย หาข้อสรุป  
 สถานที่เก็บข้อมูล 
 ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทยและกฎหมาย ต่างประเทศ ข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) 
 

ผลการวิจัย 
เดิมประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสัตว์ในการถูกท าทารุณกรรม คือ ประมวลกฎหมาย

อาญาเป็นส าคัญ ต่อมามีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
โดยพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติถึงการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์โดยตรงแบบอย่างการล่วงละเมิดทางเพศมนุษย์
ต่อมนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศสัตว์นั้นถึงจะมีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ในมาตรา 3 การทารุณกรรมสัตว์ในการน าสัตว์มาประกอบกามกิจนั้น การ
ประกอบกามกิจก็ได้ตามที่หมายถึงข้างต้นว่าเป็นการร่วมประเวณี การมีเพศสัมพันธ์กัน แต่ก็เป็นเพียง
กฎหมายที่ควบคุมในมุมกว้างซึ่งมิได้รวมถึงการกระท าในการล่วงละเมิดทางเพศอย่างอ่ืนด้วย เพราะเหตุนี้ท า
ให้กฎหมายยังมีช่องว่างอยู่ในการกระท าความผิด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ 
ปัญหาในการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์นั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

เพราะถึงแม้จะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองสัตว์ในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็ยังไม่สามารถท าให้ปัญหานี้เบา
บางลงได้ ต่อมาได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
โดยทั้งนี้ได้ลงถึงการคุ้มครองสัตว์เฉพาะเจาะจง มีการลงโทษผู้กระท าความผิด โดยได้ให้ความหมายของค าว่า
ทารุณกรรม ถึงการน าสัตว์มาประกอบกามกิจนั้น ปัญหานี้ประชาชนส่วนใหญ่มองเป็นแค่เรื่องผิดศีลธรรม หรือ
เป็นเรื่องผิดแปลกจากธรรมชาติเพียงเท่านั้น และปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการน ากฎหมายไปบังคับ
ใช้อย่างชัดเจน ท าให้ปัญหาการล่วงละเมิดเพศสัตว์ยังคงเป็นปัญหาต่อมาเรื่อยๆ ต่างประเทศก็มีปัญหาด้วย
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เช่นกันแต่ก็เป็นเพียงแต่การคุ้มครองการทารุณกรรม แต่การล่วงละเมิดทางเพศต่อสัตว์ยังไม่มีกฎหมายออกมา
เป็นชัดเจนและครอบครุมมากเท่าที่ควรเป็นเพียงแต่การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็นกลางเท่านั้น ต่างจาก
กฎหมายที่คุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันที่มีความชัดเจน และครอบคลุมการกระท า
ความผิดในการกระท าอ่ืนๆ ไม่เพียงแต่การร่วมประเวณีโดยการสอดใส่อวัยวะเพศของผู้กระท ากับอวัยวะเพศ
ของผู้ถูกกระท าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการมีเพศสัมพันธ์ในช่องปาก ทวาร หรือการใช้ของเทียมในการสอดใส่
ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการกระท าความผิดด้วย เพียงเท่านี้ถ้าการเสนอความเท่าเทียมในสังคมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์
หรือเป็นสัตว์ก็ควรได้รับซึ่งความเสมอภาค มนุษย์สามารถแสดงความยินยอมหรือไม่ยินยอมให้กระท าการใดได้ 
แต่สัตว์ไม่สามารถท่ีจะให้ความยินยอมหรือแม้แต่การที่จะไม่ยินยอมให้กระท าได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์นั้น เป็นปัญหาสังคมที่ควรเร่งหาทางแก้ไข ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ใน

ส่วนด้านการผิดศีลธรรมหรือด้านความสงบเรียบร้อยต่อประชาชน แต่ยังเป็นการที่เราไปเบียดเบียนเพ่ือนร่วม
โลก สัตว์ต่างๆก็ถือว่ามีชีวิตมีจิตใจ มนุษย์ไม่อยากถูกทารุณไม่อยากถูกท าร้าย โดยการกระท าร้ายในการล่วง
ละเมิดทางเพศเป็นการกระท าต่อร่างกายผู้ถูกกระท าย่อมมีบาดแผลฝังใจในการที่ไม่ยินยอมนั้น สัตว์ก็เช่นกัน
เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสัตว์นั้นยินยอมหรือไม่ หรือแม้แต่การเข้าใจในการสื่อสารก็ด้วย เพราะฉะนั้นอยากให้มี
หน่วยงานเข้าช่วยเหลือสัตว์ที่โดนกระท าการล่วงละเมิดทางเพศให้ได้รับการรักษาหรือได้รับการดูแล 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 การวิจัยปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์นี้ได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแล้วคือ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557แต่ข้อกฎหมายในการ
คุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมมากพอในส่วนของทารุณกรรมโดยน าสัตว์มาประกอบกามกิจ จึงควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ไม่มีช่องว่างในการกระท าความผิด 
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