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บทคดัย่อ 

 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างความร้ายแรงของ
อาชญากรรมและโทษกรณีความผดิทางเพศตามกฎหมายอาญา มาตรา276วรรคแรก กรณีข่มขืนผูใ้หญ่ท่ี

มีอายกุว่าสิบหา้ปี กบัมาตรา277วรรคแรกกรณีข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายกุว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้า
ปี ว่าอาชญากรรมใดมีความร้ายแรงสูงกว่า และความเหมาะสมสัมพนัธ์กนักบัอตัราโทษท่ีบญัญติัไว้
แลว้หรือไม่ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการคุม้ครองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมทาง
เพศ ประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองโทษพบว่าการกระท าความผิดกบัเด็กเป็นอาชญากรรมท่ีมีความ

ร้ายแรงมากกว่าอาชญากรรมท่ีเกิดกบัผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะในเร่ืองสภาพของเด็กทางกายภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ยงั
มีความเจริญเติบโตและพฒันาการทางดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ การศึกษาอบรม ประสบการณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด สติปัญญายงัไม่ดีเพียงพอท่ีจะป้องกนัตนเองได ้อาจท าให้ตกเป็นเหยื่อของการก่อ
อาชญากรรมไดง่้าย อีกทั้งผลท่ีเกิดจากการกระท ายอ่มกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กท่ียงัไม่
เติบโตเต็มท่ียอ่มเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาจากอตัราโทษท่ีก  าหนดไวใ้ห้มีอตัรา
โทษท่ีเท่ากนั ทั้งสองมาตราดังกล่าวจึงไม่มีความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างความร้ายแรงของ

อาชญากรรมและโทษ 
เมื่อศึกษาถึงกฎหมายอาญาของต่างประเทศ ทั้งท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อักษร

อยา่งเช่นประเทศฝร่ังเศส และแบบท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณีอยา่งเช่นประเทศองักฤษพบว่า ได้
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ให้การกระท าความผิดทางเพศกบัเด็กเป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงมากกว่าและไดก้  าหนดโทษ
หรือบทลงโทษท่ีสูงกว่าการกระท าความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อผูใ้หญ่ หากยอ้นดูกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยในอดีต ก็เคยก าหนดโทษใหม้ีความสมัพนัธร์ะหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรม  

ดงันั้น ในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี จึงเสนอให้มีการพิจารณากฎหมายอาญาในความผิดทางเพศ 
โดยพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายว่ามุ่งคุม้ครองส่ิงใด มุ่งคุม้ครองสังคมซ่ึงเป็นมหาชนหรือมุ่ง
คุม้ครองเอกชน ส่ิงใดมีความส าคญัมากกว่า และก าหนดมาตรการลงโทษใหไ้ดส้ดัส่วนเหมาะสมกนัใน
ความผิดทางเพศท่ีบัญญัติในมาตรา 277วรรคแรก กับความผิดในมาตรา 276 วรรคแรก โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมโทษให้มีความสัมพนัธ์กนักบัความร้ายแรงของอาชญากรรม อนัจะท าให้กฎหมายอาญาจะมี
ประสิทธิผลในการคุ้มครองป้องกัน และเกิดผลข่มขู่หรือยบัย ั้งการกระท าความผิดท่ีเ ก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเพศ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to find out the relationship between crime and 

punishment according to Criminal Law, Section 276, Paragraph One on rape against the adult of age 
more than fifteen years old and Section 277, Paragraph One on rape against child of age more than 
thirteen years, but not more than fifteen years and to determine which crime is considered as more 

violent and properness of the relation between the violence and imposed penalty. 
According to conceptual and theoretical studies, the study on protective measures 

relevant to sex crime as well as theoretical concepts on penalty, it was found that sex offense against 
child is more violent than sex offense against adult in terms of physical conditions of child with lower 
development and growth in physical, mental, educational, experience, emotional and intellectual 
aspects for self-protection. These lower capabilities can easily bring the child become victim of 

crime. Furthermore, the effects from sex offense on physical and mental condition of the child will be 
more violent, while same penalties were imposed. Therefore, it was found that for these two Sections, 
the violence and penalty of sex crime are not related. 

According to the internationally criminal laws, like civil law in France and common law 
in England, the sex crime against child is considered more violent than against adult, therefore,  
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stronger penalties have been imposed. In the past, for Thailand law, penalties were imposed, 
relatively to violence of the crime. 

This study was them aimed at proposing for review of criminal law on sex offence, based 

on legal virtue, focusing on which one, between public and private, the protection of law is for, which 
one is more substantial and the proper penalty against sex offence prescribed in Section 277, 
Paragraph One and Section 276, Paragraph One and amendment with more penalty imposed related 
with violence of the crime. This proposal was meant for efficient protection, threatening and 
inhibition outcomes against sex crime. DPU
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อาชญากรรม คือ การกระท าหรืองดเวน้การกระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมายซ่ึงกระท าโดย
ปราศจากขอ้อา้งหรือ มีเหตุอนัสมควร  แมก้ฎหมายอาญาจะมีบทบญัญติัแน่นอนหรือความถูกผิด  
แต่ความผดิในทางศีลธรรมทั้งหมดก็มิไดเ้ป็นความผิดอาญา ในทางกลบักนัความผิดทางอาญาก็ไม่
จ  าต้องเป็นความผิดทางศีลธรรมเสมอไป  ทุกสังคมล้วนมีอาชญากรรม อาชญากรรมยงัเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ไม่เคยหายจากสังคม1 และยงัคงมีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

เม่ือมีการกระท าความผิดย่อมมีการลงโทษ หากผิดศีลธรรมอาจไม่มีโทษทางอาญาแต่
อาจถูกลงโทษทางสังคม  แต่หากเป็นอาชญากรรมท่ีกระท าผิดทางกฎหมายอาญาย่อมต้องถูก
ลงโทษตามกฎหมายอาญาท่ีไดบ้ญัญติัไว ้ ซ่ึงสังคมคาดหวงัว่า การลงโทษจะมีผลเป็นการควบคุม
สังคม และควบคุมอาชญากรรมโดยเฉพาะตามทฤษฎีลงโทษเพื่อยบัย ั้งข่มขู่ (Utilitarian or 
Reductive Justification) ซ่ึงมีเหตุผลวา่  การลงโทษมีผลท าให้อาชญากรรมลดลงได ้ การลงโทษท่ี
รุนแรงจะเป็นการยบัย ั้งการกระท าผิด หรือมีผลป้องกนัอาชญากรรม (Deterrence)  เพราะในการ
อธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมตามแนวทฤษฎีป้องกันนั้น  นักอาชญาวิทยามักจะน าเสนอ
หลกัการของทฤษฎีแนวน้ีโดยแบ่งแยกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบท่ีหน่ึงเรียกว่า “การป้องกนัทัว่ไป” 
(General Deterrence) ซ่ึงหมายถึงอิทธิพลของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีท าให้บุคคล
ทัว่ไปเกรงกลวัและไม่กลา้ท่ีจะประกอบอาชญากรรม  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความเกรงกลวัต่อการถูกจบั     
ถูกตดัสินวา่กระท าผดิและถูกลงโทษอยา่งรุนแรง  ซ่ึงหากไม่มีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมน้ี
แลว้  บุคคลทัว่ไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรมโดยไม่เกรงกลวั   ส าหรับการป้องกนัอีกรูปแบบ
หน่ึงคือ “การป้องกันเฉพาะ” (Specific Deterrence) ซ่ึงหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมท่ีท าให้บุคคลท่ีเคยถูกลงโทษมาแล้วไม่ประกอบอาชญากรรม  เน่ืองจาก
บุคคลดงักล่าวเกรงกลวัวา่จะถูกลงโทษซ ้ าอีก   

                                                           
1 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (ม.ป.ท: ม.ปพ, 2559), น. 15. 
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เม่ือกล่าวถึงอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงและมีอตัราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึน
เร่ือยๆ ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบนัยงัประสบกบัปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะในเร่ืองความผิด
เก่ียวกบัเพศ ซ่ึงยงัคงมีอาชญากรรมสูงข้ึน 

ความผิดเ ก่ียวกับเพศฐานข่มขืนกระท าช า เรานั้ น  เ ป็นความผิดท่ี มีความเป็น
อาชญากรรมสูงเน่ืองจากมีผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจของผูถู้กกระท าเพราะเป็นการข่มขืนใจ
และบงัคบั  เป็นการท าลายส่ิงท่ีผูห้ญิงหวงแหนและรักษาไว ้หากผูใ้ดถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่
ยนิยอมยอ่มจะเป็นความเสียหายท่ีติดตวัไปตลอดทั้งในความทรงจ าของตนเอง และยงัอาจถูกสังคม
รอบข้างประณามได้อีกด้านหน่ึง เช่นน้ีย่อมท าให้ผู ้ถูกกระท านั้ นเกิดความทุกข์ทรมานท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอ่ื้น หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ความผิดฐานดงักล่าวก่อปัญหาแก่
สังคมโดยส่วนรวมเป็นอยา่งมาก 

โดยเฉพาะอาชญากรรมดงักล่าวผูก้ระท าความผิดสามารถกระท ากบัเหยื่อท่ีเป็นเด็กได้
ง่ายมากกว่า และเด็กท่ีถูกข่มขืนกระท าช าเราอาจเกรงกลวัต่อผูก้ระท าผิด  อนัเน่ืองมาจากอิทธิพล 
ถูกประทุษร้าย หรืออาจจะถูกข่มขู่ อาจถูกข่มขู่ฆ่า ท าร้าย หรือกลวัท่ีจะบอกพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ
ญาติ เน่ืองจากอาจกลวัว่าจะถูกว่ากล่าวหรือท าโทษ ให้เสียใจข้ึนไปอีกหรือ จะไดรั้บความอบัอาย
หากรับรู้ถึงในสังคมทัว่ไปก็กลวัจะถูกรังเกียจ  ถูกประณาม ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้
ผูก้ระท าผิดไม่เกรงกลวัเน่ืองจากเม่ือกระท าผิดแลว้ไม่มีใครเอาผิดหรือน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ 
ก็อาจกระท าความผดินั้นซ ้ าอีกเร่ือยๆโดยไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย   

ในความผดิเก่ียวกบัเพศ กฎหมายอาญามีวตัถุประสงคใ์นอนัท่ีจะคุม้ครองคุณธรรมทาง
กฎหมายคือ เสรีภาพ  ในการท่ีจะกระท าการในเร่ืองทางเพศซ่ึงเป็นการให้ความคุม้ครองเสรีภาพ
หรือความสมคัรใจในแต่ละบุคคลเป็นเสรีภาพทางเพศ  แต่ก็รวมไปถึงกรณีจะคุม้ครองคุณธรรม
ทางกฎหมายในเร่ืองของศีลธรรมทางเพศอีกดว้ย  ดงัเห็นไดจ้ากความผิดเก่ียวกบัเพศของมาตราท่ี
บญัญติัให้ผูก้ระท ามีความผิดนั้นตอ้งเป็นการกระท าต่อบุคคลท่ีไม่สมคัรใจเท่านั้น ยกตวัอย่างเช่น 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 “ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น.....” องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ การ
บงัคบัข่มขืนใจกระท าต่อผูอ่ื้นโดยผูอ่ื้นไม่สมคัรใจหรือไม่ยินยอมร่วมประเวณีดว้ย การกระท านั้น
จึงเป็นความผดิ  แต่ในกฎหมายอาญาในเร่ืองความผิดเก่ียวกบัเพศบางมาตราก็บญัญติัให้การกระท า
เป็นความผดิทนัทีแมจ้ะมีความยนิยอม ซ่ึงกฎหมายมุ่งเนน้คุม้ครองในเร่ืองศีลธรรมทางเพศร่วมกบั
เร่ืองเสรีภาพทางเพศ อนัไดแ้ก่ความผิดเก่ียวกบัเพศท่ีกระท าต่อเด็กโดยกฎหมายจะก าหนดช่วงอายุ
ของความเป็นเด็กไวช้ดัเจน  ยกตวัอยา่งเช่น  มาตรา 277 ผูใ้ดกระท าช าเราเด็ก...โดยเด็กจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม  กรณีน้ีหากมีการกระท าช าเราเด็ก  แมเ้ด็กจะยนิยอมผูก้ระท ามีความผดิทนัที 
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กฎหมายอาญา ยงัไดค้  านึงถึงความรุนแรงของอาชญากรรมในความผิดเก่ียวกบัเพศทีได้
กระท าต่อบุคคลบางประเภทไวโ้ดยเฉพาะ  เช่นการกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก  โดยจะก าหนดอตัรา
โทษไวสู้งกวา่ความผดิท่ีกระท าต่อบุคคลทัว่ไป   

ยกตวัอยา่งกรณีท่ีกฎหมายคุม้ครองไวเ้ป็นพิเศษ เช่น 
1. มาตรา 277 วรรคหน่ึง กระท าช าเราเด็กอายกุวา่ 13 แต่ยงัไม่เกิน 15 ปี  
2. มาตรา 277 วรรคสาม กระท าช าเราเด็กอายไุม่เกิน 13 ปี 
ซ่ึงผูว้จิยัศึกษากรณีท่ีมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราท่ีกระท า

ต่อเด็กและผูใ้หญ่  ดงัในกฎหมายอาญา มาตรา 276 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ดงัท่ีบญัญติัวา่ “ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น........” องค์ประกอบคือตอ้งมีการ
ข่มขืน คือการบงัคบัขู่เขญ็โดยปราศจากความยนิยอม แต่หากผูถู้กกระท ายนิยอมเท่ากบัเป็นการสละ
คุณธรรมทางกฎหมาย ซ่ึงตามมาตราดังกล่าวสามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายได้ เม่ือสละ
คุณธรรมทางกฎหมายแลว้ผูก้ระท าก็ไม่มีความผิดฐานข่มขืนตามกฎหมายอาญา มาตรา 276 น้ี อีก
ทั้งรัฐยงับญัญติัให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดท่ียอมความกนัได ้แต่หากพิจารณาในกฎหมายอาญา 
มาตรา 277 บญัญติัข้ึน มีวตัถุประสงค์จะคุม้ครองเด็กเป็นพิเศษโดยมุ่งคุม้ครองให้สูงกว่าบุคคล
ธรรมดา  คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ และยงัมีคุณธรรมทาง
กฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองศีลธรรมทางเพศของบุคคลในสังคมส่วนรวมอยู่ด้วย ดังท่ีบญัญติัว่า “ผูใ้ด
กระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี......โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม....”จะเห็นว่ารัฐมุ่งคุม้ครอง
เด็กจากการถูกกระท าช าเราอยา่งเด็ดขาด โดยเด็กไม่สามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุม้ครองเร่ือง
ศีลธรรมน้ีได ้และถูกก าหนดให้เป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดซ่ึงไม่สามารถยอมความกนัไดอ้ย่างใน
กฎหมายอาญามาตรา 276  ซ่ึงสามารถมองไดว้า่คุณธรรมทางกฎหมายของกฎหมายอาญา มาตรา 
277 นั้นสูงกว่ากฎหมายอาญา มาตรา 276  หรืออีกนยัหน่ึงก็คือคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครอง
เด็กสูงกวา่ เน่ืองจากเป็นอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงมากกวา่ 

ยงัมีขอ้สังเกตอีกวา่ ความผิดทางเพศนั้นเป็นความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพรวมกบัความผิด
เก่ียวกบัร่างกาย ดงันั้น ความผดิทางเพศท่ีร้ายแรงคือการกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก ซ่ึงกฎหมายอาญา
มุ่งคุม้ครองการกระท าความผิดต่อเด็กเป็นพิเศษ มีปัญหาท่ีจะพิจารณาว่า ในสังคมไทยเด็กอายุไม่
เกิน 15 ปี โดยเฉพาะกว่า 13 แต่ไม่เกิน 15 ปี ยงัเป็นผูไ้ร้เดียงสาในเร่ืองเก่ียวกบัเพศ ยงัไม่สามารถ
ปกป้องตนเองจากการถูกประทุษร้าย หรือใช้วิจารญาณในการตดัสินใจยินยอมหรือสมคัรในการ
ประกอบกิจกรรมทางเพศ จึงอาจตกเป็นเหยือ่จากการกระท าผดิไดโ้ดยง่าย ดงันั้น เพื่อให้เกิดผลเป็น
การป้องปรามแก่ผูท่ี้กระท าความผดิต่อเด็ก โดยอาศยัความอ่อนวยัของเด็กหญิงไม่วา่จะทางร่างกาย
และจิตใจโดยหลอกลวงหรือ ใช้ก าลงัข่มขู่จึงควรลงโทษให้สูงกวา่การกระท าผิดต่อผูใ้หญ่หรือไม่ 
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ควรจะมีการแกไ้ขบทบญัญติัหรือเพิ่มเติมโทษ แมว้่ากฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนัซ่ึงพฒันามาจาก
กฎหมายอาญาอดีต ไดป้รับปรุงเร่ืองโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศไวห้ลายคร้ัง โดยใชท้ฤษฎีในการ
ป้องปราม ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ไม่ไดแ้กไ้ขเพิ่มบทบญัญติัและโทษเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกกระท าช าเรา
โดยขู่เขญ็ ใชก้  าลงัประทุษร้าย ท าให้ไม่สามารถขดัขืนไดห้รือท าให้เขา้ใจผิดวา่เป็นบุคคลอ่ืนไวสู้ง
กวา่เป็นพิเศษ 

 แต่เม่ือพิจารณาจากกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกับเพศในปัจจุบนั อตัราโทษท่ี
กฎหมายบญัญติัในความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อบุคคลอายุกว่า15 ตามมาตรา 2762  “ผูใ้ดข่มขืน
กระท าช าเราผูอ่ื้น ระวางโทษจ าคุก 4-20 ปี และปรับ...” เปรียบเทียบกบัความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อ
เด็กอายุต  ่ากว่า15ปี ตามมาตรา 2773 “ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน15 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ระวางโทษจ าคุก 4-20 ปีและปรับ...” จะเห็นไดว้่ากฎหมายไดบ้ญัญติัระวางโทษไว้
เท่ากนัแต่เม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของอาชญากรรมแลว้ การกระท าความผิดท่ีกระท าต่อเด็กยอ่ม
มีความรุนแรงหรือร้ายแรงมากกว่า อตัราโทษในการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กจึงควรตอ้งมี
โทษท่ีสูงกว่า  จึงเห็นว่ากฎหมายทั้งสองมาตราดังกล่าวยงัไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างความ
รุนแรงของอาชญากรรมและโทษท่ีบญัญติัไวต้ามกฎหมาย 

เม่ือกฎหมายมีความบกพร่องจึงควรแกไ้ข ซ่ึงจะท าให้ผูถู้กบงัคบัใชก้ฎหมายไดรั้บโทษ

จากการกระท าความผดิอาญาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมแก่เด็กผูท่ี้ไดรั้บผลร้าย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

        1. เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีการเกิดอาชญากรรม และวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

        2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรุนแรงของอาชญากรรมและโทษ ศึกษากรณีความผิด

เก่ียวกบัเพศในฐานความผดิ ข่มขืนกระท าช าเราในกฎหมายอาญาปัจจุบนั 

        3. ศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กและต่อผูใ้หญ่และเหตุท่ีตอ้ง

ก าหนดโทษในความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กสูงกว่าความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อผูใ้หญ่ตาม

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
                                                           

2 มาตรา 276 วรรคแรก ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้นโดยขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆโดยใชก้ าลงัประทุษร้าย 
โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าใหผู้อ่ื้นนั้นเขา้ใจผิดวา่ตนเป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ส่ีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท 

3 มาตรา 277 วรรคแรก ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายไุม่เกินสิบหา้ปีซ่ึงมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน โดยเด็ก
จะยนิยอมหรือไม่ก็ตามตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท 
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        4. ศึกษาและหาแนวทางการปรับปรุงบทบญัญติัในกฎหมายอาญาในความผดิเก่ียวกบัเพศใหมี้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงของอาชญากรรมและโทษ กรณีความผดิเก่ียวกบัเพศในความผดิ

ทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กและต่อผูใ้หญ่ 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

อาชญากรรมทางเพศนั้นบญัญติัให้เป็นความผิดทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญา 
ลกัษณะ 9 เร่ืองความผิดเก่ียวกบัเพศซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองเสรีภาพภาพในการ
ประกอบกิจกรรมทางเพศไดอ้ยา่งอิสระ แต่หากเป็นการประกอบกิจกรรมทางเพศท่ีกระท ากบัเด็ก
อายตุ  ่ากวา่สิบหา้ปีนั้น รัฐถือวา่เป็นส่ิงตอ้งหา้มกระท าเน่ืองจากสาเหตุหลายประการเช่นเป็นการขดั
กับหลักศีลธรรมอนัดี อีก คุณธรรมทางกฎหมายจึงมุ่งคุ้มครองเห็นได้ว่า นอกจากจะเป็นฐาน
ความผดิซ่ึงมีคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ   และยงัมีคุณธรรมทาง
กฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองสังคมส่วน รวมอยู่ด้วยคือเด็กอายุต  ่ากว่านั้นรัฐเห็นว่ายงัไม่เหมาะท่ีจะมี
เพศสัมพนัธ์ การห้ามมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็กก่อนวยัอนัควร เป็นการคุม้ครองความบริสุทธ์ิทางเพศ
ของเด็ก ความอ่อนแอทางเสรีภาพของเด็ก ซ่ึงง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทาง
เพศ  อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดประสบการณ์จึงไม่สามารถคิดและตดัสินใจไดดี้พอท่ีจะ
ดูแลตนเองได ้เม่ือพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายจะเห็นว่าคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครอง
สังคมหรือส่วนรวมเป็นคุณธรรมท่ีสูงกวา่คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคล 

จากการศึกษาตวับทกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองผูเ้ขียนมีความเห็นว่า
ความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กนั้นมีความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีสูงกวา่อาชญากรรมทางเพศท่ี
กระท าต่อผู ้ใหญ่เน่ืองจากเด็กอายุระหว่าง 13 - 15 ปี โดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ยงัมีความ
เจริญเติบโตและพฒันาการด้านต่าง ๆ เช่นร่างกาย จิตใจ ความคิด สติปัญญา การตัดสินใจ 
การศึกษาอบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะรู้หรือเขา้ใจในเร่ืองเพศ เม่ือการ กระท าความผิด
ทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กในกฎหมายอาญา มาตรา 277 มีความร้ายแรงของอาชญากรรมมากกวา่การ
กระท าความผิดทางเพศตามกฎหมายอาญา มาตรา 276 มาตรการทางกฎหมายหรือโทษก็ควรจะได้
สัดส่วนกบัความของอาชญากรรม แต่เม่ือพิจารณากลบัพบว่าทั้งสองมาตราดงักล่าวมีมาตรการ
ลงโทษไวใ้นอตัราท่ีเท่ากนัคือ ระวางโทษส่ีปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาทซ่ึง
ผูเ้ขียนเห็นวา่ สัดส่วนของความร้ายแรงของอาชญากรรมนั้นไม่สัมพนัธ์กบัโทษดงันั้นบทลงโทษ
ของความผดิในกฎหมายอาญามาตรา 277 จึงตอ้งก าหนดโทษไวสู้งกวา่กฎหมายอาญา มาตรา 276  
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1.4 วธีิการศึกษา 
ศึกษาจากตวับทกฎหมาย และทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ง หนงัสือ บทความ วารสาร 

วทิยานิพนธ์ ขอ้มูลต่างทางอินเตอร์เน็ต โดยน ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบ 

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาหลกัเกณฑ ์แนวคิด ทฤษฎีของการเกิดอาชญากรรม ทฤษฎีการลงโทษ และศึกษา

สัดส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษ โดยเน้นศึกษากรณี

ความผิดเก่ียวกบัเพศในฐานความผิดข่มขืนกระท าช าเรา เปรียบเทียบระหวา่งการกระท าผิดต่อเด็ก

และ ต่อผูใ้หญ่เพื่อวิเคราะห์ระหว่างร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษถึงเพื่อศึกษาหาความความ

เหมาะสมของโทษ 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

        1. ท าใหท้ราบถึงแนวคิด ทฤษฎีของการเกิดอาชญากรรม และวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

        2. ท าให้ทรายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรุนแรงของอาชญากรรมและโทษ ศึกษากรณี

ความผดิเก่ียวกบัเพศในฐานความผดิ ข่มขืนกระท าช าเราในกฎหมายอาญาปัจจุบนั 

        3. ท าให้ทราบถึง ผลของศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กและ

ต่อผูใ้หญ่และเหตุท่ีตอ้งก าหนดโทษในความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กสูงกว่าความผิดทางเพศท่ี

กระท าต่อผูใ้หญ่ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

        4. ท าใหท้ราบถึงแนวทางการปรับปรุงบทบญัญติัในกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกบัเพศให้

มีความสัมพนัธ์ระหว่างความรุนแรงของอาชญากรรมและโทษ กรณีความผิดเก่ียวกับเพศใน

ความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กและต่อผูใ้หญ่ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของสภาพสังคมไทยใน

ปัจจุบนั 
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บทที ่2 
อาชญากรรมทางเพศและการลงโทษตามกฎหมายอาญา 

 
2.1 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระท าความผดิทางเพศ  

ปัญหาความผิดท่ีเก่ียวกับเพศ เป็นปัญหาท่ีรุนแรงเน่ืองจากมีผลเสียหายกระทบต่อทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ เป็นการล่วงละเมิดเสรีภาพทาสงเพศของเหยื่อ และมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน สตรีและเด็กมกัตกเป็นเหยือ่ของอาชญากร ความผิดเก่ียวกบัเพศเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคมทุก
ประเทศ โดยทุกประเทศให้ความสนใจและเสนอให้มีการร่วมกนัป้องกนั และแกไ้ขปัญหาโดยออก
มาตรการเพื่อคุ้มครองในระดับสากล  ซ่ึงเรียกว่าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเป็น
สนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ เป็นสนธิสัญญาท่ีมีรัฐมากกวา่สองรัฐข้ึนไปเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญา  การ
เขา้เป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัสนธิสัญญา ส าหรับความ
ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวสตรีท่ีแระเทศไทยเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญา มี 2 ฉบบัไดแ้ก่ อนุสัญญาวา่ดว้ย
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีทุกรูปแบบ และปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัการใชค้วามรุนแรงต่อสตรี1  
        2.1.1 อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ  เป็นอนุสัญญาท่ีจดัท าข้ึน
โดยสหประชาชาติและไดรั้บความรับรองจากท่ีประชุมสมชัชาแห่งสหประชาชาติ สมยัท่ี 34 เม่ือวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2522 อนุสัญญาน้ี ให้ความหมายของค าวา่ “เลือกปฏิบติัต่อสตรี” หมายถึง การแบ่งแยกกีด
กนั หรือการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ หรือมีผลหรือความมุ่งประสงคท่ี์จะท าลายหรือท าให้เส่ือม
เสียการยอมรับ  การได้อุปโภคหรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่ค  านึงถึงสถานภาพด้านการสมรสบน
พื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษหรือสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทุกดา้น ทั้งดา้น
สังคม วฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สิทธิในการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการวางนโยบาล
ของรัฐบาล การรับต าแหน่งราชการทุกระดบั การเขา้ร่วมเป็นสมาชิดในองค์กรอิสระ การได้มาซ่ึง
สัญชาติ ดา้นการศึกษา การประกอบอาชีพ หลกัประกนัสุขภาพ การจา้งงาน การถูกปลดออกจากงาน
                                                           

1 ถิรดล  วฒันศกัด์ิ, เหตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285, (มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2558), น. 16. 
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โดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์  การเขา้ถึงความยุติธรรมในดา้นกฎหมาย โดยการเขา้สู่กระบวนการ
ยติุธรรมของสตรี โดยศาลจะตอ้งใหค้วามยุติธรรมต่อสตรีให้เท่าเทียมกบับุรุษ ไม่มีการเลือกปฏิบติัจาก
เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของรัฐ2 ในกรณีท่ีมีการกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ อนัเป็นการสร้างความเสียหาย
แก่สตรีทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากตอ้งเขา้สู่ระบบกระบวนการยุติธรรม อนุสัญญาฉบบัน้ีไดส้ร้าง
หลกัประกนัให้แก่สตรีวา่ รัฐภาคีของอนุสัญญาฉบบัน้ีจะไม่มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเพศ สตรีจะ
ได้รับความยุติธรรมเช่นเดียวกับบุรุษจากศาล แบะรัฐต้องมีการออกกฎหมายภายในเพื่อให้มีการ
คุม้ครองสตรีโดยเฉพาะ  

        2.1.2 ปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อสตรี  
ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี  จากมติ ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ วนัท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ.2536 โดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติไดต้ระหนกัถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการยอมรับหลกัการระดบัสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสตรีในเร่ืองสิทธิ และหลกัการ
ท่ีค านึงถึงความเสมอภาค ความมัน่คงปลอดภยั เสรีภาพ และความเป็นหน่ึงเดียวอนัแบ่งแยกมิได ้และ
ศกัด์ิศรีแห่งมนุษยท์ั้งปวง ทั้งน้ีเน่ืองจากสิทธิและหลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นหลกัการอนัส าคญัของ
กติกาสากล ประกอบด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อตา้นการทารุณกรรม การกระท าโหดร้ายต่างๆ อนัไร้มนุษยธรรม การลงโทษและการปฏิบติัอนัเลว
ทราม  

ตามปฏิญญาฉบบัน้ี ได้ยืนยนัว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของสตรี และท าให้ประโยชน์ท่ีสตรีจะไดรั้บจากสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นตอ้งถูกท าลายหรือ
ลดนอ้ยลง และค านึงถึงความลม้เหลวท่ีเคยเป็นมาในการปกป้อง และส่งเสริมสิทธิเหล่าน้ีและเสรีภาพ
เม่ือเกิดกรณีความรุนแรงต่อสตรี 

องค์การสหประชาชาติ ไดใ้ห้ความหมายของ “ความรุนแรงต่อสตรี” ในปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยการขจดัความรุนแรงต่อสตรี หมายถึง “การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากอคติทางเพศซ่ึง

                                                           
2 ถิรดล  วฒันศกัด์ิ, เหตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285, (มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2558), น. 17. 
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เป็นผลท าให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกนัเสรีภาพทั้งในท่ีสาธารณะ
และในชีวติส่วนตวั นอกจากน้ียงัใหร้วมถึงความรุนแรงต่อไปน้ี  

1) ความรุนแรงต่อร่างกาย ทางเพศและจิตใจท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว รวมทั้งการทุบตีการ
ทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและสตรีในบา้น ความรุนแรงอนัมีเหตุมาจากของหมั้นท่ีฝ่ายหญิงให้กบั
ครอบครัวสามี การข่มขืนโดยคู่สมรส การขลิบอวยัวะเพศสตรี และขอ้ปฏิบติัตามประเพณีต่าง ๆ อนั
เป็นอนัตรายต่อสตรี ความรุนแรงท่ีไม่ไดเ้กิดจากคู่สมรส และความรุนแรงท่ีเป็นการหาประโยชน์จาก
สตรี 

2) ความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจิตใจท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนทัว่ไป รวมถึงการข่มขืน
ทารุณกรรมทางเพศ การลวนลามทางเพศ การข่มขู่ในสถานท่ีท างาน ในสถาบนัการศึกษา และสถานท่ี
ต่างๆ การคา้หญิงและการบงัคบัคา้ประเวณี   

3) ความเพิกเฉยของรัฐต่อความรุนแรง ไม่วา่จะเป็นความรุนแรงท่ีเกิดทางร่างกาย ทางเพศ 
และจิตใจ  
        2.1.3 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention  on the Rights  of  the Child =CRC) 

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมีหลกัการท่ีส าคญัว่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่างๆ ติดตวัมาตั้งแต่เกิด
และประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฉบบัน้ีตอ้งด าเนินมาตรการต่างๆ  ติดตวัมาตั้งแต่เกิดและประเทศ
สมาชิกของอนุสัญญาฉบบัน้ีตอ้งด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้การปกป้องคุม้ครองและส่งเสริมการใช้
สิทธิของเด็กอยา่งเตม็ท่ีและอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาฯ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทัว่
โลกวา่ขอ้ก าหนดต่างๆ ในอนุสัญญาฯ เป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการดูแลคุม้ครองเด็ก   

สิทธิเด็กเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนแต่เด็กเป็นกลุ่มชนท่ีตอ้งการการปกป้องคุม้ครอง
มากกวา่คนทัว่ไปเน่ืองจากความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กเองท่ีไม่เท่าเทียม
กบัผูใ้หญ่จึงตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้พฒันาการและเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อสังคม  ในประชาคมระหว่างประเทศเห็นความส าคญัในการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิเด็กเป็นอยา่งยิ่งดงันั้นในปี พ.ศ. 1924/2467  องคก์ารสันนิบาตชาติไดป้ระกาศปฏิญญาวา่
ด้วยสิทธิเด็กหรือท่ีเรียกว่าเจนีวา(the Declaration of Geneva 1924) เม่ือมีการจดัตั้ งองค์การ
สหประชาชาติไดมี้การประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (the Universal  Declaration of  
Human Rights) เม่ือปี 1948/2491 แลว้  ต่อมาในปี 1959/2502 องค์การสหประชาชาติไดพ้ฒันาและ
ประกาศปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (the United Nations  Declaration on  the  Rights of the Child 
1959) แต่ปฏิญญาไม่มีผลผกูพนัเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ  ต่อมาจนถึงปี 1989/2532 สหประชาชาติ
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จึงได้พฒันาการคุ้มครองเด็กให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child 1989) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบปัจจุบนัในปี  2000/2533 องคก์าร
สหประชาชาติไดจ้ดัท าตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศอีก 2 ฉบบัในรูปแบบของพิธีสารต่อทา้ย
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก คือ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก คือ พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเร่ืองความเก่ียวพนัของเด็กในความขัดแยง้กันด้วยก าลังอาวุธ (Optional 
Protocol  on the  involvement  of children in Armed Conflict)  และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่
ดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองการคา้เด็ก  การคา้ประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก (Optional Protocol on the 
Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) ในการเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก
นั้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศภาคสมาชิก เพราะเป็นการก าหนดมาตรฐานในการคุม้ครองเด็ก
ขั้นต ่าท่ีประเทศเหล่านั้นจะตอ้งยกมาตรฐานของตนเองข้ึนให้เท่ากบัท่ีก าหนดในอนุสัญญาฯ หรือสูง
กวา่  ส่วนประเทศท่ีมีการคุม้ครองท่ีสูงกวา่ท่ีอนุสัญญาฯ ก าหนดไวจ้ะไดรั้บการยกยอ่งและกระตุน้ให้
พฒันาการคุม้ครองเด็กให้สูงยิ่งข้ึน  เหตุท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศภาคสมาชิก  เพราะการ
คุม้ครองเด็กอยา่งนอ้ยตามมาตรฐานขั้นต ่าของอนุสัญญาฯ เป็นการรับประกนัว่าเด็กทุกคนท่ีอยูใ่นเขต
อ านาจของรัฐนั้นจะไดมี้อตัราการอยูร่อดท่ีสูง  ไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจในระดบัท่ี
เด็กจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสามารถและมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี เด็กตอ้งถูกน าไปใช้
แรงงานก่อนวยัอนัควรซ่ึงขดัขวางการพฒันาการทางด้านการศึกษาของเด็กและตอ้งไม่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์โดยมิชอบไม่วา่ในการคา้ประเวณี  ในการใชป้ระโยชน์ทางเพศหรือทางดา้นอ่ืนๆ อนัเป็นการ
ท าลายชีวิตและอนาคตของเด็กโดยตรง  และให้เด็กไดมี้ส่วนร่วมตามระดบัความสามารถซ่ึงเป็นการ
พฒันาเด็กให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไป  เน่ืองจากเด็กเป็นทรัพยากรมนุษยข์องประเทศในอนาคต การพฒันา
เด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของประเทศให้เจริญเติบเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีความสามารถ  เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์
มีคุณค่าและท าประโยชน์ให้ต่อประเทศชาติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศนั้น ๆ และจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการแข่งขนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ในสังคมโลกทุกวนัน้ีท่ีประชากรทุกคนในประเทศตอ้งมีส่วนร่วมในการร่วมกนัพฒันาและ
รับผิดชอบในการแข่งขนัดว้ยการท าหน้าท่ีของแต่ละคนให้ดีท่ีสุดหากเด็กไม่ไดรั้บการคุม้ครองตาม
มาตรฐานท่ีดีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กจะเติบโตข้ึนมาอย่างไร้คุณภาพแทนท่ีจะเติบโตเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม กรณีเหล่าน้ีจะท าใหไ้ม่สามารถพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเต็มท่ีและจะท าให้
สังคมและทรัพยากรของประเทศนั้นอ่อนแอและตกเป็นรองประเทศอ่ืนๆ ในการแข่งขนัเพื่อความ อยู่
รอด และการพฒันาของประเทศนั้นเองค าว่า “เด็ก” ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปในตราสารทาง 
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กฎหมายระหว่างประเทศต่างๆว่า  หมายความถึงบุคคลทุกคนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี  อนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กใหค้  านิยาม “เด็ก” ไวใ้นขอ้ 1 วา่ “เพื่อความมุ่งประสงคข์องอนุสัญญาน้ี เด็กหมายถึง มนุษยทุ์ก
คนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เวน้แต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหนา้นั้นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่เด็กนั้น” จากค า
นิยามดงักล่าวมนุษยทุ์กคนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี อยูใ่นความหมายของค าวา่เด็กทั้งส้ิน เวน้แต่จะบรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีใชอ้ยู่ เช่น ในกรณีของประเทศไทยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยบ์รรพ 1 วา่ดว้ยบุคคล มาตรา 19 ก าหนดว่า บุคคลจะบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  
แต่หากคนนั้นไดท้  าการสมรสก่อนอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์โดยผูเ้ยาวฝ่์ายชายมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ และ
ฝ่ายหญิงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 20  ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บุคคลนั้นเป็นผู ้
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ดังนั้น หากเด็กท่ีอายุยงัไม่เกิน 18 ปี แต่ได้ท าการสมรสก่อนและเข้า
เง่ือนไขตามกฎหมายท่ีถือวา่เด็กนั้นพน้จากสภาวะความเป็นเด็กและบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  จะไม่
อยูใ่นความคุม้ครองของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กอีกต่อไป  และดงัไดก้ล่าวแลว้อนุสัญญาน้ีเป็นสัญญา
ท่ีมีประเทศเขา้เป็นภาคีสมาชิกมากท่ีสุดในโลก คือ 195  ประเทศ และขอ้ผกูพนัในการเป็นภาคีสมาชิก
ของอนุสัญญา คือการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายระหว่างประเทศฉบบัน้ี  ดงันั้น ค าจ ากดัความ 
“เด็ก” ในกฎหมายของทั้ง 195 ประเทศ จะตอ้งมีความหมายเช่นเดียวกบัอนุสัญญาน้ีท าให้ความหมาย
ของค าว่าเด็กนั้นเป็นความหายสากุลท่ีตอ้งเหมือนกนัทัว่โลก อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กคุม้ครองและ
ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนในโลกโดยไดก้ าหนดมาตรฐานขั้นต ่า (ซ่ึงหมายความวา่ประเทศ
อาจก าหนดสิทธิและการคุม้ครองสูงหว่าท่ีก าหนดไวใ้นอนุสัญญาน้ีได้ แต่จะต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้น
อนุสัญญาไม่ได)้  

อนุสัญญาฯ ก าหนดพนัธกรณีให้ประเทสภาคสมาชิกคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยแยกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 ประเภท  

1) สิทธิในชีวติและการอยูร่อด 
สิทธิในการมีชีวติและการอยูร่อด คือ  สิทธิของเด็กท่ีคลอดออกมาแลว้จะตอ้งมีชีวิตอยูร่อด

อยา่งปลอดภยั  อนุสัญญาฯ ก าหนดวา่รัฐภาคีรับรองวา่เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดท่ีจะมีชีวิต  
และรัฐภาคีตอ้งประกนัอยา่งเตม็ท่ีเท่าท่ีจะท าไดใ้หมี้การอยูร่อดและการพฒันาของเด็ก  

2) สิทธิในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง 
เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ในทุกรูปแบบท่ีจะเป็นอนัตรายต่อเด็ก ไม่ว่าจะ

เป็นการคุม้ครองจากการถูกท าร้ายทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ  ซ่ึงรวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ
กบัหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากเด็ก เช่น การคา้ประเวณีเด็ก  การขายเด็ก  การน า
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เด็กไปใชข้อทาน  ไม่วา่โดยบิดา มารดา ผูป้กครองเด็กหรือโดยบุคคลอ่ืน  เด็กท่ีล้ีภยัจากอนัตรายเขา้มา
ในประเทศของรัฐภาคีจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและช่วยเหลือ  เด็กพิการทั้งทางร่ายกายและจิตใจมีสิทธิ
ไดใ้ช้ชีวิตท่ีดีอย่างมีศกัด์ิศรีและไดรั้บการส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองกบัมีส่วนร่วมในชุมชน เด็กมีสิทธิ
ไดรั้บการคุม้ครองจากโรคภยัต่างๆ  ตามมาตรฐานสาธารณสุขท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ จะตอ้งไม่มี
เด็กถูกตดัออกจากการไดรั้บบริการสาธารณสุข  เด็กมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากการใช้
แรงงานโดยห้ามการใชแ้รงงานเด็กท่ีอายุต  ่ากว่าอายุขั้นต ่าท่ีให้ท างานได ้ ซ่ึงปัจจุบนักฎหมายแรงงาน
ของไทยก าหนดตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานห้ามเด็กอายุยงัไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ท างาน  ส่วน
เด็กท่ีอายุเกิน  15 ปีและท างานได้การท างานของเด็กต้องไม่เป็นงานท่ีอันตราย ต้องไม่ขัดขวาง
การศึกษาของเด็กหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ศีลธรรม หรือพฒันาการทางสังคมของเด็ก 
ในส่วนของยาเสพติดเด็กมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองจากการใชย้าเสพติดในทุกรูปแบบและมีสิทธิไดรั้บ
การปัดป้องคุม้ครองจากการถูกใชใ้นการผลิตหรือในการคา้ยาเสพติด เด็กมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองจาก
รัฐและสังคมจากการถูกน าไปใช้ประโยชน์ทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะ
เป็นการชกัชวนหรือข่มขู่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมทางเพศ การคา้ประเวณี หรือการเขา้ร่วมไปมีส่วนในส่ือ
ลามกเด็ก  การลกัพาตวั  การคา้เด็กในทุกรูปแบบ เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้อง  คุม้ครองจากการถูก
น าไปใช้ในการสู้รบด้วยก าลงัอาวุธ ซ่ึงแต่เดิมอนุสัญญาได้ก าหนดอายุขั้นต ่าไวท่ี้ 15 ปี แต่ต่อมาได้
ก าหนดในพิธีสารของอนุสัญญาน้ีได้ขยายอายุขั้นต ่าเป็น 18 ปี เด็กท่ีตกเป็นผูต้้องหามีสิทธิหลาย
ประการคือ  เด็กจะตอ้งไม่ถูกลงโทษดว้ยความทารุณโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม และเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 
ปี จะตอ้งไม่ถูกลงโทษดว้ยการประหารชีวิต  หรือดว้ยการจ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสไดรั้บการ
ปล่อยตวั  เด็กท่ีถูกจบักุม คุมขงั จะตอ้งถูกควบคุมตวัหรือขงัแยกผูใ้หญ่เพื่อป้องกนัการเรียนรู้ถ่ายเท
พฤติกรรมจากผูต้อ้งขงัหรือนกัโทษท่ีเป็นผูใ้หญ่และเป็นการป้องกนัมิให้เด็กถูกข่มเหง รังแก บงัคบั
จิตใจ หรือตกอยูใ่นอิทธิพลของผูต้อ้งขงัท่ีเป็นผูใ้หญ่ นอกจากนั้นสถานคุมขงัผูใ้หญ่ นอกจากนั้นสถาน
คุมขงัผูใ้หญ่อาจไม่เหมาะกบัเด็กและเด็กท่ีถูกจบักุมคุมขงัมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย
และทางอ่ืนโดยเร็ว  นอกจากนั้นเด็กท่ีเป็นผูถู้กกระท าจากการถูกทอดทิ้ง  การหาประโยชน์โดนมิชอบ
หรือท าร้ายและการล่วงละเมิด   การทรมานหรือการลงโทษโดยโหดร้าย ทารุณหรือโดยไร้มนุษยธรรม  
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายจิตใจและใหก้ลบัคืนสู่สังคมท่ีดีไดอี้กดว้ย 

3) สิทธิในการพฒันา 
สิทธิในการพฒันาตนเองของเด็กเน้นทั้งด้านการพฒันาทางร่างกายและสติปัญญาการ

พฒันาทางดา้นร่างกาย  อนุสัญญาฯ เนน้ท่ีการเล้ียงดูเด็กโดยพ่อแม่หรือในบางกรณีโดยรัฐและระบุแต่
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เด็กมีสิทธิท่ีจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีเพียงพอต่อการพฒันาการของเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา  ศีลธรรมและทางสังคม  เด็กมีสิทธิไดรั้บการบริการสาธารณสุขและการตรวจรักษาเพื่อให้
เด็กพน้จากโรคภยัท่ีป้องกนัรักษาไดแ้ละไม่ใหโ้รคภยัดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการของเด็ก  เด็กมี
สิทธิท่ีได้ และท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับการศึกษา อนัเป็นพื้นฐานและมาตรการท่ี
จ าเป็นต่อการพฒันาการของเด็ก 

4) สิทธิในการมีส่วนร่วม 
สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กในรูปแบบต่างๆ เป็นปัญหามากส าหรับประเทศทาง

ตะวนัออกท่ีมีแนวปฏิบติัในการไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นมากนกั  อนุสัญญาฯเนน้ถึงสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นของเด็กโดยเสรีในทุกเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็กและรัฐภาคีต้องด าเนิน
มาตรการให้เด็กไดแ้สดงความคิดเห็นทั้งตอ้งให้น ้ าหนักต่อความคิดเห็นนั้นตามควรแก่อายุและวุฒิ
ภาวะของเด็กโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกระบวนการทางศาลและทางการบริการท่ีจะมีผลกระทบต่อเด็กเด็ก
ตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีจะแสดงความเห็นต่อการด าเนินการนั้นตามกระบวนการท่ีกฎหมายก าหนดและสิทธิ
ในการแสดงออกของเด็กรวมถึงอิสระในการแสวงหาไดรั้บหรือส่งต่อขอ้มูลและความคิดในทุกรูปแบบ
และในส่ือทุกประเภท  เด็กมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพทางความคิด  มโนธรรม และศาสนา สิทธิในการมีส่วน
ร่วมน้ีรวมทั้งสิทธิของเด็กท่ีจะสมาคมกนัโดยสงบ  เด็กมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  โดนเฉพาะท่ีมี
ความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเด็กในดา้นต่างๆ 

จะเห็นว่ามาตรการต่างๆ และการคุม้ครองเด็กในดา้นต่างๆ ท่ีแยกออกเป้นกลุ่มใหญ่ ๆ 4 
กลุ่มนั้น  ไม่ไดแ้ยกจากกนัโดยเด็ดขาด แต่มาตรการส่วนมากมีจุดมุ่งหมายในการคุม้ครองเด็กมากกวา่ 1 
ดา้น และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั การคุม้ครองเด็กในดา้นต่างๆ นอกจากเพื่อปกป้องกนัเด็กจากอนัตราย
แลว้ ยงัส่งเสริมการพฒันาการของเด็กโดยเฉพาะดา้นการศึกษาดว้ย เพื่อไม่ให้อนัตรายต่างๆ มาเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและพฒันาของเด็ก และเพื่อไม่ท าใหพ้ฒันาการของเด็กหยดุชะงกั 

การกระท าผิดกฎหมาย ท่ีกระท าผิดทางเพศต่อผูอ่ื้น โดยผูก้ระท าผิดอาจกระท าตามล าพงั 
หรือร่วมกนั กระท าผิดต่อชายหรือหญิงหรือเด็ก โดยผูถู้กกระท านั้นไม่ยินยอม การข่มขืนเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการท าร้าย ซ่ึงคนหน่ึงได้ใช้ก าลังบงัคับอีกคนหน่ึงให้มีเพศสัมพนัธ์ด้วย ซ่ึงขดักับความ
ตอ้งการ เน่ืองมาจากการท าใหเ้สียอิสรภาพ นบัเป็นอาชญากรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีความร้ายแรงท่ีสุด3  

                                                           
3 อาทิตย ์ใครบุตร, “ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ,” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560, จาก 

https://www.l3nr.org/posts/337346 
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อาชญากรรมและการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ เป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีมีระดบัความ
ร้ายแรง จะแตกต่างกนับา้งข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด โดยเฉพาะการกระท าท่ีมีความ
รุนแรงหรือกา้วร้าว ประมวลกฎหมายอาญา ไดจ้  าแนกประเภทความผิดไวใ้นลกัษณะ 9 ตั้งแต่มาตรา 
276 ถึง 282 ไดแ้ก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา กระท าอนาจาร ล่อลวงหญิง ด ารงชีพอยูด่ว้ยรายได้
จากหญิงซ่ึงคา้ประเวณีและส่ิงลามกอนาจาร ความผิดในลกัษณะน้ีมีอตัราการลงโทษตามลกัษณะการ
กระท า ตั้งแต่ความผิดเก่ียวกบัส่ิงลามกอนาจารซ่ึงก าหนดโทษจ าคุกไวไ้ม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 282) และความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงสองหม่ืนบาทจนถึงการกระท าความผิดท่ีมีเหตุ
ฉกรรจ ์ซ่ึงกฎหมายก าหนดบทลงโทษขั้นสูงถึงประหารชีวติ (มาตรา 276,277,277ทวิ,277ตรี) อยา่งไรก็
ตามการกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราและอนาจาร ซ่ึงมีลกัษณะไม่ร้ายแรงกฎหมายยงัได้
บญัญติัใหเ้ป็นความผดิอนัยอมความได ้(มาตรา 281) 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่กฎหมายไดก้ าหนดโทษ ส าหรับการกระท าในลกัษณะความผิดอนั
เก่ียวกบัเพศน้ีตามพฤติกรรม และเหตุแวดลอ้มในการกระท าความผิดลดหลัน่กนัตามความร้ายแรงและ
ภยนัตรายท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากนั้นประมวลกฎหมายอาญายงัไดบ้ญัญติัความผดิเก่ียวกบัเพศไวใ้นภาค 3 (ลหุโทษ) 
มาตรา 388 หา้มการกระท าอนัควรขายหนา้ต่อธารก านลั ไดแ้ก่ 

(1) เปลือยกาย 
(2) เปิดเผยร่างกายเฉพาะท่ีอวยัวะท่ีควรปกปิด และ 
(3) การกระท าลามกอยา่งอ่ืน 
โดยก าหนดโทษปรับไวไ้ม่เกิน 500 บาท ส าหรับความผิดน้ี แมก้ฎหมายจะไดบ้ญัญติัห้าม

ความประพฤติดังกล่าวน้ี แต่ก าหนดโทษไวเ้พียงสถานเบา เน่ืองจากเห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่
ร้ายแรง  และไม่เป็นอนัตรายต่อสังคม แต่เป็นความผิดซ่ึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนขดัแยง้กบัค่านิยมและวฒันธรรมอนัดีงามของประชาชนเท่านั้น 

 
2.2 ความผดิทางเพศ 
        2.2.1 ลกัษณะความผดิทางเพศ 

ในสังคมปัจจุบนัพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคมมีมากมายหลายประเภทและเป็นการยาก
ท่ีเราจะวินิจฉัยได้ว่า การประพฤติฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสังคมอย่างไรจะก่อให้เกิดการกระตุน้ต่อ

DPU



15 

ปฏิกิริยาตอบสนองของสังคมไดม้ากท่ีสุด และความประพฤติหรือการกระท าอยา่งใดท่ีทุกคนเห็นว่า
เป็นภยัคุกคามสังคม 

กล่าวโดยทัว่ไปการกระท าผดิทางเพศไดก่้อใหเ้กิดความหวัน่ไหวต่อสาธารณชนมากกวา่ยา
เสพติดให้โทษและยาเสพติดสร้างความหวาดหวัน่มากกว่าสุราและเคร่ืองดองของเมาซ่ึงในท่ีน้ีจะ
เรียกวา่ แอลกอฮอล ์

ทศันคติของประชาชนซ่ึงมีต่อความผิดทั้ง 3 ประเภท ดงักล่าวน้ีมิไดมี้สัดส่วนสัมพนัธ์กบั
ผลร้ายหรือสาเหตุของการกระท าความผิดแต่ข้ึนอยูก่บัการกระท าหรือพฤติกรรมของผูก้ระท าความผิด
ไดก้ระตุน้ความสนใจของประชาชนมากหรือนอ้ยกวา่กนั อยา่งไรก็ตามยาเสพติดและแอลกอฮอล์ อาจ
น าไปสู่การประกอบอาชญากรรมร้ายแรงไดด้ว้ย 

จากการศึกษาสถิติอาชญากรรมทัว่ไปเป็นท่ีสันนิษฐานไดว้า่แอลกอฮอล์  เป็นสาเหตุหรือมี
ส่วนท่ีท าใหเ้กิดการกระท าผดิมากท่ีสุด ยาเสพติดเป็นสาเหตุแห่งอาชญากรรมนอ้ยกวา่แอลกอฮอล์และ
ความผดิปกติทางเพศเป็นสาเหตุของอาชญากรรมนอ้ยกวา่ความผิดทั้งสองประเภทท่ีกล่าวมาแลว้ 

ความผิดปกติทางเพศมิได้ก่อให้เกิดผลหรือการเปล่ียนแปลงด้านสรีระและจิตใจ
เช่นเดียวกบัแอลกอฮอล์และยาเสพติดแต่เป็นการการแสดงออกทางเพศ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติั
ของกฎหมายเป็นการแสดงออกของความผิดปกติเน่ืองจากการพฒันาการของบุคคลในวยัเยาว ์ส่วน
แอลกอฮอลแ์ละยาเสพติดเป็นส่ิงตรงกนัขา้มเพราะเป็นการแสวงหาของบุคคลในภายหลงั 

ความผิดเก่ียวกบัเพศ ถา้พิจารณาในแง่ของจิตวิทยามกัจะถือวา่เป็นการแสดงออกทางเพศ
ของบุคคลซ่ึงผดิปกติ ความผดิปกติน้ีเช่ือกนัวา่มีความสัมพนัธ์กบัความบกพร่องของการพฒันาการทาง
เพศ และจิตใจของบุคคล โดยความผิดปกติทางเพศท่ีร้ายแรงจะเป็นการกระท าของเพศชายต่อเพศหญิง 
ในท่ีน้ีกล่าวถึงความผิดเก่ียวกบัเพศ 2 พวก ได้แก่ พวกหน่ึงเป็นความผิดลหุโทษซ่ึงเป็นการรบกวน
ความเป็นระเบียบและศีลธรรมอนัดีของประชาชนและความผิดทางเพศท่ีร้ายแรงซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ
สังคม 

2.2.1.1 ความผดิทางเพศท่ีไม่ร้ายแรง 
ความผิดเหล่าน้ีไดแ้ก่ การกระท าอนัควรขายหนา้ต่อธารก านลั ( Indecent Exposure) หรือ

นกัจิตวทิยาเรียกวา่ Exhibitionism ผูก้ระท ามีเจตนาเปิดเผยร่างกายเปลือยกายหรือกระท าการลามกอยา่ง
อ่ืนๆต่อหนา้ธารก านลั กฎหมายองักฤษให้ค  านิยมการกระท าน้ีใน Vagrancy Act ปี ค.ศ.1824 วา่ “การ
เปลือยร่างกายของบุคคลโดยมีเจตนาดูหม่ินต่อสตรี” ซ่ึงเป็นขอ้กล่าวหาต่อผูก้ระท าผิดเสมอๆอยา่งไรก็
ตามสภาวะทางดา้นจิตใจของผูก้ระท าความผิดมกัจะมีความสลบัซบัซ้อนมากกว่าการนิยมการกระท า
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นั้นตามกฎหมายผูก้ระท าความผดิฐานน้ีโดยทัว่ไปจะมีอายรุะหวา่ง 21 ถึง 50 ปี สถานท่ีกระท าความผิด
ได้แก่ สาธารณะสถานเช่น ถนนหนทางสวนสาธารณะ เป็นต้น ผูต้กเป็นเป้าหมายของการกระท า
ความผิดประเภทน้ีส่วนมากเป็นหญิงสาวและผูก้ระท าความผิดจะไม่มีพฤติกรรมทางเพศท่ีรุนแรงมาก
ไปกวา่การเปิดเผยอวยัวะทางเพศ 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากผูก้ระท าความผิดมีปัญหาทางด้านความผิดปกติของจิตใจและ
ผูก้ระท าความผิดอาจก่ออาชญากรรมร้ายแรงข้ึนไดเ้น่ืองจากความผิดปกติของเขา ดงันั้นจึงก่อให้เกิด
ปัญหาทางดา้นการป้องกนัสังคมและสิทธิตามกฎหมายของผูก้ระท าความผดิข้ึนได ้

วิลเล็ม เอช นาเกล (Willem H. Nagel) นกักฎหมายและอาชญาวิทยาชาวดทัช์ ไดก้ล่าวถึง
ความร่วมมือและความขดัแยง้ระหว่างจิตแพทยแ์ละนักกฎหมายทางด้านอาชญากรรมและผูก้ระท า
ความผิดวา่การแสวงหาขอ้สรุปของนกักฎหมายและจิตแพทยอ์าศยัการคน้หาสาเหตุ (diagnostic) อยา่ง
เดียวกนัความเห็นของนกักฎหมายมกัจะอาศยัแนวค าพิพากษาหรือการยืนยนัจากศาล หมายความว่า 
การด าเนินคดีทางกฎหมายไดยุ้ติลง ในสายตาของนกักฎหมายอาชญากรรม    และการกระท าความผิด
เป็นเร่ืองของความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลกบัระเบียบแห่งกฎหมาย (Individual and legal order) ซ่ึงใน
การพิจารณาคดีจะพิจารณาถึงสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคลตามกฎหมาย การปล่อยผูก้ระท าความผิดยอ่ม
กระท าไดถ้า้ชอบดว้ยกฎเกณฑข์องกฎหมาย เช่น พยานหลกัฐานท่ีไม่เพียงพอหรือไดม้าโดยมิชอบ 

ในทางตรงกนัขา้มส าหรับนายแพทยซ่ึ์งมีความสนใจอาชญากรรมและการกระท าความผิด
การปลดปล่อยผูก้ระท าความผิดในกระบวนการยุติธรรม มิไดท้  าให้ปัญหาในคดีนั้นส้ินสุดลงแต่การ
ปล่อยตวัผูก้ระท าความผดิในบางกรณีกลบัเป็นส่ิงส าคญัรับด่วนในการแกไ้ขปัญหาควรจะท าอยา่งไรใน
กรณีท่ีทราบว่าผูก้ระท าผิดมีอาการผิดปกติทางดา้นอารมณ์และจิตใจเพราะนายแพทยท์ราบวา่คนไขมี้
สิทธิท่ีจะเจ็บป่วยไดแ้ละความเจ็บป่วยนั้นอาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลและสังคม ซ่ึงนกักฎหมายอาจไม่
คิดเช่นนั้น 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ การกระท าความผิดอนัควรขายหนา้  ต่อธารก านลั
ซ่ึงกฎหมายบญัญติัโทษปรับเกิน 500 บาท ในสายตาของนกักฎหมายยอ่มเห็นวา่เป็นความผิดไม่ร้ายแรง 
การควบคุมผูก้ระท าผิดตามกฎหมายย่อมไม่อาจกระท าไดแ้ต่ในสายตาของจิตแพทยผ์ูก้ระท าผิดฐานน้ี
เป็นเร่ืองของความผิดปกติท่ีรุนแรงและจ าเป็นจะต้องได้รับการบ าบัดรักษา (รวมทั้ งคุมตัวไวใ้น
สถานพยาบาลถา้จ าเป็น) 

สมมติวา่มีผูก้ระท าความผิดอนัควรขายหนา้ต่อธารก านลั โดยอวดของลบัต่อเพศตรงขา้ม
และชอบเปลือยกายอวดผูอ่ื้นเขาเคยถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมตวัหลายคร้ังและใช้วิธีการว่ากล่าว
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ตกัเตือนบา้งและลงโทษปรับบา้งแลว้ปล่อยตวัไปอยูเ่สมอ ต่อมาเขาไดฆ่้าหญิงสาววยัรุ่นถึงแก่ความตาย
เน่ืองจากเกิดอารมณ์ทางเพศ จิตแพทยอ์า้งวา่ผูก้ระท าผดิควรไดรั้บการบ าบดัรักษานานแลว้ก่อนท่ีเขาจะ
ไดฆ่้าคนตาย 

จากการพิจารณาบทบญัญัติของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆว่ามีกฎหมายใดบา้งท่ีสามารถใช้
บงัคบับุคคลท่ีชอบเปลือยกายหรือเปิดเผยส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายและเป็นบุคคลท่ีคาดวา่จะเป็น
อนัตรายต่อผูอ่ื้น ถา้จะบงัคบัใหเ้ขาตอ้งเขา้รับการบ าบดัอาการทางจิตภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดย
ผูน้ั้นไม่ยนิยอมจะท าไดห้รือไม่ ดงันั้นจึงเกิดปัญหาวา่ควรจะบญัญติักฎหมายบงัคบัให้ผูก้ระท าความผิด
บางประเภท เช่น วิปริตทางเพศและยาเสพให้ตอ้งเขา้รักษาตวั  ในสถานพยาบาลท่ีก าหนดให้หรือไม่
และควรก าหนดระยะเวลารักษานานเท่าใด 

2.2.1.2 ความผดิทางเพศท่ีร้ายแรง 
ความผดิทางเพศท่ีร้ายแรง ไดแ้ก่ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราโดยใชก้  าลงัขู่เข็ญหรือใช้

อาวธุ และในบางกรณีประกอบดว้ยเหตุฉกรรจท่ี์ท าให้ผูเ้สียหายถึงแก่บาดเจ็บ  หรือความตายเน่ืองจาก
การกระท าความผดินั้น อยา่งไรก็ตามความรู้ท่ีเป็นระบบเก่ียวกบัผูก้ระท าความผิดทางเพศอยา่งรุนแรงมี
ไม่มากนกั ผูก้ระท าความผิดทางเพศร้ายแรงจะมีจ านวนนอ้ยมาก     ในกลุ่มผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบั
เพศทั้ งหมด แต่เน่ืองจากการกระท าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางสังคมสะเทือนขวญั และ
กระทบกระเทือนต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน คดีประเภทน้ีจึงมีการเสนอข่าวอย่างแพร่หลายใน
ส่ือสารมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กเพราะความอ่อนแอทาง
ชีวภาพของเด็ก ท าให้ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดในทุกประเภท รวมถึงการตกเป็น
เหยื่อเก่ียวกบัทางเพศดว้ย ซ่ึงส่วนการกระท าผิดต่อผูเ้สียหายท่ีเป็นเด็กนั้นอยู่ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนสูงทุก
ขณะ กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศคดีข่มขืนในไทย คือ เด็กหญิง
แรกรุ่น อายุระหว่าง 11 – 15 ปี เด็กหญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดท่ีถูกข่มขืน คือ เด็กหญิงอายุ 2 ปี อนัเป็นการ
กระท าผดิต่อทั้งเด็กและเด็กชาย ซ่ึงเม่ือมีการกระท าความผิดต่อเด็กเกิดข้ึนแลว้ ผลกระทบท่ีมีต่อตวัเด็ก
ทางร่างกายจะเกิดข้ึนในทนัทีและมีผลกระทบทางจิตใจต่อไปในระยะยาว อนัท าให้คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรบุคคลในรัฐไดรั้บผลกระทบตามมา และพวกเขาเหล่านั้นยงัดอ้ยประสบการณ์ท่ีจะช่วยเหลือ
ตนเองหรือการกระท าการอ่ืนใด  เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองเม่ือตกเป็นผูเ้สียหายในคดีความผิดทาง
เพศ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกบัเพศก็เป็นการบญัญติัข้ึนมาเพื่อคุม้ครองบุคคล 
ทุกเพศ ทุกวยั ในการ มีเสรีภาพในทางเพศ และยงัมุ่งคุม้ครองครองบุคคลบางประเภทไว ้เป็นการ
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เฉพาะโดยดูความร้ายแรงของอาชญากรรมหรือการกระท าผิด ซ่ึงหากเป็นความผิดท่ีมีความร้ายแรง 
อตัราโทษก็จะสูงข้ึน โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศท่ีกระท าต่อเด็ก  
        2.2.2 เหตุปัจจยัและการตกเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมทางเพศ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่ออาชญากรรมทางเพศ4  
1. ความบกพร่องของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน โดยท่ีรูปแบบของครอบครัวไทย 

ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก สาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้ทั้งบิดามารดาตอ้ง
ท างานเพื่อสะสมรายได ้เพื่อใหเ้พียงพอต่อครอบครัว จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรธิดาของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ความเส่ือมโทรมทางสังคม ไดแ้ก่ความเส่ือมทางวฒันธรรมและศีลธรรมจรรยา ซ่ึงมีผล
ท าให้จิตใจทรามลง คิดถึงส่วนรวมนอ้ยลง เห็นแก่ตวัมากข้ึน อนัเกิดมาจากอารยะธรรมตะวนัตกโดย
มิไดแ้ยกแยะ โดยเฉพาะในเร่ืองเพศเกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดการเรียนแบบ หรืออยากลอง
โดยเฉพาะวยัรุ่น เช่น การส าส่อนทางเพศของวยัรุ่นตามสถานท่ีต่าง ๆ จงัหวะเตน้ร าท่ีเร่าร้อน หรือ
มกัจะมีการเสียดสีอวยัวะถูกเน่ืองตอ้งตวักนัเป็นการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศไดง่้าย ซ่ึงหาทางระบายใน
ลกัษณะท่ีถูกตอ้งไม่ไดก้็อาจก่ออาชญากรรมทางเพศไดถ้า้มีโอกาส โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ยก็อาจก่อน
อาชญากรรมทางเพศระบายอารมณ์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพียงอารมณ์ชัว่วบู 

3. ส่ือมวลชนต่าง ๆ ในภาวะปัจจุบนัส่ือมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการส่ือสารต่าง ๆ 
เป็นแหล่งแสดงความคิดเห็น แหล่งความรู้ ในขณะเดียวกนัก็มีส่ือมวลชนบางกลุ่มไม่ไดท้  าหนา้ท่ีตามท่ี
ถูกท่ีควร แต่กลบัอาศยัความมีอภิสิทธ์ิของส่ือมวลชนเป็นแหล่งคา้หากินในกรณีต่าง ๆ เช่น หนังสือ
ประเภทยัว่ยุอารมณ์ทางเพศ  หรือท่ีเรียกว่าหนังสือปกขาว ภาพยนตร์ลามกประเภท 8 มม. หรือ
ภาพยนตร์ X  หรือหนงัสือพิมพท่ี์เสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจใหผู้อ่้านรู้สึกอยากลอง หรือการตอบ
ปัญหาโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิา แต่เป็นการย ัว่ยุอารมณ์มากกวา่ส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่สามารถ
ท าให้เห็นวา้เร่ืองเพศเป็นส่ิงส าคญัในชีวิตท่ีขาดเสียไม่ไดเ้ป็นการเสนอทศันะต่าง ๆ อนัลว้นแต่เป็นภยั
ต่อเด็กเยาวชนและผูห้ญิงทัว่ไป  

4. แหล่งเส่ือมโทรม ในสังคมไทยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะเห็นแหล่งเส่ือมโทรม
โดยทัว่ไปบางท่านอาจเรียกว่าสลมัหรือบางท่านอาจเรียกช่ืออยา่งไพเราะว่าชุมชนแออดั แต่อย่างไรก็
ตาม แหล่งเส่ือมโทรมดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มท่ีก าหนดเฉพาะ

                                                           
4 สุทศัน์ มาลโรจน์ 2552ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการกระท าผิดทางเพศของผูต้อ้งขงั.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น. 
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มีสภาพท่ีคนจ านวนมาก ๆ อยู่ท่ีท่ีแออดัรวมกนั โดยเฉพาะเป็นงานท่ีอาศยัของชาวชนบทท่ีอพยพมา
ท างานในเมืองเป็นจ านวนมาก แต่ก็ประสบปัญหาการว่างงานและอาศยัอยู่ร่วมกนัไป วนัหน่ึง ๆ จน
เป็นแหล่งรวมของอบายมุขต่าง ๆ ตั้งแต่ยาเสพติด การพนัน โสเภณี  อีกประการหน่ึง สภาพพื้นท่ีท่ี
แออดัท าให้พ่อแม่ตอ้งอยู่ร่วมกนั รวมทั้งลูก ๆ ดว้ย เป็นสาเกตุหน่ึงท่ีท าให้เด็กไดเ้ห็นพฤติกรรมทาง
เพศของพ่อแม่ อาจขาดความเข้าใจเกิดการอยากรู้อยากลองหรือเกิดความเข้าใจผิด ท าให้ได้รับรู้
ประสบการณ์ทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือเติบโตอาจฝังใจไปจนโตและกอปรกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีแต่
สถานเริงรมย ์บาร์ อาบอบนวด อยูก่ลาดเกล่ือนทัว่ไป อาจก่อใหเ้กิดอารมณ์ทางเพศได ้เม่ือไม่สามารถมี
เงินเขา้สถานท่ีดงักล่าว ก็อาจก่ออาชญากรรมทางเพศอีกประการหน่ึง สภาพแวดลอ้มดงักล่าวง่ายต่อ
การกระตุน้ดว้ยสุรา ยาเสพติดต่าง ๆ ซ่ึงอาจชกัน าไปสู่ปัญหาไดง่้ายข้ึน  

5. ปัจจยัทางครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูปลูกฝังความรู้เร่ืองเพศศึกษา ปัจจุบนัทาง
ครอบครัวและการอบรมเล้ียงดูปลูกฝังความรู้เร่ืองเพศศึกษามีความส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน 
โดยเฉพาะค่านิยมต่าง ๆ ทางเร่ืองเพศท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจ  และไม่สามารถป้องกนัหรือควบคุม
ตนเองไดโ้ดยเฉพาะลูกผูห้ญิงส่วนมากจะถูกเล้ียงดูมาให้เรียบร้อยอยูใ่นกรอบประเพณีโดยเคร่งครัดทั้ง
แนวความคิดเดิมมีความคิดวา่เร่ืองเพศเป็นเร่ืองสกปรกเฉพาะคนสองคน  จึงควบคุมปกปิดถึงเวลาก็รู้
เอง ไม่จ  าเป็นตอ้งไปสั่งสอนอะไร  จึงท าให้ไมเ้ขา้ใจเร่ืองเพศอยา่งแทจ้ริงและยงัเป็นการสะสมปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีอยากรู้ (แต่ไม่มีใครอยากอธิบาย) เพราะการไม่เขา้ใจเร่ืองเพศศึกษาอนัเป็นปกติ จึงท าให้ขาด
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธรรมชาติของกามารมณ์  ไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ความประพฤติทางเพศแบบใด
ท่ีเรียกว่าปกติหรือไม่ปกติ และจะหาทางป้องกนัได้อย่างไร เม่ือไม่ทราบก็ไม่สามารถตระหนักถึง
อนัตรายท่ีเกิดจากความผิดปกติทางเพศไดว้่าจะมีอนัตรายแก่ตนและครอบครัวอยา่งไร หรือเม่ือมีการ
ชกัชวนหรือล่อหลอกใหป้ระพฤติผิดทางเพศก็ไม่สามารถรู้และป้องกนัตนเองได ้เช่น อาจถูกหลอกไป
ข่มขืน หรือถูกหลอกใหล้องอยากกระตุน้ทางเพศต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายได ้ 

6. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัญหาความตึงเครียดของสภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบนัได ้สร้าง
ภาระอยา่งหนกัแก่ประชาชนทัว่ไป ราคาสินคา้หรือค่าครองชีพสูงข้ึน ระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัมีช่องวา่ง
อย่างมากระหว่างคนรวยกบัคนจน ปัจจยัทางเศรษฐกิจดงักล่าวผลกัดนัให้ผูห้ญิงตอ้งออกท างานนอก
บา้นมากข้ึนเพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่ครอบครัว และอาจท างานพิเศษตอ้งท างานดึกด่ืน อนัอาจเป็นการสร้าง
โอกาสใหเ้กิดอาชญากรรมทางเพศท่ีหาเหยื่ออยูไ่ดป้ระกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะหากบา้นอยูบ่ริเวณ
ท่ีเปล่ียว หรือตอ้งผา่นทางเปล่ียวและอาจไม่มีไฟส่องทาง 
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7. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงเองและโอกาสของอาชญากร ส าหรับกรณีอาชญากรรมทาง
เพศ รูปแบบของการข่มขืนนั้น มีบุคคลจ านวนไม่น้อยท่ีมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีตวัผูห้ญิงก็เป็นสาเหตุ
หน่ึงของปัญหา โดยเกิดจากการท่ีหญิงแต่งกายไม่ระมดัระวงัน าไปในลกัษณะยัว่ยวน เป็นท่ีสะดุดตาแก่
ผูพ้บเห็นก็มีความเห็นแยง้ว่าหากพิจารณากันอย่างลึกซ้ึงแล้วจะเห็นว่าการแต่งกายเป็นเพียงภาวะ
ภายนอกท่ีมีผลต่อความคิดของอาชญากร เร่ืองโอกาสก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การก่ออาชญากรรมนั้น
บรรลุผลซ่ึงหมายถึงเวลาและสถานท่ีท่ีอ านวยให้ก่ออาชญากรรมทางเพศได้ เช่น สถานท่ีเปล่ียวตาม
ตรอก ซอย เวลายามวิกาลซ่ึงอาชญากรจะใช้โอกาสเหล่าน้ีในการกระท าผิด แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงั
พบวา่ อาชญากรรมทางเพศเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี เช่น ห้องน ้ า โรงภาพยนตร์ ตามถนนท่ีเปล่ียว 
การลวนลามบนรถประจ าทาง ในลิฟต ์เป็นตน้  

8. ปัญหากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่าง ๆ ก็
ต่อเม่ือมีเหตุคดีเกิดข้ึน ประชาชนก็จะขอพึ่งรับเป็นอนัดบัแรก และผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงคือต ารวจ 
ซ่ึงเป็นผูรั้กษากฎหมาย แต่ในขณะเดียวกนัประชาชนทัว่ไปมกัเกิดความรู้สึกว่ากลไกต่าง ๆของรัฐบัน่
ทอนก าลงัใจผูป้ระสบเคราะห์กรรม และเปิดช่องโอกาสให้อาชญากรรอดตวัไป  ปล่อยปละละเลยไม่
เอาใจใส่ติดตามคดี  อีกทั้งการติดตามจบักุมอาชญากรรมมาลงโทษก็ข้ึนอยูว่า่ทางราชการจะเอาใจใส่ต่อ
ปัญหามากนอ้ยเพียงไร เพียงพอหรือไม่ พอคนฮือฮาให้ความสนใจต่อปัญหาดว้ยสายตาท่ีไม่เป็นธรรม
แฝงไวด้ว้ยการดูหม่ิน  ไม่เขา้ใจถึงผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของผูเ้สียหายทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการ
ข่มขืนก็ครอบคลุมเฉพาะร่างกาย มิไดค้  านึงถึงสภาพจิตใจ ตลอดการพิจารณาการเปิดช่องวา่งให้อาชญา
กร และตวับทแห่งกฎหมายก็อนุญาตให้มีการยอมความกนัได้ เช่น เร่ืองพยานรู้เห็นท่ีเกิดเหตุ การ
ซกัถามในคดีความท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัการประจานให้เสียหายมากข้ึนให้อบัอายมากข้ึน ท าให้ญาติพี่
น้องไม่ให้ความร่วมมือในการท่ีจะรายงานให้ต ารวจไดรั้บรู้ เพราะเกรงว่าผูเ้สียหายจะไดรั้บเคราะห์
กรรมมากข้ึน จากความอบัอาย ทั้งทางฝ่ายแพทยแ์ละศาลก็ยงัไม่ประสานงานกนัเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีมีปัญหายุง่ยากในการช้ีชดัลงไปวา่อาชญากรเป็นผูป่้วยทางจิตหรือไม่ในทางศาลเองก็ยงัขาด
วิธีพิจารณาท่ีเหมาะสม ท าให้ผูเ้คราะห์ร้ายไม่อาจพึ่งกฎหมายและรัฐได้ ท าให้อาชญากรรมทางเพศ
ลอยนวลอยูไ่ด ้โดยเฉพาะในคาบของผูร้้ายผูดี้ซ่ึงมีอยูม่ากในสังคมปัจจุบนั 

9. ความกดดนัทางอารมณ์ ในปัจจุบนัปัญหาดา้นจิตใจและอารมณ์ไดป้รากฏชดัเจนข้ึนจาก
รายงานของแพทยต์ามโรงพยาบาลต่าง ๆ และพบความจริงไม่น้อยท่ีว่าอาชญากรรมทางเพศมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสภาพจิตใจ และความกดดนัทางอารมณ์ ในขณะท่ีกระท าผิดและอาจเป็นปัจจยัน าไปสู่
ความรุนแรงของพฤติกรรมจนถึงแก่ชีวิต โดยเกิดจากความบีบคั้นทางจิตใจตั้งแต่เยาวว์ยั ท่ีขาดความรู้

DPU



21 

ความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา หรือมีประสบการณ์ในทางลบเก่ียวกบัเพศ ท าให้เท่ียวผูห้ญิงและท าร้าย
ผูห้ญิงทุกคน หรือเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้หรืออาจไดรั้บการกระตุน้ทาง
เพศจากท่ีอ่ืน ๆ เช่น จากสุรา ยาเสพติด และโอกาสอ านวย เลยก่ออาชญากรรมทางเพศ หรืออาจเกิดจาก
ความผดิปกติทางจิตหรือความแคน้จากอารมณ์ชัว่วบู การต่อตา้น หรือเตลิดเปิดเปิง เด็กในวยัน้ีไม่นอ้ย
ท่ีจะหนีเตลิดออกจากบา้น และจ านวนไม่น้อยท่ีก่ออาชญากรรม หรือปัญหาต่าง ๆ ให้กบัครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ ยงัเห็นไดว้า่ช่วงน้ีเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของชีวิต5 

ซิกมนัต ์ฟรอยด ์มีแนวคิดถึงสาเหตุของการกระท าผดิทางเพศไวส้องทฤษฎีคือ 
ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจ (Psychoanaiytic theory of Motivation)6  
โดยทฤษฎีน้ี ฟรอยด์ไดก้ล่าวเนน้เร่ืองท่ีส าคญัสองเร่ืองคือ เร่ืองเพศและความกา้วร้าว เป็น

ทฤษฎีความตอ้งการท่ีมุ่งไปในทางสร้างสรรคแ์ละการท าลาย   
Freud กล่าวไวว้า่ sex เป็นแรงขบัเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นพลงัทางจิต (Psychic energy) ท่ีเป็นตวัท า

ให้เกิดพลังขบัเรียกว่า ลิบิโด (Libido) ซ่ึงอยู่ในรูปต่าง ๆ กันตามวยั เช่น Self love มีในวนัทารก 
Oedipus complex มีในวยัเด็ก Homosexual มีในวยัรุ่น และ Heterosexual มีในวยัผูใ้หญ่ พลงัขบัเหล่าน้ี
ถ้าไม่ได้แสดงออกจะถูกเก็บกดไวใ้นจิตไร้ส านึก และเม่ือมีก าลังแรงสูงก็จะเป็นตวัผกัดันให้เกิด
พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ออกมา 

ส่วนความกา้วร้าวนั้นเป็นตวัท่ีเกิดจากสัญชาตญาณ หรือแรงขบัท่ีไดจ้ากสัญชาตญาณ ซ่ึง

ความกา้วร้าวน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของความป่าเถ่ือนในบางคราว ฟรอยด์ ไดเ้ปรียบเทียบวา่ sex เปรียบได้

กบัสัญชาตญาณแห่งการด ารงชีพ (Life instinct)  และเปรียบเทียบ Aggression วา่เป็นสัญชาตญาณแห่ง

ความตาย (Death Instinct) แต่คนทัว่ไปมกัเรียกแรงขบัประการน้ีวา่ sex และAggression เป็นส่วนมาก 

ซ่ึงตรงกบัท่ี Heusman และคณะพบว่าวยัรุ่นท่ีกา้วร้าวท่ีมีอายุ 22 ปีข้ึนไป โดยศึกษาพร้อมกบัพ่อแม่ 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 600 ราย พบวา่ ความกา้วร้าวเป็นตวัการน าไปสู่การมีพฤติกรรมต่อตา้นสังคม 

รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของสังคม การประกอบอาชญากรรม การทุบตีคู่สมรส 

และการกระท าผิดกฎจราจร ฯลฯ นอกจากน้ี ฟรอยด์ ไดพ้ยายามศึกษาและอธิบายอารมณ์ของมนุษย ์

                                                           
5 เพ่ิงอ้าง, น. 18-21. 
6 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
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ฟรอยด ์ถือวา่อารมณ์พอใจท่ีทารกไดรั้บมีพื้นฐานคลุกเคลา้กบัอารมณ์ทางเพศทั้งส้ิน และสัญชาตญาณ

ทางเพศของมนุษยจ์ะมีความเจริญคล่ีคลายเป็นระยะ ๆ นบัแต่วยัทารกจนถึงวยัผูใ้หญ่7 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เก่ียวกบัสัญชาตญาณและเซ็กส์8 ฟรอยด์ ไดส้รุปว่า พฤติกรรมแทบทุก
อยา่งของมนุษยมี์สาเหตุจากแรงจูงใจทางเพศหรือแรงผลกัดนัทางเพศทั้งส้ินส่วนความกา้วร้าวนั้น ก็จะ
เกิดข้ึนควยคู่กบัแรงผลกัดนัทางเพศตลอดเวลา   

 การอบรมหรือการเรียนรู้เก่ียวกบัเพศก็เป็นส่วนท่ีจะท าให้เด็กไดรู้้จกัการควบคุม เพื่อรู้จกั
แสดงออกพฤติกรรมทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม เกิดความรู้เร่ืองสรีระทางร่างกาย มีทศันะคติท่ีดีในเร่ือง
เพศ รู้จกัการเคารพยกย่องเพศตรงขา้ม เม่ือเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ก็สามารถมีความสุขในเร่ืองเพศได ้
ตามปกติวิสัยของมนุษยช์าติมีพฤติกรรมท่ีดีในเร่ืองเพศ  ในขณะเดียวกนัถา้สังคมใดไม่อนุญาตให้คน
ในสังคมไดรั้บความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งในเร่ืองเพศ มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง พฤติกรรมทางเพศของคนในสังคม
นั้นจะเป็นไปอย่างถูกตอ้ง พฤติกรรมทางเพศส่วนใหญ่มาจากการเล้ียงดูท่ีผิดแบบแผนของครอบครัว 
ซ่ึงโดยปกติแลว้เพศชายจะมีพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบแปลกมากกว่าหญิง อาจเป็นเพราะผูช้ายมี
ความสนใจ หรือมีแรงขบัทางเพศมากกวา่ผูห้ญิง  

ทฤษฎีจิตวเิคราะห์เก่ียวกบัสัญชาตญาณและเซ็กส์  
ฟรอยด์  เช่ือว่าเราสามารถท าความเข้าใจกับสัญชาตญาณของมนุษย์ได้ดีท่ีสุดโดยการ

วเิคราะห์ธรรมชาติของเซ็กส์ ใน Three Essaya on the Theory Sexaulity (1905) ฟรอยด์ ไดน้ าเอาขอ้มูล
จากคนไข ้และจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทารกและวยัรุ่นมาอธิบายมโนทศัน์เร่ืองสัญชาติญาณ
และเซ็กส์ ซ่ึงฟรอยด ์เรียกวา่ สัญชาตญาณทางเซ็กส์ (sexual instinct)  

ฟรอยด์เช่ือว่าสัญชาตญาณทางเซ็กส์เป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์อยู่ตั้งแต่เกิด และพฒันาข้ึนพร้อม ๆ 
กบักระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ฟรอยด์ ยงัไดแ้บ่งแยกระหวา่ง “เป้าหมายทางเซ็กส์” (sexual objects) 
กบั “จุดมุ่งหมายทางเซ็กส์” (sexual aims) เป้าหมายทางเซ็กส์ หรือเป้าหมายของความปรารถนาทาง
เซ็กส์ อาจจะเป็นใครสักคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูช้ายคนหน่ึงอาจปรารถนาท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบั
ผูช้ายอีกคนหน่ึง ซ่ีงเป็นเป้าหมายทางเซ็กส์ของเขา ผูห้ญิงก็เช่นเดียวกนัเป้าหมายทางเซ็กส์จึงอาจ
เป็นไดท้ั้งชายและหญิง ไม่จ  ากดัเพศและอายุ ส่วนจุดมุ่งหมายทางเซ็กส์ หมายถึงพฤติกรรมหรือการ
กระท าเช่น การสัมผสัเลา้โลม กอดจูบ การมองดู จนกระทัง่การสมสู่(ทั้งท่ีอวยัวะเพศและทวารหนกั) 

                                                           
7 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
8 เพ่ิงอ้าง, น. 11. 
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รวมทั้งการกระท าท่ีซาดิสติกและมาโซซิสติก ซ่ึงซาดิสติกหรือซาดิสม ์(sadism) คือความพึงพอใจ (ทาง
เซ็กส์) ท่ีไดรั้บจากการท าทารุณกรรมต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นเพศเดียวกนั หรือเพศตรงขา้มหรือสัตว ์
ในทางตรงกนัขา้มมาโซซิสติก หรือมาโซซิสม ์(masochism) คือการไดรั้บความพึงพอใจทางเซ็กส์โดย
การทรมานตนเองหรือยอมให้ผูอ่ื้นท าทารุณกรรมต่อตน ดังนั้ นมโนทศัน์เร่ืองเซ็กส์ในทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของฟรอยด์ มีความหมายท่ีแตกต่างออกไปจากค าว่าเซ็กส์ท่ีใช้กนัอยู่ในชีวิตประจ าวนัโดย
ส้ินเชิง โดยทัว่ไปแล้วคนส่วนใหญ่มกัใช้ค  าว่าเซ็กส์โดยหมายถึงและจ ากดัแต่เฉพาะพฤติกรรมทาง
เซ็กส์ หรือการร่วมรักระหวา่งชายและหญิง (Heterosexual) แต่ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เซ็กส์
มีความหมายท่ีกวา้งกว่าการร่วมรักระหว่างชายและหญิงและครอบคลุมไปถึงสัญชาตญาณ และ
พฤติกรรมของเด็กทารก วยัรุ่น และผูใ้หญ่ ความพึงพอใจทางเซ็กส์มีหลายรูปแบบ เช่น การแสวงหา
ความพึงพอใจทางปาก (oral) ทางทวารหนกั (voyeurism) พวกชอบโชว ์(exhibitionism) พวกซาดิสม ์
มาโซดิสม์ จนกระทัง่การร่วมรักทางปาก ทางทวารหนกั และอวยัวะสืบพนัธ์ุ เป้าหมายทางเซ็กส์ก็มี
รูปแบบและลกัษณะท่ีหลากหลายออกไปเช่นเดียวกนั คนบางคนอาจชอบร่วมรักกบัเพศเดียวกนั คน
บางคนอาจชอบคนต่างเพศ บางคนชอบคู่รักท่ีอายุนอ้ยกวา่ บางคนชอบคู่รักท่ีอายุมากกวา่ บางคนชอบ
ร่วมรักกบัสัตวห์รือวตัถุส่ิงของอ่ืน ๆ (fetishism) เป็นตน้ 

ฟรอยด์ได้ช้ีให้เราเห็นว่า มนุษยพ์ยายามแสวงหาความสุขความพึงพอใจให้แก่ตนเองอยู่
เสมอ พยายามด้ินรนขวนขวายเพื่อสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยความสุขสบายให้แก่ตน การด้ินรน
แสวงหาและการกระท าของมนุษยน์ั้นมาจากสัญชาตญาณทางเซ็กส์ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเด็กทารก นั้น
คือการแสวงหาความพึงพอใจทางร่างกายและในขณะเดียวกนัมนุษยก์็พยายามหลีกเล่ียงความรู้สึกผิด
(guilt) และการลงโทษ(punishment) ซ่ึงฟรอยด์เขียนในปี ค.ศ.1908 ได้แยกแยะระบบศีลธรรมของ
สังคมต่างๆ ออกเป็นสามประเภทดว้ยกนั และไดพู้ดถึงผลกระทบท่ีระบบศีลธรรมประเภทต่าง ๆ มีต่อ
สมาชิกสังคมอีกดว้ย ระบบศีลธรรมทั้งสามประเภทน้ีไดแ้ก่  

1.ระบบศีลธรรม ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกสังคมมีเสรีภาพทางเซ็กส์ได้อย่างเต็มท่ี
สัญชาตญาณทางเซ็กส์ไดรั้บการปลดปล่อยเป็นอิสระโดยปราศจากความรู้สึกผิดและความห่วงกงัวลต่อ
การตั้งครรภ ์บุคคลทุกคนมีโอกาสเลือกคู่รักของตนไดต้ามอ าเภอใจโดยไม่จ  ากดัเพศและ วยัมีสิทธิท่ีจะ
ตกัตวงความสุขทางร่างกายไดอ้ย่างเต็มท่ี ระบบศีลธรรมประเภทน้ียงัไม่มีแนวคิดเร่ืองครอบครัวและ
ชีวติคู่ 

2.ระบบศีลธรรมซ่ึงสอนให้มนุษยเ์ก็บกดสัญชาตญาณทางเซ็กส์เอาไว ้เซ็กส์มีหน้าท่ีเพียง
เพื่อการแพร่ขยายเผา่พนัธ์ุเท่านั้น 
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3.ระบบศีลธรรมแบบศิวิไลซ์ ซ่ึงศีลธรรมประเภทน้ี เซ็กส์ถูกเก็บกดมากยิ่งข้ึนไปอีก ถูก
จ ากดัวงอยู่ในแต่ระหว่างชายหญิงท่ีเป็นคู่สมรสกนัเท่านั้น ชายและหญิงใช้ชีวิตร่วมกนัตลอดไป และ
ความสัมพนัธ์นอกสมรสทุกรูปแบบถือวา่เป็นส่ิงผดิศีลธรรม 

ฟรอยด์ ตั้งขอ้งสังเกตวา่มนุษยเ์ราทุกคนเกิดมาพร้อม ๆกกบัความสามารถในการ “แปลง” 
สัญชาตญาณเซ็กส์ไปเป็นกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ คนบางคนมีความสามารถมากกวา่คนอ่ืน ๆ ในการเก็บ
กดสัญชาตญาณของตนเอาไว ้และแปลงความตอ้งการทางเซ็กส์ออกไปเป็นกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
วฒันธรรมก าหนดหรือใหท้างเลือกเอาไว ้เช่น งานทางดา้นศิลปะ วรรณกรรม หรืองานสร้างสรรคอ่ื์น ๆ 
ท่ีค่านิยมทางสังคมยอมรับยกย่อง  ฟรอยด์ เรียกกระบวนการซ่ึงสัญชาตญาณทางเซ็กส์ถูกเก็บกดและ
แปลงไปเป็นพฤติกรรมในรูปแบบอ่ืนวา่ sublimation  

นอกจากนั้น ประสบการณ์จากการบ าบดัรักษาผูป่้วยท าให้ฟรอยด์คน้พบว่า คนบางคนมี
ความตอ้งการทางเซ็กส์ท่ีรุนแรงกวา่คนอ่ืน และบางคร้ังความตอ้งการน้ีรุนแรงเกินกวา่ท่ีตวัเขาจะแปลง
ความตอ้งการนั้นไปสู่พฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับดีงามและถูกตอ้ง คนประเภทน้ีอาจยอมผอ่นตามความ
ตอ้งการหรือสัญชาตญาณทางเซ็กส์ท่ีรุนแรงของตน และฝ่าฝืนกฎเกณฑ์จารีตประเพณีท่ีสังคมก าหนด
เอาไว ้ฟรอยด์เช่ือว่ากลุ่มคนบางกลุ่มท่ีถูกสังคมตีตราว่าเป็นพวกวิปริตผิดปกติ เช่น  พวกรักร่วมเพศ
เป็นท่ีผู ้ท่ียอมโอนอ่อนผ่อนตามสัญชาตญาณทางเซ็กส์ของตนและฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางศาสนา 
ครอบครัว หรือแมก้ระทัง่กฎหมาย เพื่อประพฤติปฏิบติัตามความพึงพอใจตนเอง 

ฟรอยด์เช่ือวา่ ผูท่ี้มีสัญชาตญาณทางเซ็กส์ท่ีรุนแรงแต่เก็บกดความตอ้งการของตนไว ้และ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคม มกัจะกลายเป็นผูท่ี้มีอากรป่วยทางจิต ซ่ึงฟรอยด์เรียกว่า นิวโรลิส 
(neurosis หรือ psychoneurosis) ผูท่ี้ป่วยหรือมีอาการทางจิตเหล่าน้ี (sublimate) คือคนท่ียึดถือปฏิบติั
ตามกฎเกณฑท่ี์ระบบศีลธรรม ก าหนดเอาไวแ้ต่การยดึถือปฏิบติัตามกรอบของจารีตประเพณีและระบบ
ศีลธรรมนั้ นท าให้คนเหล่านั้ นต้องจ่ายค่าชดใช้ไปอย่างมากท่ีเดียว ผู ้ป่วยประเภทน้ีมักเป็นผู ้มี
สัญชาตญาณทางเซ็กส์รุนแรง และไม่มีความสามารถพอท่ีจะแหลงสัญชาตญาณของตนไปสู่กิจกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น กีฬา การคน้ควา้ทดลอง หรืองานศิลปะและดนตรีได้9       

กาญจนา แกว้เทพ ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีน าไปสู่การตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศ มี 
4 ปัจจยั คือ 

                                                           
9 เพ่ิงอ้าง, น. 11-13. 
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1.ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Physical Factors)  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูห้ญิงถูกละเมิดทาง
เพศ เพราะอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัของมนุษย ์รวมทั้งสุขวทิยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
ความเป็นอยูข่องมนุษย ์เช่น สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยั แหล่งบนัเทิงเริงรมย ์ และบรรยากาศ เป็นตน้  

2.ปัจจยัทางด้านสังคม(Social Factors)   เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงตกเป็น
เหยือ่ของการกระท าความผดิทางเพศ โดยมีปัจจยัทางสังคมอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อ 
ความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งชายหญิง ส่ือมวลชน 

3.ปัจจยัทางจิต (Mental  Factors)  เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยห์รือการปฏิบติัต่อมนุษย์
ดว้ยกนัของบุคคลแต่ละคน จะสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการทราบประวติัความเป็นมาของการเจริญเติบโต 
และการเล้ียงดูตั้งแต่อดีต เน่ืองจากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม ท่ีมนุษยไ์ดรั้บจะสร้างให้มีลกัษณะ
นิสัย และความประพฤติท่ีแตกต่างกนั นกัจิตวทิยาส่วนใหญ่จะพิจารณาพฤติกรรมของมนุษยว์า่มีสาเหตุ
มาจากความผดิปกติทางจิตใจ หรือความไม่สมประกอบทางบุคลิกภาพ   

4.ปัจจยัโอกาสในการกระท าความผิด (Opportunity Factors) โดยเฉพาะเท่ือผูก้ระท า
ความผดิรู้วา่ตนเองมีโอกาสท่ีรอดพน้จากการกระท าความผิดหรือถูกจบักุมก็มกัจะมีผูก่้อเหตุข้ึนซ ้ าซาก
แต่หากสามารถตดัช่วงโอกาสนั้นได ้ปัญหาการถูกละเมิดทางเพศก็จะลดนอ้ยลง การป้องกนัจึงตอ้งตดั
ช่วงโอกาสดงักล่าวใหม้ากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุป สาเหตุของการกระท าความผิดและการถูกละเมิดทางเพศของผูห้ญิงเกิดจาก
โครงสร้างทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากประวติัศาลท่ีว่า ผูช้ายมีอ านาจเหนือกวา่ผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงถูก
มองว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอหวา่ ผูห้ญิงเป็นเพียงวตัถุทางเพศและมีหนา้ท่ีในการปรนนิบติัดูแลครอบครัว
เท่านั้น10   

รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัท์ ให้ความหมายของเหยื่ออาชญากรรมไวว้่า หมายถึง 
“บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผูก้ระท าผิด ไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น รวมทั้งเสรีภาพหรือสิทธิอ่ืนใด” โดยสามารถแยง่ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม
ได ้7 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

1.เหยื่อท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม เหยื่อประเภทน้ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบั
อาชญากร เป็นเพียงผูรั้บเคราะห์จากอาชญากรเท่านั้น  

                                                           
10 กาญจนา  แกว้เทพ, ม่านแห่งอคติ: ความสมัพนัธ์ระหวา่งสตรีกบัสถาบนัสงัคม, (กรุงเทพมหานคร:  

เจนเดอร์เพรส, 2542),น. 13. 
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2.ผูเ้ป็นเหยือ่ของตนเอง หมายถึง ตนเองคืออาชญากร หรือเรียกการกระท าของเหยื่อแบบน้ี
วา่ อาชญากรท่ีปราศจากเหยือ่ เช่น โสเภณี  นกัการพนนั คนติดยาเสพติด เป็นตน้ 

3.เหยื่อท่ีกระตุน้ให้เกิดอาชญากรรม เหยื่อประเภทน้ีมกัท าการบางส่ิงบางอยา่งเป็นท่ีขดัใจ
อาชญากรการกระท าดงักล่าวเป็นตวักระตุน้ท าใหอ้าชญากรท าร้ายเหยือ่  

4.เหยื่อท่ีจูงใจให้เกิดอาชญากรรม เช่น การเดินทางในท่ีเปล่ียวตามล าพงั อาจท าให้ถูกชิง
ทรัพยห์รือกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศได ้

5.เหยื่อท่ีมีความอ่อนแอทางชีวภาพ เช่น คนแก่ เด็ก ผูห้ญิง คนเจ็บป่วยทางจิต เหยื่อถือว่า
เป็นบุคคลท่ีมีความอ่อนแอทางชีวภาพ แมจ้ะไม่เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรก็ตาม แต่นบัวา่ง่ายต่อการตกเป็น
เหยือ่ของอาชญากร  

6.เหยื่อท่ีมีความอ่อนแอทางสังคม เป็นบุคคลท่ีไม่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคม และอยูใ่นฐานะท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากอาชญากรเม่ือใดก็ได ้

7.เหยื่อการเมือง เป็นบุคคลท่ีถูกฝ่ายมีอ านาจทางการเมือง เจาะจงว่าเป็นผูก้ระท าความผิด
หรืออาชญากร โดยอาศยักฎหมายอาญาท่ีมีอยูเ่ป็นหลกัในการกล่าวหา11       

เฮนติก (Hen Von Hwntig) 12  ไดแ้บ่งเหยื่ออาชญากรรมออกเป็น 13 ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้ยาว ์
ผูห้ญิง บุคคลสูงอาย ุผูเ้ป็นโรคจิต คนต่างดา้ว กลุ่มคนนอ้ย พวกโง่ท่ึม พวกท่ีมีแนวโนม้ไปทางต ่า พวก
โลภมาก พวกเสเพล พวกเปล่าเปล่ียวและออกหกั พวกอยูใ่นฐานะถูกทรมาน และพวกถูกตดัโอกาส 

 
2.3 อาชญากรรมและการลงโทษตามกฎหมายอาญา  
        2.3.1 ความหมายของอาชญากรรม 

อาชญากรรม คือ การกระท าหรืองดเวน้การกระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมายซ่ึงกระท าโดย
ปราศจากขอ้อา้งหรือ มีเหตุอนัสมควร  แมก้ฎหมายอาญาจะมีบทบญัญติัแน่นอนหรือความถูกผิด  แต่
ความผิดในทางศีลธรรมทั้งหมดก็มิไดเ้ป็นความผิดอาญา ในทางกลบักนัความผิดทางอาญาก็ไม่จ  าตอ้ง
เป็นความผดิทางศีลธรรมเสมอไป ทุกสังคมลว้นมีอาชญากรรม อาชญากรรมยงัเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนมาเป็นเวลานาน ไม่เคยหายจากสังคม แมใ้นประเทศท่ีไดช่ื้อวา่มีอาชญากรรมนอ้ยท่ีสุดก็ยงัปรากฏ

                                                           
11 อจัฉรียา  ชูตินนัทน,์ อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, (กรุงเทพมหานคร: วญิํูชน, 2555) ,น. 58-62.   
12 ถิรดล วฒันศกัด,์ เหตเุพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285,  

(กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2558) 
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ให้เห็นวา่มีอาชญากรรม13 การกระท าความผิดอาญาท่ีเรียกว่าเป็นอาชญากรรมนั้น ไดมี้ความพยายาม
ตั้งแต่อดีตท่ีจะก าหนดนิยามความหมายของอาชญากรรมข้ึน เพื่อท่ีจะให้ได้มาซ่ึงแนวทางและความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั แต่จนกระทัง่ปัจจุบนัการนิยามความหมายของอาชญากรรมก็มีความเห็นท่ีแตกต่างกนั
ไป โดยท่ีผู ้เ ขียนจะน าเสนอความหมายของค าว่าอาชญากรรม ซ่ึงจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังน้ี 
อาชญากรรมตามความหมายของกฎหมาย อาชญากรรมตามความหมายของสังคม อาชญากรรมตาม
ความหมายของศาสนา 

2.3.1.1 อาชญากรรมตามความหมายของกฎหมาย 
โดยทัว่ไปค านิยามอาชญากรรมโดยกฎหมายจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัในระบบกฎหมาย

ของประเทศต่าง  ๆ เพราะกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยลกัษณะ
ความผิด การด าเนินคดี และการลงโทษผูก้ระท าความผิด ดงันั้น อาชญากรรมจึงเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงเป็นความผิดต่อรัฐอนัเป็นผลให้ผูก้ระท าความผิดได้รับโทษตาม
กฎหมาย ในขณะเดียวกนัการกระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายมกัจะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล
ผูเ้สียหาย ซ่ึงบุคคลนั้นก็จะมีอ านาจในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งได้อีกด้วย14  ซ่ึงจาก
ลกัษณะดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีก็ไดมี้ผูท่ี้ไดใ้ห้ความหมายของอาชญากรรมตามความหมายของกฎหมายไว้
ดงัน้ี 

ซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria)                                                  
 ฎห    ดงันั้นไม่วา่ผูใ้ดกระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนัก็จะตอ้งรับโทษเช่นเดียวกนั 

นอกจากนั้นเพื่อท่ีจะให้บุคคลทราบว่าพฤติกรรมประเภทใดเป็นความผิดและมีบทลงโทษ ตวับท
กฎหมายจ าเป็นจะตอ้งเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้จง้ชดัพอท่ีบุคคลโดยทัว่ไปจะเขา้ใจได ้

เจโรมี  ไมเคิล (Jerome Michael)                     แอดเตอร์ (Mortimer J. Adler) กล่าว
วา่ ถา้อาชญากรรมเป็นเพียงตวัอยา่งของการกระท าท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมายอาญาแลว้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือ
วา่ กฎหมายอาญาเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรม แต่ไม่ไดห้มายความว่ากฎหมายท าให้เกิดพฤติกรรมท่ี
กฎหมายห้าม ถึงแมจ้ะเห็นว่าการบงัคบัใช้กฎหมายอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย ์แทท่ี้จริงกฎหมายอาญาเป็นเพียงการใหค้  าจ  ากดัความของพฤติกรรมวา่เป็นอาชญากรรมเท่านั้น   

                                                           
13 ปกป้อง  ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2559), น. 15. 
14 ประธาน  วฒันวาณิชย,์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2546), น. 16. 

DPU



28 

พอล แท๊ปปัน (Pual Tappan)                   ห                        ห ดโด 
กฎหมายอาญา และผ่านการพิจารณาคดีแลว้วา่เป็นความผิดจริง ดงันั้นคนท่ีจะถือวา่เป็นอาชญากรใน
ทศันะของแทป็ปัน ก็คือผูท่ี้ถูกจบักุมด าเนินคดีและถูกพิพากษาลงโทษแลว้เท่านั้น15 

กล่าวโดยสรุปของความหมายของอาชญากรรมในทางกฎหมายก็มีว่า ส่ิงใดท่ีจะเป็น
อาชญากรรมไดน้ั้นจะตอ้งมีการบญัญติัออกมาในรูปของบทบญัญติักฎหมายเท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
ท่ีวา่  “ไม่มีกฎหมายอาญาก็ไม่มีอาชญากรรม” 

2.3.1.2 อาชญากรรมตามความหมายทางสังคม 
นกัอาชญาวิทยาท่ีใชแ้นวทางการศึกษาแบบสังคมวิทยานั้น จะให้ความในใจในการศึกษา

สาเหตุของอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรรม นอกจากนั้นยงัให้ความสนใจต่อการให้
ความหมายของอาชญากรรมตามนยัทางสังคม ไดแ้ก่ 

ทอร์สเตน เชลลิน (Thorsten Sellin) ไดใ้ห้ความหมายของอาชญากรรมวา่เป็นพฤติกรรมท่ี
ละเมิดบรรทดัฐานความประพฤติ มิใช่ละเมิดกฎหมาย บรรทดัฐานความประพฤติน้ีจะพบไดใ้นทุก
สังคมอยา่งเป็นสากล ซ่ึงไม่เป็นบรรทดัฐานท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อกลุ่มหรือสังคมใดสังคมหน่ึง และไม่อยูใ่น
ขอบเขตทางการเมือง และไม่จ  าเป็นตอ้งปรากฏอยูใ่นกฎหมาย16 

วิลเลม  อาเดรยน  บอนเกอร์  (Willem  Adriaan  Bonger)  ด  ห     ห      
อาชญากรรม    อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมต่อตา้นสังคม อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม
ของบุคคลท่ีรวมกนัเป็นสังคม และเป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนโดยส่วนรวม หรือผูมี้
อ  านาจในสังคม อนัเป็นผลให้ผูป้ระกอบอาชญากรรมตอ้งถูกลงโทษโดยกลุ่ม หรือโดยเคร่ืองมือลง
ทณัฑซ่ึ์งมีความรุนแรงมากกวา่มาตราการณ์ทางศีลธรรม17 

2.3.1.3 อาชญากรรมตามความหมายทางศาสนา 
ศาสนาทุกศาสนายอ่มท่ีจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในการสอนให้คนทุกคนท าแต่กรรมดี และ

เวน้การกระท าในส่ิงท่ีผิด เพื่อให้คนอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และจากความเช่ือในค าสอน
ของศาสนาน้ีก็จะเป็นผลใหผู้ค้นรู้จกัความรับผดิชอบในพฤติกรรมของตนเอง รู้วา่อะไรควรท า อะไรไม่
ควรท า ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อาชญากรรมกบัศาสนามีความเก่ียวพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ในสังคมดั้งเดิมซ่ึงไม่มี

                                                           
15 เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
16 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
17 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
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ก าหมายใหค้นในสังคมประพฤติตาม ศาสนาทุกศาสนาจะอบรมสั่งสอนให้คนในศาสนามีความละอาย
ใจ และเกรงกลวัต่อบาป กลวัต่อการท าชัว่ สอนให้คนมีความเมตตา กรุณา มีจริยธรรม  ศีลธรรม ไม่คิด
ท่ีจะเบียดเบียดผูอ่ื้น ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัในหลกัค าสอนของพุทธศาสนา อนัไดแ้ก่ ศีล 518 ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นขอ้
หา้มของทางพุทธศาสนา ในการท่ีจะระงบั การกระท าท่ีสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงก็
หมายถึงการระงบัอาชญากรรมนัน่เอง 

จากการนิยามความหมายของค าว่าอาชญากรรมของทั้งสามกลุ่มดงักล่าวนั้นพอท่ีจะสรุป
เป็นภาพรวมไดว้่า อาชญากรรม คือพฤติกรรมท่ีกระทบต่อบุคคลในสังคม เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อ
บทบญัญติัของกฎหมายและเป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม เป็นผลให้บุคคลโดยส่วนรวมในสังคมไดรั้บ
ความเดือดร้อน ดว้ยเหตุน้ีผูท่ี้กระท าความผิดดงักล่าวก็ตอ้งท่ีจะไดรั้บโทษในส่ิงท่ีตนไดก้ระท าลงไป
เม่ือทราบถึงอาชญากรรมวา่มีความหมายอยา่งไรแลว้นั้นก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงประเภทของ
อาชญากรรมวา่มีการจดัเป็นหมวดหมู่อยา่งไร โดยดูจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของ
มนุษย ์อนัไดแ้ก่วิธีการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมหรือวิถีประชา (Folkways)   ฎ              ท่ี
สังคมเป็นผูก้  าหนดใหส้มาชิกในสังคมปฏิบติัตาม (laws) และศีลธรรม (mores) ซ่ึงนกัอาชญาวิทยา ลาร์
รี ซีเกิล (Larry Siegel) ไดก้ระท าการแบ่งประเภทอาชญากรรมโดยจดักลุ่มดงัน้ี19 

1) อาชญากรรมรุนแรง (violent crimes)                       การ          ต่อ        
ชิงทรัพย ์อาชญากรรมท่ีเกิดจากความเกลียด (hate crime) หรืออาชญากรรมท่ีเกิดจากความล าเอียง (bias 
crime) อาชญากรรมท่ีเกิดจากความเกลียดความล าเอียง ถือว่าเป็นอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงใน
ปัจจุบนั เช่น กรณีคนผวิขาวเกลียดคนผวิสีเหลือง เพราะเขา้ใจวา่  คนผวิเหลืองเขา้มาแยง่อาชีพจึงท าร้าย
ทุกคนท่ีผิวเหลืองโดยไม่ต้องโกรธแค้นกันมาก่อน นอกจากน้ีอาชญากรรมรุนแรงยงัก าหนดให้
อาชญากรรมท่ีเป็นผลจากความขดัแยง้ทางการเมือง หรือความรุนแรงทางการเมืองอยูใ่นประเภทน้ี  เช่น 
ผูก่้อการร้ายเกิดจากกลุ่มของคนท่ีอยูค่นละฝ่ายกบันกัการเมืองหรือรัฐบาล ใชว้ิธีรุนแรงกบัคนบริสุทธ์ิ
เพื่อบงัคบัให้รัฐบาลยอมตกลงกบัเง่ือนไขท่ีตนไดเ้สนอ นอกจากน้ียงัมีพวกกองโจรป่าท่ีมกัจะอยูน่อก
เมืองคอยชุมนุมท าร้ายเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ทหาร หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพื่อเรียกร้องส่ิงท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

2) อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์(property crimes)             โ            ลกัษณะ
ของอาชญากรประเภทน้ีออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ 

                                                           
18 เพ่ิงอ้าง, น. 13 - 14. 
19 เพ่ิงอ้าง, น. 23 – 30. 
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(1) อาชญากรคร้ังคราว (occasional  criminals)                        ดท่ีส่วน    มาก
                     เป็นมือสมคัรเล่น ท าเพื่อความสนุก ทา้ทายกฎหมาย  เช่น การขโมยของใน
หา้งสรรพสินคา้ อาชญากรรมประเภทน้ีจะกระท าเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

(2) อาชญากรอาชีพ (professional criminals)                              
         ำ      ผดิ                         ด     ห     ด        เป็นการแบ่งกนั

ใช ้ประกอบอาชญากรรมเหมือนคนสุจริตประกอบอาชีพสุจริต 
ซตัเทอร์แลน (Sutherland)  ธิบายวา่อาชญากรอาชีพมี 2 มิติ  20ดงัน้ี 
มิติท่ี 1 รูปแบบของอาชญากรรม ยกตวัอยา่งเช่น ลว้งกระเป๋า ขโมยของจากท่ีต่าง ๆ ปลน้ธนาคาร ตม้

ตุ๋นหลอกลวง ยกัยอกทรัพย ์การพนนั เป็นตน้ 
มิติท่ี 2 พฤติกรรมการกระท าผิด โดยใช้ความฉลาด ไหวพริบ ทักษะ ความช านาญ 

ความสามารถเฉพาะตวัโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับความรวดเร็วและการใช้ก าลังในการท างาน 
นอกจากน้ียงัมีเส้นสายหรือผูมี้อ  านาจคอยให้การสนบัสนุน การแต่งตวัและมารยาททางสังคมเพื่อเป็น
การตบตาไม่ใหเ้ป็นท่ีสงสัย 

3) อาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมองค์กร และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  เอเดิล
เฮิร์ตซ์ (Edlehertz) อธิบายว่า อาชญากรรมดงักล่าว เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ
หรือจริยาธรรมของการท างาน เป็นการกระท าโดยคน ๆ หน่ึงหรือกลุ่มองคก์รในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ความรับผิดชอบของตน เป็นผูท่ี้มีสถานภาพทางสังคมสูง หรือไดรั้บการยกย่องนบัถือจากสังคม โดย
อาชญากรรมในลกัษณะน้ีจะออกมาในรูปของการโกง หรือการฉ้อฉลในลกัษณะต่าง ๆ เป็นการก่อ
อาชญากรรมโดยใชปั้ญญาเพื่อท่ีจะหลอกลวงให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือ จะไม่มีการใช้ก าลงัเหมือนอาชญากรรม
ธรรมดา เช่น การคอร์รัปชัน่ การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ความผิดท่ีเก่ียวกบัการทุจริตภาษีอากร ความผิด
เก่ียวกบัการเงินการธนาคาร ความผดิเก่ียวกบัสิทธิบตัรการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ ความผิดท่ีเก่ียวกบั
การฉ้อโกงประชาชน อาทิเช่น การผกูขาดการซ้ือขายสินคา้ การกกัตุนสินคา้ การฉ้อโกงประชาชนใน
การกูย้มืเงิน 

4) อาชญากรรมท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม (public order crimes) 
      ด    ห ด                   ด            ด                                 

                                                           
20 เพ่ิงอ้าง, น. 25. 
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                             ด                            ห                    ห      
ห           มเหยือ่หรืออาชญากรรมไร้เหยือ่ (victimless crimes) พฤติกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

พ ว ก รั ก ร่ ว ม เ พ ศ ( homosexuality )                           ด       
                                      ด    ห                       ด                 ห    ด
อาชญากรรมท่ีเกิดจากความเครียด 

โสเภณี (prostitution)                                                 
   ห           ดโ           ด          โ                 โ                            
แตกแยก มีความเพอ้ฝันในเร่ืองเงินและความส าเร็จแบบง่าย ๆ พบตวัอยา่งโสเภณีในชุมชนท่ีตนอาศยั
อยูจ่นกลายเป็นโสเภณีในท่ีสุด 

การถ่ายภาพโป๊ ภาพยนตร์โป๊ (pornography)     รให้ความเห็นไปในทางเดียวกนัวา่การดู
ภาพโป๊ มีอิทธิพลต่อการก่อใหเ้กิดอาชญากรรม โดยการแสดงความทารุณทางเพศต่อหญิงโดยส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดการเลียนแบบอยา่งกา้วร้าว รุนแรง และกระท าต่อหญิงหรือเหยือ่ต่อไป 

การใชย้าเสพติด (substance abuse)                ด                   พของตนเอง
แลว้ ยงัท าใหค้นอ่ืนในสังคมเกิดความกลวั  และรังเกียจคนติดยาเสพติดดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นการสร้าง
ความเสียหายและภาระให้แก่สังคม เป็นหนทางน าไปสู่อาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ ท่ีติดตามมาเช่น 
อยากยาเสพติดมากจนคลุม้คลัง่ฆ่าผูอ่ื้นเพราะไม่มีเงินไปซ้ือยาเสพติด เป็นตน้ 

อาชญากรรมเป็นผลผลิตจากบุคคลในสังคม เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมไม่สามารถอยูด่ว้ย
ตวัเองแต่เพียงผูเ้ดียวได ้มนุษยต์อ้งอาศยัการพึ่งพาอาศยักนั ดงันั้นการอยูร่่วมกนัในสังคม  ยอ่มท่ีจะเกิด
การกระทบกระทัง่กนัไดเ้ป็นเร่ืองปกติ โดยการกระทบกระทัง่กนัดงักล่าวนั้นในบางคร้ังก็รุนแรงจนถึง
ขนาดเป็นอาชญากรรมตามท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีจะควบคุมคนในสังคมก็
จะตอ้งควบคุมโดยบทบญัญติัของกฎหมายท่ีบุคคลในสังคมให้การเคารพ โดยท่ีบทบญัญติัดงักล่าว
เรียกวา่ กฎหมายอาญา ดงันั้นผูท่ี้กระท าความผดิก็จะตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
        2.3.2 กฎหมายอาญา  

ลกัษณะของกฎหมายอาญา 
ความประพฤติท่ีฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นจึงจะเป็นความผิดและต้องรับโทษ โดยท่ีความ

ประพฤติใดก็ตามท่ีส่อไปในแนวทางท่ีขาดศีลธรรม ขาดสติ ในแง่ของกฎหมายจะไม่เป็นอาชญากรรม
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เวน้แต่กฎหมายจะบญัญติัหา้มการกระท านั้น21  ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะกล่าวไดว้า่กฎหมายอาญานั้นแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของกฎหมายอาญา คือความผิดอาญา (crime) และส่วน
ท่ีวา่ดว้ยผลทางกฎหมาย ในกฎหมายอาญาเรียกวา่ มาตรการบงัคบัทางอาญา (senction)22 

กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีระบุถึงความผิดอาญา โทษวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยั และมาตรการบงัคบัอ่ืน และเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้ความผิดอาญาเป็นเง่ือนไขของการใช้
โทษ วธีิการเพื่อความปลอดภยั และมาตรการบงัคบัทางอาญาอ่ืนนั้น 23 

กฎหมายอาญามีหลกัส าคญัประการหน่ึงท่ีคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก็คือหลกั
ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย ซ่ึงมาจากภาษิตท่ีวา่ Nullum crimen,nulla poena,sine 
lege หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ หลกัไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย Nulla poena,sine lege24 หลกัน้ีแสดงให้เห็นวา่
กฎหมายอาญามีหลกัส าคญัมาจากการบญัญติักฎหมาย การบญัญติักฎหมายอาญามีผลมาจากอ านาจใน
การลงโทษของรัฐ และรัฐมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมายเพราะถา้รัฐไม่มีกฎหมายแลว้การอยูร่่วมกนั
ของคนในรัฐจะถูกกระทบกระเทือนได้โดยง่าย ดงันั้นรัฐจึงตอ้งเป็นผูท่ี้รับผิดชอบ หากผูใ้ดกระท า
ความผิดอาญาผูน้ั้นจะตอ้งถูกลงโทษโดยรัฐ และรัฐเท่านั้นท่ีเป็นผูมี้อ  านาจลงโทษอาญาแก่บุคคล ดว้ย
เหตุน้ีกฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายท่ีว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัเอกชน กฎหมายอาญาจึงเป็น
กฎหมายมหาชน25 

ลกัษณะส าคญัของหลกัไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย สามารถท่ีจะจ าแนกรายละเอียดไดว้่า 
กฎหมายอาญาตอ้งมีความชดัเจน ห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีมาลงโทษทางอาญาแก่บุคคลห้ามใช้
กฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล และกฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลัง โดยจะ
อธิบายเป็นล าดบัไปดงัน้ี26 

1) การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายอาญา มาตรา 2 บญัญติัว่า “บุคคลตอ้ง
ไดรั้บโทษทางอาญาต่อเม่ือไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชใ้นขณะกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิด และ
ก าหนดโทษไว”้ ค  าว่า “บญัญติั” ในกฎหมายนั้นแสดงว่า กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีเกิดจากการ

                                                           
21  ประธาน วฒันวาณิชย,์ เพ่ิงอ้าง, น. 46. 
22  คณิต  ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2554), น. 30. 
23 เพ่ิงอ้าง, น. 30. 
24 แสวง  บุญเฉลิมวภิาส, หลกักฎหมายอาญา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2546), น. 17.  
25 คณิต  ณ นคร ก, เพ่ิงอ้าง, น. 35 - 36. 
26 คณิต  ณ นคร จ, ประมวลกฎมายอาญา หลกัและพ้ืนฐานการเขา้ใจ, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2559), น. 267. 
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บญัญติั ดงันั้น กฎหมายจารีตประเพณีเป็นกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองกนัมาอยา่งสม ่าเสมอ
เป็นเวลานานของประชาชนจนเป็นท่ียอมรับกนั27 โดยท่ีกฎหมายจารีตประเพณีไม่ไดเ้กิดจากการบญัญติั  
แต่เกิดจากการปฏิบติัจึงตอ้งห้ามมิให้น ามาใชใ้นกฎหมายอาญา แต่อย่างไรก็ตาม การห้ามใชก้ฎหมาย
จารีตประเพณีครอบคุลมเพียงในเร่ืองการกรท าท่ีเป็นความผิดอาญา และในเร่ืองการกระท าท่ีตอ้งรับ
โทษหนกัข้ึนเท่านั้น คือหา้มใชใ้นทางท่ีเป็นโทษ แต่ในทางท่ีเป็นคุณยอ่มสามารถน าหลกัจารีตประเพณี
มาปรับใชใ้นทางอาญาได ้

2) การหา้มใชก้ฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิ่งในกฎหมายอาญา กล่าวคือ การห้ามใชก้ฎหมายท่ี
เกินขอบเขตของบทบญัญติัท่ีพึงพาไดจ้ากการตีความกฎหมาย กฎหมายอาญาจึงแตกต่างจากกฎหมาย
แพง่ คือ ในกฎหมายแพ่งมีหลกัอยูว่า่จะปฏิเสธวา่ไม่มีกฎหมายมาปรับไม่ได้28 แต่ในกฎหมายอาญานั้น
จะอุดช่องว่างของกฎหมายโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิ่ง29ในทางท่ีเป็นโทษไม่ได ้
แต่ในทางท่ีเป็นคุณยอ่มท าได ้

3) กฎหมายอาญาตอ้งมีความชดัเจน กล่าวคือ จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่หลกัไม่มีโทษ 
โดยไม่มีกฎหมายเป็นหลกัท่ีมีข้ึนเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ฉะนั้น การบญัญติั

กฎหมายตอ้งมีความชดัเจน เพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไปทราบวา่การกระท าใดบา้งท่ีเขา้ข่ายท่ีมีความผิด
ต่อกฎหมายและตอ้งรับโทษ Professor Hans Welzel  ด                         ห        โ   
โด       ฎห                      การใช้หลักกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่ง แต่คือความไม่ชัดเจน
แน่นอนในกฎหมายอาญา30 

4) กฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงั จากถ้อยค าในมาตรา 2 ท่ีว่า “กฎหมายท่ีใช้ในขณะ
กระท า” นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ห้ามยอ้นหลงัของกฎหมายอาญา การกระท าท่ีบุคคลจกัตอ้งรับโทษตอ้ง
เป็นการกระท าท่ีเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะกระท านั้น ถา้ในขณะกระท ายงัไม่มี
กฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผิด แต่ต่อมามีการบญัญติัเป็นความผิดอาญาไม่ได ้กล่าวคือ กฎหมายอาญา

                                                           
27 ปรีดี  เกษมทรัพย,์ กฎหมายแพง่: หลกัทัว่ไป, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2525), น. 21. 
28 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 4 วรรค 2 “เม่ือไม่มีกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีไดใ้หว้นิิจฉยัคดี

นั้นตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ถา้ไม่มีจารีตประเพณีเช่นวา่นั้น ใหว้นิิจฉยัคดีอาศยัเทียบเคียงบทกฎหมาย   ท่ี
ใกลเ้คียงอยา่งยิง่ และถา้บทกฎหมายเช่นวา่นั้นก็ไม่มีดว้ย ใหว้นิิจฉยัตามหลกักฎหมายทัว่ไป”   

29 การใชก้ฎหมายโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่ หมายถึง การใชเ้หตุผลโดยอา้งความ
คลา้ยคลึงกนั 

30 คณิต  ณ นคร ฉ, “หลกัประกนัในกฎหมายอาญา,” วารสารอยัการ, เล่ม 4, ปีท่ี 38, น. 81(มกราคม 2524). 
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จะมีผลใช้บงัคบัในปัจจุบนัและอนาคตเท่านั้น ไม่มีผลยอ้นหลงัไปในอดีต เวน้แต่กฎหมายท่ีใช้ขณะ
กระท าความผดิแตกต่างกบักฎหมายท่ีใชภ้ายหลงัการกระท าความผิด กฎหมายให้ใชก้ฎหมายในส่วนท่ี
เป็นคุณแก่ผูก้ระท าความผดิ กล่าวคือ ใหใ้ชก้ฎหมายท่ีจะลงโทษผูก้ระท าใหเ้บาท่ีสุดนัน่เอง  

กฎหมายอาญามีภารกิจอยู ่3 ประการดงัน้ี31 
1) ภารกิจในการคุม้ครองสังคม กล่าวคือ มนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคมการกระทบกระทัง่กนัไม่

วา่ทางใดก็ทางหน่ึงย่อมท่ีจะเกิดข้ึนได ้อยา่งไรก็ตามมนุษยน์ั้นก็ยงัท่ีจะมี “ระเบียบของสังคม” อยู่แต่
เพียงแค่ระเบียบของสังคมนั้นในบางเวลาไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาของสังคมไดอ้ยา่งเด็ดขาด ดงันั้น
สังคมจ าตอ้งมีกฎหมายไวค้อยควบคุมอีกชั้นหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี  จงกล่าวไดว้า่กฎหมายอาญานั้นมีภารกิจ
ในการคุม้ครองการอยูร่่วมกนัของมนุษยใ์นสังคมควบคู่ไปกบัระเบียบของสังคม แต่อย่างไรก็ตามการ
ใชก้ฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมสังคมตอ้งใชอ้ยา่งจ าเป็นเท่านั้น เพราะกฎหมายอาญานั้น
เป็นกฎหมายท่ีกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคลของคนในสังคมอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ซ่ึงอาจทีจะเป็นหนทางท่ี
ขดักบัหลกัประชาธิปไตยได ้

2) ภารกิจในการปราบปรามและในการป้องกนักระท าความผิด กล่าวคือ เม่ือมีการกระท า
ความผดิข้ึน ผูท่ี้กระท าความผดิก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมายก็เท่ากบัวา่เป็นการใชก้ฎหมายอาญาใน
การปราบปรามผูท่ี้กระท าความผิด และในการปราบปรามดงักล่าวนั้นยงัท่ีจะไดผ้ลโดยออ้มกล่าวคือ 
เม่ือบุคคลโดยทัว่ไปเห็นวา่การกระท าดงักล่าวนั้นมีความผิดและตอ้งรับโทษตามกฎหมาย ผูท่ี้จะลงมือ
กระท าความผดินั้นก็จะเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้ท่ีจะกระท าความผิด ซ่ึงก็จดัไดว้า่เป็นการป้องกนัการ
กระท าความผิดได ้และยงัเป็นการท าหลาบเพื่อท่ีจะไม่ให้ผูท่ี้กระท าความผิดมาคร้ังหน่ึงแลว้กลบัมา
กระท าความผดิอีก 

3) ภารกิจในการคุม้ครองคุณธรรมทางกฎหมาย กล่าวคือ คุณธรรมทางกฎหมายเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่า แต่คุณธรรมทางกฎหมายนั้นไม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัท่ีมนุษยมี์อยูแ่ต่เป็นส่ิงท่ีฝังอยูใ่น
จิตวิญญาณของความเป็นมนุษยว์่า ส่ิงดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีควรท่ีจะรักษาไว ้และเป็นส่ิงท่ีไม่ควรท่ีจะไป
กระทบต่อคุณธรรมของผูอ่ื้น ดงันั้นกฎหมายถึงมีหน้าท่ีในการท่ีจะแสดงส่ิงท่ีคุณธรรมนั้นคอยท่ีจะ
คุม้ครองอยู่ออกมาให้ประจกัษ์แก่ผูค้นในสังคม และคอยควบคุมไม่ให้ผูใ้ดในสังคมนั้นมาท าลาย
คุณธรรมทางกฎหมายนั้น เช่นชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีพึงหวงแหนการท าลายชีวิตเป็นส่ิงท่ีกระทบต่อ
คุณธรรมท่ีกฎหมายตอ้งใหก้ารรับรองคุม้ครอง ดงันั้นผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ผูน้ั้นจกัตอ้งรับโทษตามกฎหมาย 

                                                           
31 คณิต  ณ นคร ก, เพ่ิงอ้าง, น. 40 – 46. 
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การแบ่งประเภทของความผดิอาญา 
สังคมมนุษยมี์ความผิดท่ีแตกต่างความร้ายแรงท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีการแบ่งแยกความผดิออกเป็นประเภท ๆ  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจ และเขา้ถึงความผิดในแต่
ละลกัษณะวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งให้ไดม้าซ่ึงมาตรการท่ีเขา้มาควบคุมการกระท าความผิดในแต่ละ
ลักษณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งแยกประเภทความผิดอาญามีหลายลักษณะด้วยกัน 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การแบ่งตามความร้ายแรงของการกระท าความผดิ 
การแบ่งประเภทตามความร้ายแรงของการกระท าความผดิน้ี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1.1 ความผิดฐานเป็นกบฏ (Treason)    กฎหมาย Common Law เดิมขององักฤษความผิด

ประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
(ก) High Treason                    ด       ห                ฎ  
(ข) Petit  Treason                        ห           ห   โด         
          เช่น ภรรยาฆ่าสามี บ่าวฆ่านาย ในปัจจุบนัความผิดฐานน้ีไดถู้กยกเลิกไปแล้ว 

โดยถูกเปล่ียนมาเป็นความผดิฐานฆ่าคนตาย 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความผดิท่ีกระท าต่อเบ้ืองสูง (Treason)           ด          

                           ห         ด       
1.2 ความผดิร้ายแรง (Felonies)           ด                       ด   
รองลงมาจากความผดิฐานเป็นกบฏ และความผดิประเภทน้ีมีโทษปานกลางจนถึงรุนแรง 
เดิมภายใตก้ฎหมายคอมมอนลอว ์ความผิดประเภทร้ายแรงเป็นความผิดท่ีมีโทษประหาร

ชีวติ ยกเวน้ การกระท าความผดิท่ีเป็นการประทุษร้ายโดยเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสั หรือเป็น
ความผิดลักเล็กขโมยน้อย ให้ลงโทษผูก้ระท าความผิดโดยการโบยหรือเฆ่ียนตี แต่ต่อมาก็มีการ
เปล่ียนแปลงบทลงโทษในหลายยุคหลายสมยั และมีการเพิ่มบทลงโทษด้วยลงโทษปรับ ความผิด
ร้ายแรงเช่น การฆ่าผูอ่ื้นใหถึ้งแก่ความตาย การวางเพลิง การข่มขืนกระท าช าเรา การลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

1.3  ความผิดล หุโทษ  (Misdemeanors)           ด                    
โด         ผิด                             ด     ฎ    e  on           ด             
(Felonies) ลงมาเป็นความผิดท่ีมีโทษปานกลางจนถึงโทษเบา โดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีโทษจ าคุกหรือ
หากมีโทษจ าคุก จะเป็นโทษจ าคุกในสถานท่ีกกักนัตวัหรือในห้องขงัไม่ใช่ในเรือนจ า และระยะเวลา
การค าคุกนอ้ยกวา่ 1 ปี ในบางประเทศมองวา่ความผดิลหุโทษน้ีไม่ถือวา่เป็นความผิดอาญาแต่มีลกัษณะ
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เป็นความผดิทางแพง่ โดยก าหนดบทลงโทษเป็นโทษปรับ หรือใชว้ิธีหกัคะแนนความประพฤติ โดยไม่
มีการแบ่งแยกความผิดท่ีมีลกัษณะท่ีเบากวา่ความผิดลหุโทษออกเป็นอีกประเภทซ่ึงเรียกช่ือต่าง ๆ กนั
ออกไป เช่น Minor offences, Petty offences, Public Torts, Infractions, Violation        
                              ด        ห                          ฎห  ย     
(Model Penal Code) ไดแ้บ่งประเภทความผิดอาญาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ความผิดประเภท
ร้ายแรง (Feionies)                 ด ห โ       deme no                     ด           e    
Misdemeanors)                   ดท่ีละเมิดต่อกฎหมาย (Violation)   จากการแบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม
ดงักล่าว โดยบญัญติัใหค้วามผดิกลุ่มท่ี 1 – 3 เป็นความผดิอาญา   ส่วนในกลุ่มท่ี 4 ไม่ถือวา่เป็นความผิด
อาญาแต่เป็นความผดิทางแพง่มีบทบงัคบัโทษในทางแพง่ 

2) การแบ่งตามขั้นตอนการด าเนินคดี 
การแบ่งประเภทความผิดอาญาในลกัษณะน้ี เป็นการสะทอ้นถึงการแบ่งประเภทความผิด

อาญาตามความร้ายแรงของการกระท าผิด ในอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงในกระบวนการในการด าเนินคดีท่ีมี
ลักษณะต่างกันเป็นตวัจ าแนก เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษได้มีการแบ่ง
ประเภทความผดิอาญา ตามวธีิการด าเนินคดีออกเป็น 3 ประเภท32 

2.1 ความผิดท่ีตอ้งพิจารณาโดยวิธียื่นฟ้องต่อศาล (Offences triable only indictment) ไดแ้ก่ 
ความผิดอาญาอุกฉกรรจท่ี์มีอตัราโทษสูง การพิจารณาคดีตอ้งกระท าโดยใชลู้กขุน ไดแ้ก่ ความผิดฐาน
ฆ่าผูอ่ื้น ความผดิฐานปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ 

2.2 ความผิดท่ีตอ้งพิจารณาโดยวิธีรวบรัด (Offences triable only Summary) ไดแ้ก่ความผิด
อาญาท่ีมีโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยความผิดประเภทน้ีพิจารณาได้โดยไม่ตอ้งมีค าฟ้อง และในความผิด
เล็กน้อยถา้เป็นเพียงโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หากผูก้ระท าความผิดยอมรับสารภาพศาลจะ
พิจารณาลงโทษจ าเลยโดยท่ีจ าเลยไม่ตอ้งมาศาลก็ได ้เช่นความผดิเก่ียวกบักฎหมายจราจร     เป็นตน้ 

2.3 ความผดิท่ีอาจเลือกพิจารณาโดยวธีิยืน่ค  าฟ้องต่อศาลหรือวิธีรวบรัดวิธีใดวิธีหน่ึง โดยท่ี
ความผิดประเภทน้ี ก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้สู่กระบวยการด าเนินคดีจะมาพิจารณาวา่จะด าเนินคดีแบบใดจึงจะ
เหมาะสมท่ีสุด โดยจะสอบถามจากโจทก์จ  าเลย พิจารณาจากลกัษณะของความผิดก่อน เช่น ความผิด
ฐานลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
                                                           

32 สุนยั  มโนมยัอุดม, ระบบกฎหมายองักฤษ, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2531), น. 177 – 178. 
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3) การแบ่งประเภทความผดิตามภยนัตรายต่อสังคม 
การแบ่งประเภทความผิดตามวิธีการน้ีเป็นผลมาจาก การน าการกระท าความผิดอาญามา

เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกเป็นกลุ่ม และเม่ือเกิดการกระท าความผิดข้ึนก็จะสามารถท่ีจะแยกการกระท า
ความผดินั้นไดว้า่อยูใ่นกลุ่มความผิดประเภทใด เช่น ความผิดต่อบุคคล ความผิดต่อท่ีอยูอ่าศยั ความผิด
ต่อทรัพยค์วามผดิต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ เป็นตน้ ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
ไทย ไดมี้การแบ่งประเภทความผิดอาญาออกเป็นกลุ่มเช่นกนั ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายแก่ประชาชน ความผิด
เก่ียวกบัชีวติร่างกาย เป็นตน้ 

1. การแบ่งตามความชัว่ร้ายแห่งศีลธรรม 
การแบ่งแยกความผิดประเภทน้ีถือว่าเป็นการแบ่งแยกลกัษณะของความผิดอาญาในยุค

แรกเร่ิม ซ่ึงเป็นผลท่ีได้รับมาจากในเร่ืองของความเช่ือทางศาสนา โดยความผิดส่วนใหญ่มีท่ีมาจาก
ศีลธรรมหรือเป็นความผดิในตวัเอง และก็มีความผดิในอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงถูกมองวา่เป็นความผิดในทาง
เทคนิค33  หรือท่ีเราเรียกวา่เป็นความผดิตามท่ีกฎหมายบญัญติัข้ึน โดยท่ีความผิดท่ีกฎหมายบญัญติัข้ึนน้ี 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเร่ืองของการรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของคนโดยส่วนรวมเป็นหลกั เช่นกฎหมาย
รวบคุมโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ให้ปล่อยสารพิษมาเป็นอนัตรายแก่ชุมชน ซ่ึงผูท่ี้กระค าความผิด
ดงักล่าวก็ตอ้งรับผิด แมมิ้ไดก้ระท าโดยเจตนา (strict liability)34 ซ่ึงผูเ้ขียนขอท่ีจะกล่าวเป็นล าดบัต่อไป 
ดงัน้ี 

1) ความผดิในตวัเอง (mala in se) 
“m l   n  e”  จดัไดเ้ป็นความผิดอาญาท่ีเป็นความผิดในตวัเอง หรือท่ีมีความ    ชัว่ร้ายตาม

ธรรมชาติ ( nhe en l  ev l   Bl ck’  L w D c  onn     ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นการกระท าความผิดใน
ตวัเอง การกระท าผิดท่ีผิดศีลธรรม และการกระท าท่ีละเมิดต่อความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี mala in se ถือวา่
เป็นความผิดท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติซ่ึงมนุษยส์ามารถรับรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่การกระท าการใดเป็นความผิด 
เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย เป็นต้น ความผิดประเภทน้ีเวลาบัญญัติ

                                                           
33 ทวเีกียรติ  มีนะกนิษฐ ข, กฎหมายอาญา หลกัและปัญหา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2549), น. 3. 
34 เพ่ิงอ้าง, น. 3. 
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กฎหมายไม่ตอ้งบญัญติับงัคบัใหก้ระท าหรือหา้มมิใหก้ระท าเสียก่อนแลว้จึงจะบญัญติัจะบญัญติัวา่ถา้ฝ่า
ฝืนแลว้มีความผดิ แต่จะบญัญติัลงไปเลยวา่การกระท าอยา่งน้ีมีความผดิ35 

2) ความผดิเพราะมีกฎหมายหา้ม (mala Prohibita) 
“m l    oh b   ”                    ด                                   

                   ด                           ห                   ฎห    Bl ck’  L w 
Dicitonary ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นการกระท าท่ีถือวา่เป็นความผิดเพราะมีขอ้ห้าม หรือการกระท าท่ี
เป็นความผดิเพราะมีกฎหมายบญัญติัข้ึน การก าหนดความผิดมีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงไม่ใช่เป็นความผิด
โดยธรรมชาติ ความผิดประเภทน้ีไม่ไดบ้ญัญติัจากเร่ืองท่ีเก่ียวกบัศีลธรรมเลย แต่ท่ีเป็นความผิดเพราะ
กฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผดิเท่านั้น โดยมองไม่เห็นความชัว่ของผูก้ระท าความผิดไดโ้ดยตนเอง เช่น 
การมีอาวธุโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การน าของตอ้งห้ามเขา้มาในราชอาณาจกัร    เป็นตน้ ความผิดประเภท
น้ีเวลาบญัญติักฎหมายจะตอ้งบญัญติับงัคบัใหก้ระท าหรือหา้มมิให้กระท าก่อนแลว้จึงจะบญัญติัวา่ถา้ฝ่า
ฝืนจะมีความผดิ36 

เม่ือสังคมมีการพฒันาข้ึน พฤติกรรมของมนุษยก์็ย่อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้แนว
ความผิดแบบดั้งเดิมท่ีแบ่งประเภทความผิดอาญาเป็นความผิดในตวัเอง กบัความผิดเพราะมีกฎหมาย
หา้มไวจึ้งเปล่ียนแปลงไป เพราะนกักฎมายคอมมอนลอวม์องวา่การแบ่งแยกความผิดอาญาแบบดั้งเดิม
นั้นไม่สามารถแบ่งแยกไดอ้ย่างชดัเจน เป็นผลให้มีการแบ่งประเภทของความผิดอาญาเสียใหม่ โดย
แยกแยะเพื่อให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพกบัโลกในปัจจุบนั โดยแบ่งความผิดอาญา
ออกเป็น  ความผดิอาญา โดยแท ้(Real crime)          ด          ด               

          ubl c  o     
การละเมิดสาธารณะ (Public Torts) เป็นการกระท าความผิดท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 

สุขภาพ และอนามยัของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการเงินของรัฐ เช่นการขาย
เหล่าแก่ผูซ้ื้อซ่ึงเมาอยู่แลว้ การขายยาอนัตรายแก่ประชาชน การท าให้ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิเศษ เป็นตน้37 
โดยกฎหมายท่ีเขา้มาควบคุมการกระท าความผดิในลกัษณะน้ี คือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ (Public Welfare Offence) ห    ฎห                   มัน่คงของรัฐ 
                                                           

35 สง่า  ลีนะสมิต, กฎหมายอาญา เล่ม 2, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2514), น. 22. 
36 เพ่ิงอ้าง, น. 22 – 23  
37 อ านาจ  เนตยสุภา, “หลกัความรับผิดเด็ดขาดของความผดิลหุโทษภายใตป้ระมวลกฎหมายอาญา,”  

บทบณัฑิตย,์ เล่ม 62, ปีท่ี 2, น. 120 (2549, มิถุนายน). 
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ส่วนประเทศเยอรมนัก็มีการกล่าวถึงการกระท าผิดในลกัษณะน้ีเช่นเดียวกนั โดยมองวา่การกระท าผิด
ในลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของการก่อให้เกิดความร าคาญแก่สังคม (Social Nuisance) 
           ห    ด     ด                      แก่ 

            โด              ท าด           ด   ด                  ผิด
                     จดัการไดใ้นทางปกครองดว้ยกระบวนการอ่ืนท่ีมิใช่กระบวนการทางอาญา ส่วน
ใหญ่ประเทศเยอรมันจะบัญญัติความผิด เหล่า น้ีไว้ในกฎหมาย ท่ี มี ช่ือว่า  “OWIG”  หรือ .
Ordnungswidrigkeitengesetz” ซ่ึงเป็นประมวลกฎหมายทางการ ปกครองเก่ียวกบัการละเมิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน38 การกระท าผิดดงักล่าวถือไดว้า่เป็นการประทุษร้ายต่อรัฐ รัฐจึงมีอ านาจท่ี
จะฟ้องร้องผูก้ระท าผดิใหรั้บโทษได ้แต่มาตรการลงโทษส าหรับการกระท าผิดในลกัษณะน้ีอาจออกมา
ในรูปของ โทษปรับ ริบทรัพยสิ์น หรือการลงโทษทางแพ่งอ่ืน ๆ โดยท่ีการกระท าความผิดส่วนใหญ่ก็
จะเป็นการกระท าความผิด 3 ชนิด คือ การประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์นสาธารณะ การก่อความร าคาญแก่
สาธารณะ และการละเมิดระเบียบต ารวจ39 ลกัษณะความผิดประเภทน้ีเป็นความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่
ร้ายแรงถึงข้ึนเป็นอาชญากรรมท่ีรุนแรง จึงเป็นการไม่สมควรท่ีจะน ามาตรการลงโทษทางอาญามาใช้
กบัการกระท าความผดิในลกัษณะน้ี40 

จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้น้ีเป็นการกระท าความผิดท่ีเป็นการละเมิดสาธารณะส่วนการกระท า
ผิด ใด ท่ี เ ป็นลักษณะของความผิ ดอาญาโดยแท้นั้ น  ศ าสตราจ ารย์กอสวิธ ส์  (Gausewitz) 
 ด     ห                                                ด                  ด    ห            
       ด      

(1) ถา้ความผิดนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายคอมมอนลอว ์ความผิดนั้นเป็นความผิดอาญา 
ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดท่ีก่อความร าคาญแก่สาธารณะซ่ึงถือวา่เป็นความคดีอาญา แต่เพียงรูปแบบเท่านั้น 
แต่เน้ือหาสาระท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงกระบวนการทางแพง่เท่านั้น 

                                                           
38 เพ่ิงอ้าง, น. 122. 
39 วภิาพร  เนติจิรโชติ, การบญัญติัความผิดลหุโทษใหเ้ป็นความผิดอาญาทัว่ไป, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2548), 

 น. 79. 
40 เกษมาวดี  ศุภภิญโญพงค,์ การปรับเปล่ียนความผิดลหุโทษท่ีไม่มีลกัษณะเป็นความผิดอาญา  

โดยแทเ้ป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสงัคม: ศึกษาเฉพาะความผดิลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา,  
(ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2549), น. 38. 
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(2) ถา้การกระท าความผิดนั้นมีลกัษณะในเบ้ืองตน้ช้ีให้เห็นว่าเป็นอนัตรายการกระท านั้น
เป็นความผดิอาญา 

(3) ถ้าการกระท าความผิดนั้นตามความเห็นโดยทัว่ไปของประชาชนเห็นว่า เป็นส่ิงท่ีน่า
ลงโทษ หรือเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเลวทราม การกระท าเช่นนั้นเป็นความผดิอาญา 

ดงันั้น ถ้าการกระท าความผิดใดไม่เขา้หลกัเกณฑ์ทั้ง 3 ประการน้ี การกระท าดงักล่าวก็
ไม่ใช่ความผิดอาญาโดยแท ้แต่เป็นความผิดประเภทละเมิดสาธารณะ อยา่งไรก็ตามความผิดบางอยา่ง
อาจเป็นความผิดอาญาโดยแท้ หรือเป็นความผิดท่ีเป็นการละเมิดสาธารณะอย่างชัดเจน แต่ก็มีการ
กระท าบางอยา่งท่ีไม่สามารถจะบอกไดว้า่เป็นความผิดประเภทใดได ้ศาสตราจารย ์Rollin M. Perkins 
เห็นวา่แมค้วามผิดอาญากบัความผิดสาธารณะจะไม่ไดเ้ป็นส่ิงเดียวกนั แต่ก็ไม่จ  าเป็นท่ีความผิดทั้งสอง
น้ีจะตอ้งแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด การปล่อยให้ความผิดทั้งสองน้ีมีส่วนท่ีซ้อนกนัอยู่จะก่อให้เกิด
ผลดีในการบงัคบัใชก้ฎหมายไดก้วา้งข้ึนเช่นกนั 
 
2.4 แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัโทษ 

ในสังคมมนุษยส่ิ์งหน่ึงท่ีถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้บุคคลในสังคมสามารถอยูร่่วมกนัไดโ้ดย
สงบสุข นั่นก็คือ มาตรการทางสังคม ท่ีเรียกว่ากฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายอาญา ดงันั้น เม่ือมีการละเมิดกฎหมายเกิดข้ึนผูฝ่้าฝืนหรือละเมิดกฎหมายก็จะตอ้งไดรั้บการ
ลงโทษ การลงโทษผูก้ระท าความผดิจึงถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของกฎหมายอาญา หมายความวา่ ผู ้
ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมายจะลงโทษโดยรัฐ41โทษจึงเป็นเคร่ืองมือในการข่มขู่เพื่อมิให้บุคคลท าการละเมิด
ต่อกฎหมาย 
        2.4.1 ความหมายของค าวา่ “โทษ” 

ผูท้รงคุณวฒิุทางนิติศาสตร์ ไดใ้หค้วามหมายของโทษทางอาญาเอาไว ้ดงัน้ี 
Grotius ได้ให้ความหมายของค าว่า “โทษ” ไวว้่า เป็นผลร้ายท่ีผูก้ระท าได้รับเน่ืองจาก

ผลร้ายท่ีเขาไดก่้อใหเ้กิดข้ึน จากค าจ ากดัความน้ี Sir. Water Moberly ไดใ้หข้อ้สังเกตไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
1) ผลร้ายท่ีผูก้ระท าไดรั้บจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ (Unpleasant) 

                                                           
41 ประธาน  วฒันวาณิชย,์ ความรุ้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา, (กรุงเทพมหานคร:                   , 

2546), น. 48. 

DPU



41 

2) ตอ้งเป็นผลจากการกระท าของเขาท่ีผ่านมาแล้ว และผูมี้อ  านาจลงโทษไม่อนุญาตให้
กระท า 

3) จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่างโทษกบัการกระท าความผิด อย่างน้อยท่ีสุดผลร้ายท่ีผู ้
ตอ้งโทษไดรั้บจากการถูกลงโทษจะตอ้งเป็นการสนองตอบต่อการท่ีผูต้อ้งโทษก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือต่อสังคม 

4) โทษเป็นการตอบแทนการกระท าโดยสมคัรใจท่ีตอ้งการฝ่าฝืนกฎหมาย 
5) การลงโทษตอ้งกระท าแก่ผูก้ระท าผดิ (Criminal) ห                        ด 
                     ท าผิดนั้น ดว้ยเหตุน้ีการท่ีผูเ้สียหายแกแ้คน้ต่อบุคคลทุกคนน้ี โดย

ไม่เลือกหนา้จึงไม่ถือเป็นการลงโทษ 
ศาสตราจารย ์ H.L.A.Hart  ได้ให้ความหมายของโทษทางอาญาว่า จะตอ้งประกอบด้วย

สาระส าคญั 5 ประการ 
1) โทษจะต้องก่อให้เกิดความเจ็บปวด (Pain) ห                     ห    ด           

(Unpleasant) 
2) โทษตอ้งใชเ้อตอบแทนความผดิ 
3) โทษจะตอ้งลงแก่ผูก้ระท าความผดิหรือสงสัยวา่เป็นผูก้ระท าความผดิ 
4) โทษจะตอ้งเป็นวธีิการซ่ึงบุคคลนั้น นอกจากผูก้ระท าผดิน ามาใช ้
5) ผูก้  าหนดโทษตอ้งเป็นเจา้พนกังานท่ีกฎหมายให้อ านาจลงโทษเพื่อตอบแทนการกระท า

ผดิทางอาญา 
นอกจากน้ียงัมีนกักฎหมายอีกท่านหน่ึงคือ Herbert L. Packer ไดว้ิเคราะห์ความผิดของนกั

ปราชญาในอดีตจ านวนมากและได้ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “โทษ” ไวว้า่ หมายถึง การใชก้ฎหมายท่ี
ท าให้ผูท่ี้ตอ้งรับโทษตอ้งประสบความยากล าบากหรือเหตุการณ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปว่าเป็นสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนา ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามผลแห่งกรกระท าความผิดซ่ึงไดถู้ก
ก าหนดใหเ้ป็นความผดิโดยกฎหมาย 
        2.4.2 แนวความคิดเร่ืองโทษ 

โดยศึกษาจากแนวคิดของส านกัอาชญาวทิยาต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) แนวคิดของส านกัคลาสสิค (Classical School) 
ส านกัคลาสสิคไดพ้ฒันาข้ึนในราวศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงในระยะเวลานั้นในยุโรป  มีการลงโทษ

ผูก้ระท าผิดอย่างรุนแรง ศาลไดใ้ช้โทษประหารชีวิตในความผิดฐานต่าง ๆ มากมายจนไดรั้บฉายาว่า 
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กฎหมายเลือด เพราะมีบทบญัญติัในการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ เช่น การตดัตน้ไมบ้น
ถนน การเผาไร่ขา้วโพด การเขา้ร่วมการจราจล หรือแมแ้ต่การยิงกระต่ายก็มีบทลงโทษถึงขั้นประหาร
ชีวิต42 และอนัตรายน้ีวดัได้จากขีดแห่งความเสียหายอนัเกิดจากการกระท าความผิดและมีผลท าให้
ประชาชนทั้ งหลายเกิดความเกรงกลัว 43 ซ่ึงถ้อยค าดังกล่าวปรากฏอยู่ในหนังสือท่ี  Beccaria 
                                      โ          on     me   nd   un  hmen   
    ห          ด               ห    ด                ยุติธรรม และนกัศึกษาในดา้นอาชญาวิทยาใน
สมยันั้นเป็นอนัมาก 

ผูน้ าของส านกัคลาสสิคอีกคนหน่ึงก็คือ Jeremy Benthem             ฎห    และนัก
ปรัชญาชาวองักฤษ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการลงโทษโดยการตั้งสมมติฐานวา่ มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผล มี
จิตส านึกท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจและหลีกเล่ียงความเจ็บปวด ดงันั้น การลงโทษกฎหมายจึงควรก าหนด
โทษให้สมกบัความผิดหรือมากกว่า เพื่อท่ีจะท าให้ผูก้ระท าผิดไม่กล้าประกอบอาชญากรรมข้ึนอีก 
แนวคิดของส านกัคลาสสิค ไดมี้อิทธิพลอยู่เหนือกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส เช่นประมวลกฎหมาย
อาญา ค.ศ. 1791 

ดงันั้น โดยสรุป ตามหลกัการของแนวคิดของส านักน้ี ค่อนขา้งเป็นไปในด้านนามธรรม 
(Abstract)              ด     ด             e  ph   c l   h lo oph                 ก
          ด    นึงถึงความเป็นจริง (Reality)       ด   44   คือจะน าไปใชไ้ดเ้ฉพาะในสังคมท่ีทุกคนมี
ผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกันและเหมือนกัน ดังนั้น การพยายามใช้กฎหมายโดยไม่พิจารณาถึงเหตุ
แวดลอ้มต่าง ๆ ท าให้ศาลตอ้งประสบปัญหาในการก าหนดโทษท่ีเท่าเทียมกนัต่อผูก้ระท าผิดคร้ังแรก
และกบัผูท่ี้กระท าผดิซ ้ า 

2) แนวคิดตามส านกันีโอคลาสสิค (Neo – classical School) 
ส านกันีโอ คลาสสิค พฒันาข้ึนในราวศตวรรษท่ี 19 มีแนวความคิดหลกั ๆ ในเร่ืองของการ

ลงโทษ เช่นเดียวกบัส านกัคลาสสิค แต่เห็นวา่ แนวความคิดในการลงโทษของส านกัคลาสสิคค่อนขา้ง

                                                           
42 ประธาน  วฒันวาณิชย,์ กฎหมายอาญา 1, (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2521),  

น. 94. 
43 อุทยั  อาทิเวช, “ดุลพินิจและการก าหนดโทษตามกฎหมายฝร่ังเศส,” ใน เอกสารประกอบการบรรยายวชิา 

นโยบายทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2549), น. 1. 
44 ชาย  เสวกิลุ, อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา, (พระนคร : โ        ห                   , 2514), 

น. 192 – 196. 
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รุนแรงและครอบง าจิตใจของมนุษย์มากเกินไป แนวความคิดของส านักน้ียอมรับว่ามนุษย์มี
ความสามารถและความรับผดิชอบไม่เท่าเทียมกนั จึงไม่ควรไดรั้บโทษเท่ากนั การลงโทษผูก้ระท าผิดจึง
ควรพิจารณาในดา้นอายุ สภาวะจิตใจ และเหตุบรรเทาโทษอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย และควรค านึงถึงการ
แก้ไขผูก้ระท าผิดให้มากข้ึนด้วย แนวคิดของส านกัน้ีมีความคิดโน้มเอียงไปในทางทีจะใช้โทษเป็น
เคร่ืองเยยีวยาใหผู้ก้ระท าผดิเป็นคนดีข้ึน45 

3) แนวคิดของส านกัอาชญาวทิยาแบบปฏิฐานนิยม (Positive School)  
แนวความคิดของส านักน้ีได้คัดค้านแนวความคิดของ 2 ส านักแรก โดยเช่ือว่ามนุษย์

ประกอบอาชญากรรมหรือกระท าผิดกฎหมายเน่ืองมาจาก เหตุทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาเหตุ
หรือปัจจยัทางชีววทิยา  (Biological Factor)      โ         ห  ห               

   อาชญากร46 บุคคลท่ีส าคญัของส านกัน้ีไดแ้ก่  Cesare Lombroso, Rafaelle Garafalo  
      n  co  e    โด                                ห ด 

แนวความคิดของส านักน้ีได้หันเหจากแนวความคิดของส านักคลาสสิค และส านักนีโอ 
คลาสสิค และไม่เห็นดว้ยและคดัคา้นกบัหลกัเดิม ๆ อยูห่ลายประการอาทิเช่น47 

(1) ไม่ เห็นด้วยกับการลงโทษ โดยเหตุผลเพื่อการตอบแทนผู้กระท าผิดให้สาสม 
(Retribution)                            โ                  โด     มุ่งหมายท่ีจะแกไ้ขสาเหตุของ
การกระท าผดิ จึงจะเป็นการถูกตอ้งเหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

(2)  ส านกัน้ีไม่เห็นดว้ยกบัการลงโทษผูก้ระท าผิด เพื่อให้คนทั้งหลายเกิดความหวาดหวัน่
ไม่กลา้ประกอบอาชญากรรม เพราะส านกัน้ีเห็นวา่ บางคนไม่มีความสามารถท่ีจะรู้ผิดชอบเช่นเดียวกบั
คนปกติ ฉะนั้น คนประเภทน้ีก็จะไม่หวาดหวัน่ตามท่ีคาดหมาย การลงโทษจึงไม่ใช่เป็นการป้องกนั
อาชญากรรม 

(3) การแก้ไขความประพฤติของผูก้ระท าผิด  (Reformation)                ห      
                                                    ด                          ด  
      ด        การหรือความพยายามใด ๆ ก็ตามก็เป็นการเสียเวลาเปล่า ๆ  

ต่อมาทฤษฎีของส านกัน้ีไดถู้กวจิารณ์อยา่งมาก เช่น การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าผิด 
แต่มีการแบ่งประเภทของอาชญากรเพียงไม่ก่ีประเภทเท่านั้น และไม่ไดว้างวิธีการลงโทษให้เหมาะสม
                                                           

45 วจิิตร  ลุลิตานนท,์ กฎหมายอาญาภาค 1, (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2525), น. 30. 
46 ชาย  เสวกิลุ, เพ่ิงอ้าง, น. 206 – 215. 
47 เพ่ิงอ้าง, น. 199 – 200. 
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กบัผูก้ระท าผิดเป็นรายคนไป นอกจากน้ีทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การเกิดมาโดยไดรั้บลกัษณะของร่างกายและ
จิตใจถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรมนั้น เป็นสาเหตุโดยตรงให้คนเราประกอบอาชญากรรมซ่ึงเป็นการไม่
ถูกตอ้ง 

จากแนวความคิดของส านกัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาลว้นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการและ
การสังเกตกระบวนการในการลงโทษ อนัอาจกล่าวไดว้า่ยงัคง เป็นรากฐานในการก าหนดโทษหรือการ
ลงโทษในระบบปัจจุบนั 
        2.4.3 วตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

จากการท่ีไดศึ้กษาหาสาเหตุท่ีมาแห่งอาชญากรรม และแนวความคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการ
ลงโทษแล้ว ส่ิงท่ีถือว่ามีบทบาทส าคัญอีกประการหน่ึง นั่นก็คือ ผลของการลงโทษได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม อย่างไรบา้งหรือท่ีเรียกว่านโยบายทางอาญา (Criminal Policy)  
                 ฎีหลกั ๆ อยู ่4 ทฤษฎี คือ48 

1) การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ (Retribution)      โ                     ทดแทนน้ี 
เป็นวตัถุประสงคด์ั้งเดิมซ่ึงเป็นท่ีแพร่หลายในสมยัโบราณ และถือไดว้า่เป็นวตัถุประสงคท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด 
แมก้ระทั้งในปัจจุบนัเป็นมรดกตกทอดมาจากวิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนในสมยัโบราณ 
นัน่คือ แนวความคิดเร่ือง  Lex Talionis ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั คือกฎหมายสมยัฮมับูราบี แบบการลงโทษ
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หมายความวา่ ผูก้ระท าผดิไดก้ระท าผดิในเร่ืองใดก็ตอ้งไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเดียว
ท่ีเขาไดก้ระท า เพื่อใหส้าสมกบัความผดิท่ีไดก้ระท าข้ึน 

แต่อยา่งไรก็ตาม แนวความคิดน้ีก็ยงัยอมรับ การทดแทนความผิดโดยมีขอบเขตจ ากดั หรือ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ตามหลกัผูส้มควรไดรั้บโทษ (Distributive Justice)           ง
บุคคล หรือความชัว่ เป็นตน้ ดงันั้นกฎหมายอาญาจึงบญัญติัโทษขั้นสูง ขั้นต ่า ซ่ึงท าให้กฎหมายมีความ
ยดืหยุน่ และศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจก าหนดโทษไดต้ามความเหมาะสมหรือตามสมควร49  

2) การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกนัอาชญากรรม (Punishment as a Delerrence)  
เร่ิมมีข้ึนในศตวรรษท่ี 18 ตามแนวความคิดของส านกัคลาสสคิค โดย  Beccaria ไดก้ล่าววา่ เจตนาของ
การลงโทษไม่ควรจะเป็นการทรมานผูก้ระทิดหรือชดเชยความผิด แต่ควรจะป้องกนับุคคลอ่ืนมิให้
กระท าผิดเช่นเดียวกนั และการลงโทษท่ียุติธรรมควรจะมีอตัราความรุนแรงพอเพียงท่ีจะยบัย ั้งคนอ่ืน 
                                                           

48 อรัญ  สุวรรณบุบผา, หลกัอาชญาวทิยา, (กรุงเทพมหานคร:                         ,      , 
น. 139 – 148. 

49 ประธาน วฒันวาณิชย,์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาชญาวทิยา, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น. 360 – 361. 
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นอกจากน้ียงัมีนิติศาสตร์อีกท่านหน่ึงช่ือ Aschaffebburg50 กล่าวไวว้่า “ผลของการข่มขู่ควรจะท าให้
ประชาชนทัว่ไปรู้สึกเป็นการป้องกนัและเป็นการเตือนแต่ละบุคคลไม่ใหก้ระท าผดิข้ึนอีก” 

กล่าวโดยสรุป ตามทฤษฎีน้ี มีวตัถุประสงค์ในการลงโทษผูก้ระท าผิดก็เพื่อประโยชน์ 2 
ประการ คือ 

(1) เพื่อเป็นตวัอย่างให้คนทัว่ไปเห็นว่าเม่ือกระท าผิดแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษเช่นน้ี เม่ือคน
ทัว่ไปทราบจะไดเ้กรงกลวัไม่กลา้กระท าผดิข้ึน 

(2) เพื่อใหมี้ผลแก่ตวัผูก้ระท าผดิเอง คือ ท าใหผู้ก้ระท าผดิซ่ึงถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบไม่
กลา้กระท าผดิข้ึนอีก 

สมมติฐานภายใตแ้นวความคิดน้ีมีอยูว่า่ ถา้สังคมไม่สามารถจะน าตวัผูก้ระท าผิดมาสู่ระบบ
ยุติธรรม และลงโทษผู้กระท าผิดตามความผิดของเขาแล้วก็เท่ากับสังคมส่งเสริมอาชญากรรม 
อาชญากรรมก็จะมากข้ึน ฉะนั้น การลงโทษตามทฤษฎีน้ีจึงมีลกัษณะมองไปในอนาคตเพื่อตอ้งการข่มขู่
ไม่ใหบุ้คคลทัว่ไปกระท าผดิ และไม่ใหค้นท่ีกระท าผดิข้ึนแลว้กระท าผดิซ ้ าข้ึนอีก 

3) การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผิด (Punishment as a Means of 
Refornation)  

ทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขน้ีเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษท่ีใหม่ท่ีสุด เกิดข้ึน
เม่ือมีการใช้โทษจ าคุกอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ ประสงค์ท่ีจะให้ผูท่ี้ได้กระท าผิดไม่กล้าท่ีจะกระท า
ความผดิอีก โดยพยายามหาทางใหผู้ท่ี้ไดก้ระท าผดิมาแลว้เกิดวตัถุประสงคท่ี์จะยบัย ั้งไม่กระท าความผิด
อีก แลว้ยงัตอ้งให้ผูน้ั้นเกิดความสามารถท่ีจะยบัย ั้งเช่นนั้นดว้ย51  ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงก่อให้เกิดหลกั 
(Individualizaion)52 ข้ึน ซ่ึงเป็นการลงโทษและแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคล วิธีการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิจึงเนน้หนกัไปในทางบ าบดั (Treatment)  มากกวา่การลงโทษให้ไดรั้บความเจ็บปวด (Pain) 
ตามแนวทฤษฎีดงักล่าว จึงไดก่้อใหเ้กิดวธีิการปฏิบติัในแบบต่าง ๆ แก่ผูต้อ้งขงันกัโทษในเรือนจ าท่ีตอ้ง
จ าคุกอยู ่อาทิเช่น การฝึกวชิาชีพ ใหก้ารศึกษาและใหก้ารบ าบดัทางการแพทยห์รือจิตวทิยา53 

                                                           
50 อุทิศ  แสนโกศิก, กฎหมายอาญา ภาค 1, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยบ์ริการเอกสารและวชิาการกองวิชาการ

กรมอยัการ, 2525), น. 24. 
51 อุทิศ แสนโกศิก, เพ่ิงอ้าง,  น. 33. 
52 ณรงค ์ใจหาญ, กฎหมายอาญาวา่ดว้ยโทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์

วญิํูชน, 2543), น. 32. 
53อรัญ สุวรรณบุบผา, เพ่ิงอ้าง, น. 141.  

DPU



46 

ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าการลงโทษมิไดมี้วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการแกแ้คน้ทดแทนหรือข่มขู่
เท่านั้น แต่การลงโทษควรมีการแกไ้ขผูก้ระท าผิดและตระเตรียมการให้บุคคลเหล่านั้นเขา้สู่สังคมได้
เป็นปกติอีกดว้ย 

4) การลงโทษเพื่อเป็นการคุม้ครองสังคม (Punishment as an Incapacitation) 
ทฤษฎีน้ีเห็นว่า การลงโทษควรมีวตัถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผูก้ระท าความผิดท่ีถูกลงโทษมี

โอกาสกระท าความผิดซ ้ าอีก การลงโทษตามทฤษฎีน้ีคลา้ยกบัทฤษฎีข่มขู่และทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขใน
ขอ้ท่ีวา่ มุ่งหมายจะไม่ให้ผูก้ระท าผิดไดก้ระท าซ ้ าอีก แต่ต่างกนัท่ีว่าทฤษฎีข่มขู่มุ่งให้ผูก้ระท าความผิด
เกิดความเกรงกลงัไม่กลา้กระท าผิดข้ึนอีก แตะลามทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขมุ่งอบรมให้ผูก้ระท าความผิด
ไม่กระท าความผิดอีกโดยสมคัรใจ โดยปรับปรุงแกไ้ขให้ตวัเขาสามารถงดเวน้กระท าความผิดได ้แต่
ตามทฤษฎีคุม้ครองสังคมน้ีมุ่งป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าอีก โดยท าให้เขาหมดโอกาสท่ีจะกระท าผิดได้
อีก54 การลงโทษเพื่อเป็นการป้องกนัสังคมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการน าเอาวิธีการลงโทษจ าคุกมาใช้ เพราะ
โทษจ าคุกย่อมท าให้ผูท่ี้ถูกจ าคุกอยู่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชญากรรมหรือความเดือดร้อนให้
สังคมได้อีก อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวระหว่างท่ีถูกจ าคุก การลงโทษจ าคุกจึงเป็นวิธีการท่ีจ ากัด
อิสรภาพและการเคล่ือนไหวของผูก้ระท าผิด ซ่ึง  Open Heimer เรียกวิธีการน้ีว่า “ทฤษฎีลด
ความสามารถ” (Theroy of Disablement) และไดน้ าวิธีการน้ีมาใชก้บัผูก้ระท าความผิดเก่ียวทุกประเภท 
ตั้งแต่โทษจ าคุกระยะสั่นไปจนถึงจ าคุกตลอดชีวิต วิธีการลงโทษท่ีจะป้องกนัสังคมน้ีไดถู้กน าไปใชก้บั
อาชญากรท่ีกระท าความผิดเป็นสันดาน (Habitual Offenders)                         bno m l 
 ffende    ด    
        2.4.4 หลกัความไดส้ัดส่วนของการกระท าและโทษ 

Beccaria ไดก้ล่าวว่า “ขนาดของอาชญากรรมคือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม” ดงันั้น

ตามแนวความคิดของ Beccaria หากอาชญากรสร้างความเสียหายมากก็ควรถูกลงโทษหนกั ตรงกนัขา้ม

หากอาชญากรสร้างความเสียหายไม่มากก็ควรลงโทษเบา55  ปัญหาเก่ียวกบัระบบการลงโทษ ในความ

เป็นจริงทางสังคม การลงโทษจะประสพผลส าเร็จอย่างไรหรือไม่ ผูท่ี้เห็นว่าเรือนจ าไม่ประสพ

ความส าเร็จในการแก้ไขผูก้ระท าความผิดมกัจะเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงค์ ในการลงโทษเพื่อเป็นการ

ทดแทนความผดิ (Retribution) “การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ” หรือ “ผูก้ระท าความผิดไม่จ  าเป็น
                                                           

54 อุทิศ แสนโกศิก, เพ่ิงอ้าง, น. 33. 
55 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2559), น. 51. 

DPU



47 

จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขบ าบดั” หรือการลงโทษเพื่อ “ผดุงความเป็นธรรม” ดงันั้นการลงโทษผูก้ระท า

ความผิด จึงเป็นการท าให้ผูก้ระท าผิดนั้น ไม่สามารถจะกระท าผิดไดใ้นชัว่ระยะเวลาหน่ึง หรือ แมแ้ต่

การตดัออกไปจากสังคม (Incapacitation) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี รัฐจึงจ าเป็นจะตอ้งควบคุมผูก้ระท าผิด

ไวใ้นเรือนจ า เพื่อมิใหบุ้คคลนั้นท าอนัตรายต่อสังคมไดอี้กต่อไป อยา่งไรก็ตามระบบความยุติธรรมและ

มาตรการทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ มิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระท าความผิดเพียงอยา่ง

เดียว แต่ยงัมีจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ อยูด่ว้ย หรือมีจุดมุ่งหมายหลายประการพร้อมๆ กนั เช่น การลงโทษเพื่อ

เป็นการทดแทน และในขณะเดียวกนัก็มีผลในการยบัย ั้งดว้ย เป็นตน้56  

กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดและจ าแนกอาชญากรท่ีเป็น

อนัตรายต่อสังคมหรือเป็นผูก้ระท าผิดติดนิสัยหรือกระท าผิดซ ้ า จะบญัญติัลกัษณะของบุคคลและการ

กระท าความผดิไวใ้นกฎหมายโดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายของมาตรการทางกฎหมายดงักล่าวก็เพื่อคุม้ครอง

สังคม โดยใชว้ธีิแยกผูก้ระท าผดิออกจากสังคมอยา่งยาวนาน ซ่ึงแนวคิดของกฎหมายน้ีมีรากฐานมาจาก

การพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัการกระท าความผดิ ประเภท ความร้ายแรง อาย ุและสภาวะทางดา้นจิตใจ 

การลงโทษทางอาญาในกฎหมายไทยนั้น มีหลกัทัว่ไปในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 

ซ่ึงก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าความผดิไว ้5 ลกัษณะ คือ ประหารชีวิต จ าคุก กกัขงั ปรับ และริบทรัพย ์

แต่จะลงโทษในอตัราใดจะตอ้งพิจารณาจากความผิดในแต่ละฐาน ซ่ึงไดจ้ดัเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ตาม

ลกัษณะของการกระท า ความร้ายแรงของความผดิ ซ่ึงการจดัเรียงเช่นวา่น้ี เป็นการยึดถือเอาตามลกัษณะ

ของการกระท าเป็นส าคญั เม่ือไดพ้ิจารณาถึงระดบัของโทษในแต่ละฐานความผิดแลว้จะพบว่า อตัรา

โทษในความผดิต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายอาญามีความหลากหลายแตกต่างกนั ทั้งโทษจ าคุกและโทษ

ปรับ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาทั้งลักษณะความร้ายแรงของการกระท าความผิดหรือความเป็น

อนัตรายของความผิดให้เหมาะสมท่ีผูก้ระท าไดก้ระท าลง โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่มาจากการลงโทษให้

เขด็หลาบ หรือหลาบจ า ไม่กลา้กระท าผดิอีก ซ่ึงระดบัของโทษนั้น จะช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความ

                                                           
56 ประธาน วฒันวาณิชย,์ “บทบาทของกระบวนการยติุธรรมในการควบคุมอาชญากรรม,” รวมบทความใน

โอกาสครบรอบ 60 ปี ดร.ปรีดี เกษมทรัพย,์ น. 135. 
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รุนแรงของอาชญากรรมท่ีรัฐและสังคมให้ความส าคญั และจะตอ้งมีความยืดหยุน่ต่อการน าไปปรับใช้

เพื่อใหเ้หมาะสมแก่พฤติการณ์และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

หลกัการก าหนดโทษตามสัดส่วนของการกระท าความผิดน้ี มีวตัถุประสงค์หลกั คือ เป็น

การเลือกบทลงโทษท่ีมีความเหมาะสมกบัระดบัความหนกัเบาของความผิด ซ่ึงหากระบบลงโทษการ

กระท าความผดิทุกกรณีเหมือนกนัหมด อาจท าให้ต าหนิระบบดงักล่าวไดว้า่ เป็นการก าหนดอตัราโทษ

ท่ีหยาบจนเกินไป การจะน าไปปรับใชใ้ห้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมนั้นจะเป็นส่ิงส าคญัยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุท่ีการ

กระท าความผิดแต่ละลกัษณะในประมวลกฎหมายอาญานั้นจะมี ความสลบัซับซ้อนและแตกต่างกนั

ออกไป อาทิ ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพยสิ์น  ซ่ึงแต่ละลกัษณะนั้นยอ่มมีความรุนแรง

แตกต่างกนัไป เม่ือมีการน าหลกัความไดส้ัดส่วนมาใชก้็จะตอ้งมีการจดัระดบัชั้นของขอ้เท็จจริงท่ีจะเขา้

สู่การพิจารณาของผูพ้ิพากษา และระดบัโทษ ซ่ึงโทษบางอยา่งอาจจะง่ายท่ีจะจดัระดบั แต่โทษบางกรณี

ก็จดัระดบัยาก ยกตวัอยา่งเช่น การให้ท างานบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 120 ชัว่โมงนั้น หนกัหรือเบา

กว่าการรอการลงโทษ โดยผูพ้ิพากษาก าหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติ (sursis probatoire) และ

โดยเฉพาะการเปรียบเทียบระหว่างโทษจ าคุกท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือกว่าโทษปรับ แต่ในความรู้สึกของ

คนทัว่ไปแลว้ โทษปรับ 10,000 ฟรังก์ ท่ีมีการบงัคบัทนัทีนั้น หนกักวา่โทษจ าคุก 2 เดือน แต่ศาลให้รอ

การลงอาญา ดงันั้น ในทางความเป็นจริงปัญหาจึงอยูท่ี่ความหนกัเบาของโทษตอ้งก าหนดโดยหลกัการ 

(in abstracto) ในขณะท่ีแต่ละคนมกัจะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง (in concreto) จากผลกระทบท่ี

มีต่อชีวิตทางสังคมของตน การถูกลงโทษยึดใบขบัข่ี 1 ปี ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพมอเตอร์ไซครั์บจา้ง 

เป็นโทษหนักมากเม่ือเทียบกับโทษจ าคุก 1 ปี แต่ศาลให้รอลงอาญาโทษปรับสถานหนัก ส าหรับผู ้

ประกอบอาชีพวิศวกรกบักรรมกรมีผลต่างกนัมาก ระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับคนหนุ่มอายุ 25 ปี กบั

คนชราอาย ุ85 ปี ก็มีความหมายต่างกนัมาก57 

ความไดส้ัดส่วน อาจมีผลต่อความรู้สึกหนกัเบาของโทษ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัในบางบุคคล 

พิจารณาไดจ้ากลกัษณะทางสุขภาพกายและจิตใจ ลกัษณะทางวฒันธรรม อุปนิสัย ระดบัศีลธรรม การ

                                                           
57 พิชญ ์ลือวณิชกิจ, บทบาทของพนกังานอยัการต่อการใชดุ้ลยพินิจของศาลในการก าหนดโทษ, (ม.ป.ท: 

ม.ป.พ, 2551), น. 7. 
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นบัถือศาสนา ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ การงานอาชีพตามปกติ ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ อายุ พื้นเพเดิมทาง

ครอบครัว ฐานะทางสังคม ระดบัการศึกษา ท่ีอยู ่จนถึงการปกครองของบา้นเมือง 

บางบุคคลอาจมองวา่เป็นเร่ืองท่ียติุธรรมหากมีการลงโทษผูก้ระท าความผดิสองคนท่ีมีความ

ชั่วระดบัเดียวกันด้วยโทษอย่างเดียวกนั โดยอ้างถึงหลกัความได้สัดส่วนของการลงโทษ แต่จะไม่

ยุติธรรมท่ีจะเดินตามแนวทางน้ี ถ้าโดยบุคลิกภาพของผูก้ระท าความผิดทั้งสองคนได้รับผลในเชิง

ความรู้สึกต่อการลงโทษท่ีแตกต่างกนั เพราะการลงโทษท่ีเหมือนกนัอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีถูก

ลงโทษไดใ้นสัดส่วนต่างกนั 

        2.4.5 เหตุเพิ่มโทษเน่ืองจากเหตุฉกรรจ ์ 

เน่ืองจากเหตุฉกรรจ์ หมายถึง เหตุท่ีให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษหนกัข้ึนในประมวล
กฎหมายอาญาของไทย เราไดบ้ญัญติัความผิดท่ีประกอบดว้ยเหตุฉกรรจ์ไวใ้นความผิดลกัษณะต่าง ๆ  
ไวห้ลายลกัษณะซ่ึงพอสรุปไดว้า่ลกัษณะหรือเหตุฉกรรจอ์าจจะแบ่งออกไดเ้ป็นหลายลกัษณะ  

คณิต ณ นคร ไดแ้บ่งเหตุฉกรรจอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. เหตุฉกรรจท่ี์เป็นจุกมุ่งหมายทางอาชญากรรม และ  
2. เหตุฉกรรจท่ี์เก่ียวกบัลกัษณะของการกระท า  
จะเห็นไดว้า่ เหตุฉกรรจซ่ึ์งเป็นเหตุท่ีท าให้ผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษหนกัข้ึนนั้นอาจจะ

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบุคคลท่ีถูกประทุษร้าย ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัความร้ายแรงของลกัษณะของการกระท า
หรือผลของการกระท า และข้ึนอยูก่บัจิตใจของผูก้ระท า การบญัญติัเหตุฉกรรจโ์ดยอาศยัองคป์ระกอบ 
เช่นน้ี เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวความคิดในการลงโทษเน่ืองจากเหตุฉกรรจน์ั้นไดย้ดึถือหลกัของการ
ลงโทษท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบแทนความร้ายแรงของการกระท าความผิดตามแนวความคิดของส านกั
คลาสสิคซ่ึงถือว่าความหนักเบาของการลงโทษจะต้องก าหนดตามความร้ายแรงแห่งอนัตรายของ
ผูก้ระท าความผิดแต่ละคน  และอนัตรายน้ีวดัได้จากขีดแห่งความเสียหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดนั้น โดย เบคคาเรีย กล่าววา่กฎหมายท่ีจะน ามาใชเ้พื่อป้องการกระความผิด จะตอ้งรุนแรงข้ึน
ตามขีดท่ีการนั้นได้ขดัต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เบคคาเรีย เห็นว่าการท่ีตอ้งให้ผูก้ระท า
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ความผดิประกอบเหตุฉกรรจต์อ้งรับโทษหนกัข้ึนก็เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยยึดมัน่ในหลกัของความ
ยติุธรรม58   

 
2.5 แนวความคิดเกีย่วกบัการบัญญตัิกฎหมายและการก าหนดโทษในกฎหมายอาญาของไทย 

จาการท่ีได้ศึกษาถึงสาเหตุแห่งการก่ออาชญากรรมพร้อมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีใน
เร่ืองการลงโทษของส านกัต่าง ๆ แลว้ ส่ิงท่ีจะศึกษาต่อไปก็คือ แนวความคิดในการบญัญติักฎหมายต่าง 
ๆ และทฤษฎีในการก าหนดโทษในกฎหมายอาญาของไทย 
        2.5.1 แนวคิดท่ีท าใหก้ารบญัญติักฎหมายอาญาชอบดว้ยเหตุผล59 

ในการบญัญติักฎหมายนั้น มิไดค้  านึงแต่เพียงว่า ถา้เป็นรัฐมีอ านาจออกกฎหมายไดแ้ลว้ก็
ออกกฎหมายไดต้ามใจชอบ ตรงกนัขา้มยงัตอ้งค านึงวา่กฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนนั้นชอบดว้ยเหตุผลหรือไม่ 
โดยเหตุน้ีกฎหมายอาญาจึงตอ้งหาเหตุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท่ีจะท าให้กฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผิด
และก าหนดโทษไวเ้ป็นกฎหมายท่ีชอบดว้ยเหตุและผล ส าหรับปัญหาน้ีมีทฤษฎีหลายทฤษฎี แต่พอจะ
แยกออกไดเ้ป็น 2 ทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ  ทฤษฎีเด็ดขาด กบัทฤษฎีไม่เด็ดขาด หรือทฤษฎีสัมผสั 

1) ทฤษฎีเด็ดขาด (Absolute Theory) 
ถือวา่การกระท าผดิเป็นเหตุอนัเดียวแห่งการลงโทษ การท่ีมีการลงโทษก็เพราะมีการกระท า

ผดิ การลงโทษจึงเป็นการตอบแทนแกแ้คน้อนัเท่ียงธรรม โดยทฤษฎีน้ีมีผูใ้ห้ความเห็นอยูห่ลายคน เช่น 
Kant, Stahl         

Kant  ห                                    ส าหรับกฎหมายท่ีชอบดว้ยธรรมเนียม
ประเพณี Kant ไดย้กตวัอยา่งเปรียบเทียบไวว้า่ ถา้โดยเหตุใดเหตุหน่ึงฝงูชนทั้งฝงูจะตอ้งอพยพออกไป
จากเกาะ ก็จ  าตอ้งประหารนกัโทษในเกาะนั้นท่ีถูกตอ้งพิพากษาให้ประหารชีวิตเสียก่อนเพื่อเป็นการ
ตอบแทนแกแ้คน้ท่ีเป็นธรรม ถึงแมว้า่การปล่อยนกัโทษนั้นไวท่ี้เกาะจะไม่เป็นอนัตรายต่อฝงูชนนั้นอีก
ต่อไป เพราะฝงูชนนั้นจะไม่กลบัมาอยูใ่นเกาะนั้นอีกก็ดี 

Stahl เห็นวา่ โทษนั้นจ าเป็นตอ้งมีเพื่อท าให้ระเบียบแห่งพระเจา้ในโลกน้ีคงคืนเป็นอย่าง
เดิม 
                                                           

58 คณิต ณ นคร, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2524), น. 13-14. 

59 หยดุ แสงอุทยั, “การก าหนดโทษส าหรับความผิดในประมวลกฎหมายอาญา,” ดุลพาห 7, เล่ม 3, น. 33 
(กรกฎาคม 2503). 
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ทฤษฎีเด็ดขาดน้ี นกักฎหมายบางท่านเรียกว่า ทฤษฎีแห่งความยุติธรรม หมายความว่า ท า
อยา่งไรก็ไดรั้บเช่นนั้นกลบัไป 

2) ทฤษฎีไม่เด็ดขาด (Relative Theory) 
ทฤษฎีน้ีไม่พิจารณาในแง่การกระท าความผิด แต่ได้พิจารณาในแง่จุดประสงค์ของการ

ลงโทษ กล่าวคือ ท่ีมีการลงโทษก็เพราะค านึงถึงตวับุคคลผูก้ระท าผิดอาญาและเพื่อนมนุษยอ่ื์น ๆ โดย
โทษอาญาควรจะมีผลเป็นการท าให้มนุษยเ์กรงกลวัเป็นการท าให้มนุษยป์ระพฤติตวัดีข้ึน และเป็นการ
ประกนัวา่ความผดิจะไม่เกิดข้ึนอีก ทฤษฎีไม่เด็ดขาดน้ีมีมากมาย แต่พอจะจดัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการ  
คือ 

(1) ทฤษฎีท่ีถือวา่ การลงโทษเป็นการป้องกนัทัว่ ๆ ไป 
โดยการบญัญติัไวใ้นกฎหมายล่วงหนา้วา่ ถา้ท าผิดจะมีการลงโทษ และมีการลงโทษจริง ๆ 

เม่ือมีการกระท าผดิข้ึนก็เพื่อจะท าให้บุคคลทุก ๆ คน เกรงกลวัต่อการกระท าผิด ไม่กลา้กระท าผิดอยา่ง
เดียวกนัข้ึนอีก 

(2) ทฤษฎีท่ีถือวา่ การลงโทษเป็นการป้องกนัพิเศษ 
ถือว่าเป็นการป้องกันมิให้ผูก้ระท าผิดนั้นเองกระท าผิดซ ้ า หรือป้องกันสังคมมิให้ถูก

รบกวน โดยผูก้ระท าผิด ทฤษฎีท่ีถือว่าการลงโทษเป็นการป้องกนัทัว่ไป ต่างกบัทฤษฎีท่ีถือว่าการ
ลงโทษเป็นการป้องกนัพิเศษในขอ้ท่ีวา่ การป้องกนัทัว่ไปไม่ไดมุ้่งท่ีจะให้การลงโทษท าให้บุคคลทุก ๆ 
คนเกรงกลวัอาญาไม่กลา้กระท าผิด แต่การป้องกนัพิเศษนั้นเจาะจงลงไปท่ีตวัผูก้ระท าผิดนั้นเอง เพื่อ
ไม่ใหก้ระท าผดิซ ้ าอีก  
        2.5.2 แนวคิดส าหรับการก าหนดโทษในกฎหมายอาญาของไทย 

แนวคิดในการก าหนดโทษในกฎหมายอาญาของไทยนั้น จะเน้นหนกัไปในทางท่ีก าหนด
โทษผูก้ระท าผิดให้ไดส้ัดส่วนกบัการกระท า โดยมีแนวคิดท่ีส าคญัในการท่ีจะลงโทษผูก้ระท าผิดอยู ่3 
ประการ  ดงัน้ี 

1) แนวคิดท่ีค านึงถึงผลของการกระท า 
ถา้ผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนร้ายแรงมาก การลงโทษก็จะหนกัข้ึนตามส่วนของผลท่ีกระท า 

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้การกระท านั้นเกิดข้ึนเป็นผลเล็กนอ้ย การลงโทษก็น้อยลงตามสัดส่วน60 เช่น 
ความผดิฐานวางเพลิงเผาทรัพยข์องผูอ่ื้น ตามมาตรา 217 ผูใ้ดกระท ามีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 7 

                                                           
60 หยดุ แสงอุทยั, เพ่ิงอ้าง, น. 931. 
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ปี และปรับตั้งแต่ 1,000  - 4,000 บาท แต่หากการกระท าดงักล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนไดรั้บอนัตราย
สาหัส ตาม มาตรา 224 วรรคสอง ผูน้ั้นก็ตอ้งรับโทษหนกัข้ึน คือ ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จ าคุกตลอดชีวติ หรือจ าคุกตั้งแต่ 10 – 20 ปี และหากการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย ตาม
มาตรา 224 วรรคแรก ผูน้ั้นก็ตอ้งรับโทษข้ึนกว่าเดิมอีก คือ ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุก
ตลอดชีวติ น่ีคือลกัษณะของบทลงโทษท่ีค านึงถึงผลของการกระท า 

2) แนวคิดท่ีค านึงถึงจิตใจของผูก้ระท า 
ถา้ผูก้ระท าความผิดมีจิตใจชั่วร้ายมาก ประมวลกฎหมายอาญาก็จะก าหนดโทษมากตาม

ส่วนของความชัว่ของจิตใจ คือดูท่ีเจตนาของผูก้ระท าผดิวา่มีเจตนาให้เกิดผลร้ายมากนอ้ยเพียงใด ดงัจะ
เห็นได้จากประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราท่ีแมว้่าการกระท าผิดดงักล่าวจะเหมือนกนั แต่โทษท่ี
ก าหนดใหไ้ดรั้บกลบัแตกต่างกนั เน่ืองมาจากเจตนาของผูก้ระท าผดิไม่เหมือนกนั61 เช่น กรณีการท าร้าย
ร่างการผูอ่ื้น ตามมาตรา 295 ถึงแมจ้ะเป็นการท าร้ายร่างการบุคคลเหมือนกนั แต่ถา้หากการท าร้ายนั้น
ไดก้ระท าต่อบุพการี ผูน้ั้นก็จะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึน ตามมาตรา 296 เน่ืองจากกฎหมายไดค้  านึงถึง
จิตใจของผูก้ระท าผดิ น้ีคือลกัษณะหน่ึงของการลงโทษโดยค านึงถึงจิตใจของผูก้ระท าวา่ มีจิตใจชัว่ร้าย
แค่ไหน 

3) แนวคิดท่ีค านึงถึงภยัอนัใกลจ้ะเกิดข้ึน 
แนวคิดท่ีค านึงถึงภยัอนัใกล้จะเกิดข้ึน หมายถึง เป็นการค านึงถึงผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคตแมว้า่เจตนาของผูก้ระท าผดิจะไม่มีเช่นนั้นก็ตาม แต่ผลของการกระท าความผดิอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึง
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมกัใชค้  าวา่ “มีลกัษณะอนัน่าจะเป็นอนัตราย” เช่น ความผิดเก่ียวกบัการ
ก่อให้เกดภยนัตรายต่อประชาชน อาทิเช่น มาตรา 233 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดใช้ยานพาหนะรับจา้งขนส่งคน
โดยสาร เม่ือยานพาหนะนั้นมีลกัษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอนัตรายแก่บุคคลในยานพาหนะ
นั้น ..."  จะเห็นไดว้า่ แมผ้ลของการกระท าหรือการบรรทุกเกินจะยงัไม่เกิดข้ึน แต่กฎหมายก็ค  านึงถึงภยั
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงก าหนดความผิดฐานน้ีข้ึน น่ีคือ ลกัษณะหน่ึงของการลงโทษท่ีค านึงถึงภยั
อนัใกลจ้ะถึง 

ประเทศไทยเห็นวา่โทษจ าคุกเป็นโทษท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูก้ระท าผิดหรือ
ผูต้้องโทษกลับตนเป็นคนดีได้ เพราะท าให้เจ้าพนักงานราชทณัฑ์มีโอกาสพิจารณาผูต้อ้งโทษเป็น
รายบุคคลวา่ การปฏิบติั(treatment) ในเรือนจ าหรือสถานท่ีกกัขงัไดท้  าให้ผูต้อ้งโทษกลบัตนไดห้รือไม่

                                                           
61 เพ่ิงอ้าง, น. 933. 
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เพียงใด ทั้งน้ีโดยถือหลกัท่ีวา่ จะตอ้งพิจารณาผลปฏิบติัจากนกัโทษเป็นคนๆ ไป ส่วนการท่ีจะปฏิบติัแก่
ผูต้ ้องโทษอย่างไรจึงจะเป็นผลท าให้ผูต้ ้องโทษกลับตนเป็นคนดีเข้าสู่สังคมได้อย่างเดิมเป็นเร่ือง
ของทณัฑวทิยา โทษจ าคุกนอกจากจะท าใหเ้จา้พนกังานเรือนมีโอกาสให้ผลปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัวิชา  
เช่น ให้เรียนหนงัสือและให้ฝึกหดัอาชีพจนรู้คุณค่าของการท างานแลว้  ยงัเป็นโทษท่ีท าให้ผูต้อ้งโทษ
รู้สึกหวาดกลวั  เพราะไดรั้บทุกขท์รมานเน่ืองจากการจากบา้นซ่ึงเคยอยูอ่าศยัและจากครอบครัวซ่ึงเป็น
ท่ีรัก ฉะนั้นจึงมีหลกัว่า ไม่ควรจะจ าคุกจ าเลยในระยะเวลาอนัสั้น62โทษจ าคุกสูงสุดตามท่ีบญัญติัตาม
กฎหมายอาญาของไทยเดิมคือ 20 ปี63 ใชพ้ื้นฐานอย่างเดียวกบัประเทศออสเตรีย ก่อให้เกิดผลดีในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิด ด้วยเหตุท่ีว่าผูน้ั้นมีความหวงัท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีได้แมจ้ะได้กระท า
ความผดิเพียงใด อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนให้ในบางกรณีให้สามารถรับโทษทางอาญาให้
จ  าคุกไดถึ้ง50ปี ท าให้ประมวลกฎหมายอาญาท่ีเคยทนัสมยัเป็นสากล กลบัเป็นกฎหมายอาญาท่ีลา้สมยั
ไป64เพราะการลงโทษเป็นเวลานานเกินไปยอ่มเป็นการขดัต่อสภาพทางชีววิทยาของมนุษยแ์ละอาจท า
ใหเ้กิดความเป็นไปไม่ไดใ้นการลงโทษในทางปฏิบติัเช่น หากผูก้ระท าความผิดขณะอายุ40ปีถูกลงโทษ
ให้จ าคุก30ปีหรือ50ปี ผูก้ระท าผิดไม่มีโอกาสท่ีจะกลบัตวัเป็นคนดีเขา้สู่สังคมอาจแก่ชราและถึงแก่
ความตายในคุกซ่ึงขดัต่อทฤษฎีการลงโทษทางทณัฑวทิยา 
 

2.6 ววิฒันาการกฎหมายอาญาของประเทศไทยในความผดิเกีย่วกบัเพศ 

ววิฒันาการกฎหมายอาญาในความผดิเก่ียวกบัเพศ โดยผูเ้ขียนมุ่งศึกษาสัดส่วนอาชญากรรม 

และโทษ โดยเปรียบเทียบกนัระหวา่งมาตรา 276 และมาตรา 277  

        2.6.1 พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 249965 

ลกัษณะ 9 ความผดิเก่ียวกบัเพศ 

                                                           
62 หยดุ แสงอุทยั, กฎหมายอาญาภาค1, (ม.ป.ท: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544). 
63 คณิต  ณ นคร, ประมวลกฎมายอาญา หลกัและพ้ืนฐานการเขา้ใจ, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2548), น. 389. 
63 เพ่ิงอ้าง, น. 389. 
63 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73/ตอนท่ี 95/ฉบบัพเิศษ หนา้ 1/15 พฤศจิกายน 2499 
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มาตรา 276  ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราหญิงซ่ึงมิใช่ภริยาของตน โดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ 
โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย โดยหญิงอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าให้หญิงเขา้ใจผิดวา่ตน
เป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

มาตรา 277 ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยงัไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม

หรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่ส่ีพนับาทถึง   สองหม่ืนส่ีพนั

บาท 

วิเคราะห์ ตามพระราชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 น้ี  มุ่งคุ้มครอง

เฉพาะเพศหญิง โดยแบ่งอายขุองเพศหญิงออกเป็น 2 ช่วง คือ  

ตามมาตรา 276  มุ่งคุม้ครองเพศหญิงท่ีมีอาย ุ13 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

ตามมาตรา 277  มุ่งคุม้ครองเพศหญิงท่ีมีอายุยงัไม่เกิน 13 ปี และเป็นหลกัความ  รับผิดโดย

เคร่งครัดไม่วา่จะยนิยอมหรือไม่ยนิยอมใหก้ระท าช าเราก็ตาม 

พระราชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 
 

มาตรา 276 ข่มขืน 
กระท าช าเรา 

เพศหญิง อายกุวา่ 13 ปี ไม่ยนิยอมโดย ระวางโทษจ าคุก 
1 – 10 ปี และปรับ. 

มาตรา 277 
กระท าช าเรา 

เพศหญิง อายไุม่เกิน 13 ปี ยนิยอม หรือไม่
ยนิยอม 

ระวางโทษจ าคุก  
2 – 12 ปีและปรับ. 

 

เม่ือเปรียบเทียบกันเห็นว่ามุ่งคุ้มครองความผิดท่ีกระท าต่อเด็ก ซ่ึงเป็นอาชญากรรมท่ี
ร้ายแรงกวา่จึงก าหนดโทษไวสู้งกวา่ 
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        2.6.2 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 11 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2514 
ประกาศของคณะปฏิวติั66 

ฉบบัท่ี 11 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2514 

โดยท่ีคณะปฏิวติัมีความปรารถนาจะให้ประชาชนได้รับความสงบสุขและปลอดภยัจาก
อาชญากรรม ในการน้ีคณะปฏิวติัเห็นว่า อตัราโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดบางประเภทตาม
ประมวลกฎหมายอาญายงัไม่เพียงพอแก่การป้องกนัและปราบปราม สมควรแกไ้ขให้สูงข้ึนเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั คณะปฏิวติัจึงมีค าสั่งดงัต่อไปน้ี... 

“มาตรา 276  ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราหญิง ซ่ึงมิใช่ภริยาของตน โดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ 

โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย โดยหญิงอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าให้หญิงเขา้ใจผิดว่าตน

เป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคแรกกระท าโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิดหรือโดย
ร่วมกระท าความผิดดว้ยกนัอนัมีลกัษณะเป็นการโทรมหญิง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยีสิ่บปี 

“ มาตรา 277  ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยงัไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม

หรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่ส่ีพนับาทถึงสองหม่ืนส่ีพนั

บาท 

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคแรกไดก้ระท าโดยร่วมกระท าความผิดดว้ยกนัอนัมีลกัษณะ

เป็นการโทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวตัถุระเบิด 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ หรือจ าคุกตั้งแต่สิบหา้ปีถึงยีสิ่บปี” 

ประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 11  

ได้เพิ่มเติม มาตรา 276 เดิมโดยเพิ่มวรรคสอง และมาตรา 277 เดิมโดยเพิ่มวรรคสอง โดย

ไม่ไดแ้กไ้ขมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 277 วรรคแรก  

วเิคราะห์ส่วนท่ีเพิ่มเติมวรรคสองของทั้งสองมาตรา ดงัน้ี 

                                                           
66 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92/ตอน 32/ฉบบัพิเศษ, หนา้ 1/12 กมุภาพนัธ์ 2518. 

DPU



56 

วรรคสองของมาตรา 276 มุ่งบญัญติัเพิ่มฐานความผดิท่ีมีลกัษณะโทรมหญิง 

- หรือกระท าโดยใชอ้าวุธปืน หรือวตัถุระเบิด และเป็นหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัดไม่ว่า

จะยอมหรือไม่ยอมใหโ้ทรมก็ตาม 

-  หรือกระท าโดยใชอ้าวธุปืนหรือวตัถุระเบิด 
 

มาตรา 276
วรรคสอง 

เพศหญิง อายกุวา่
13 ปี 

ลกัษณะ

โทรม 

ไม่ยนิยอมโดย
มีปืน หรือวตัถุ

ระเบิด 

โทษจ าคุก 10 – 20 ปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

มาตรา 277
วรรคสอง 

เพศหญิง อาย ุ
ไม่เกิน 
13 ปี 

มี

ลกัษณะ

โทรม 

ไม่ยนิยอมโดย
มีปืน หรือวตัถุ

ระเบิด 

หรือยินยอม 

โทษจ าคุก 15 – 20 ปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

 

 

เม่ือเปรียบเทียบกนัจะเห็นว่า มุ่งคุม้ครองความผิดท่ีกระท าต่อเด็ก ซ่ึงเป็นอาชญากรรมท่ี

ร้ายแรง จึงก าหนดโทษไวสู้งกวา่  

        2.6.3 พระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2525 

พระราชบญัญติั67 

แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 5 ) 

พ.ศ. 2525 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบนัอาชญากรรมบาง

ประเภทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาชญากรรมท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัเพศและความผิดต่อเสรีภาพไดท้วีความ

รุนแรงและความผดิฐานลกัทรัพย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรัพยท่ี์เป็นพระพุทธรูป และโคหรือกระบือของผู ้

มีอาชีพกสิกรรมมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงความผิดเหล่าน้ีในบางกรณีไดมี้การเพิ่มอตัราโทษ  มาคร้ังหน่ึงแลว้

                                                           
67 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99/ตอน 108/ฉบบัพิเศษ, หนา้ 5/6 สิงหาคม 2525. 
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ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 11 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2514 ในการน้ีสมควรเพิ่มอตัราโทษ

ส าหรับผูก้ระท าความผิดให้สูงข้ึน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดังกล่าว จึง

จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277ตรี มาตรา 

278 มาตรา 279 และมาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของ

คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 11 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2514 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 276  ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราหญิงซ่ึงมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ

โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนไดห้รือโดยท าให้หญิงเขา้ใจผิดว่าตน

เป็นบุคคลอ่ืน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาท  ถึงส่ีหม่ืนบาท 

ถา้การกระท าความผิดตามความวรรคแรกไดก้ระท าโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด 

หรือโดยร่วมกระท าความผดิดว้ยกนัอนัมีลกัษณะเป็นการโทรมหญิง ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปี

ถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

มาตรา 277 ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยงัไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กหญิงนั้น     จะยินยอม

หรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

ถา้การกระท าความผิดตามความวรรคแรกไดก้ระท าโดยร่วมกระท าความผิดดว้ยกนั อนัมี

ลกัษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือไดก้ระท าโดยมีหรือ  ใช้อาวุธปืนหรือ

วตัถุระเบิดตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2525 มิได ้  มีการ

แกไ้ขบทบญัญติัในเร่ืองความผิด แต่แกไ้ขเพิ่มเติมโทษให้สูงจากเดิม ในมาตรา 276 และมาตรา 277 

เพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิ 
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มาตรา 276 
วรรคหน่ึง 

เพศหญิง อายกุวา่ 13 ปี ไม่ยนิยอมโดย... โทษจ าคุก 4 – 20 ปี 
และปรับ 

มาตรา 277 
วรรคหน่ึง 

เพศหญิง อายไุม่เกิน 13 ปี ยนิยอมหรือ 
ไม่ยนิยอม 

โทษจ าคุก 7 – 20 ปี 
และปรับ... 

มาตรา 276 
วรรคสอง 

เพศหญิง อายกุวา่ 13 ปี ไม่ยนิยอมให้
โทรมหรือกระท า
โดยมีอาวธุปืน 
หรือวตัถุระเบิด 

โทษจ าคุก 15 – 20 
ปี และปรับหรือ
จ าคุกตลอดชีวิต 

มาตรา 277 
วรรคสอง 

เพศหญิง อายไุม่เกิน 13 ปี ยนิยอมใหโ้ทรม
หรือไม่ยนิยอมให้
โทรม หรือมีอาวธุ
ปืนหรือมีวตัถุ

ระเบิด 

โทษจ าคุกตลอด
ชีวติ 

 

เม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งมาตรา 276 มาตรา 277 ทั้งสองวรรคจะเห็นวา่ มุ่งคุม้ครองเด็กท่ีถูกกระท า

ผดิ ซ่ึงเป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงกวา่ และก าหนดโทษไวสู้งกวา่ 

        2.6.4 พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ.2530 

พระราชบญัญติั68 

แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 8) 

พ.ศ. 2530 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

277 ก าหนดอายเุด็กท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย จากการกระท าผิดเก่ียวกบัเพศ การ

กระท าความผิดเก่ียวกับเสรีภาพ และการกระท าทารุณต่อเด็กไวเ้พียงอายุไม่เกิน สิบสามปีเท่านั้น 

ผูก้ระท าความผดิตามบทมาตราดงักล่าวจึงสามารถอา้งความยนิยอมของเด็กอายกุวา่สิบสามปีข้ึนไปเป็น

                                                           
68 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอน 173/ฉบบัพิเศษ, หนา้ 4/1 กนัยายน 2530. 
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เหตุยกเวน้ความผิดหรือบรรเทาโทษตามกฎหมายได ้นบัเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสวงประโยชน์

ในทางมิชอบจากเด็กอายรุะหวา่งสิบสามปีถึงสิบหา้ปี ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมีความเจริญเติบโตและพฒันาการ

ทางดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การศึกษาอบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอได ้

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 มาตรา 277ทวิ และมาตรา 277ตรี แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 5 ) 

พ.ศ. 2525 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 277 ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยงัไม่เกินสิบห้าปี ซ่ึงมิใช่ภริยาของตน โดย

เด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนั

บาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

ถา้การกระท าความผดิตามความวรรคแรกเป็นการกระท าแก่เด็กหญิงอายยุงัไม่เกินสิบสามปี 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาทหรือจ าคุก

ตลอดชีวติ 

ถา้การกระท าความผดิตามความวรรคแรกหรือวรรคสองไดก้ระท าโดยร่วมกระท าความผิด

ดว้ยกนัอนัมีลกัษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือไดก้ระท าโดยมีอาวุธปืน 

หรือวตัถุระเบิด หรือโดยใชอ้าวธุ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2530 แกไ้ขเพิ่มเติม

มาตรา 277 เดิม โดยเห็นวา่เด็กหญิงอายุระหวา่ง 13 – 15 ปีนั้นส่วนใหญ่ยงัมีความเจริญเติบโต และ

พฒันาการดา้นต่างๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ และปัญญา การศึกษาและประสบการณ์ยงัต ่า ซ่ึงอาจถูกชกัจูง 

ล่อลวงให้ร่วมประเวณีซ่ึงเป็นผลท าให้ผูก้ระท าความผิดสามารถอา้งความยินยอมของเด็กนั้นเป็นเหตุ

ยกเวน้ความผดิหรือบรรเทาโทษตามกฎหมายได ้จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ  

การแกไ้ขน้ีเป็นการเพิ่มความคุม้ครองเด็กโดยเพิ่มอายุของเด็ก ซ่ึงจากเดิมนั้นใชห้ลกัความ

รับผดิโดยเคร่งครัดกบัเด็กอายไุม่เกิน 13 ปี โดยแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นอายุ 13 ปีแต่ ไม่เกิน 15 ปี โดยน าหลกั

ความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ไม่ว่าเด็กอายุ 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปีจะยินยอมให้กระท าช าเราก็ตาม 
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ผูก้ระท าช าเราก็มีความผดิ แต่การก าหนดโทษนั้นใชร้ะวางโทษเช่นเดียวกบัการข่มขืนกระท าช าเรา ตาม

มาตรา 276 เปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
 

มาตรา 276 
 

ข่มขืนกระท า
ช าเรา 

หญิงท่ีมิใช่ 
ภริยาของตน 

อายกุวา่ 15 ปี ยนิยอมหรือ 
ไม่ยนิยอม 

โทษจ าคุก 4 – 20 ปี 
และปรับ 

มาตรา 277 
 

กระท าช าเรา หญิงท่ีมิใช่ 
มิใช่ภริยาตน 

อายกุวา่ 13 ปี 
แต่ไม่เกิน 
15 ปี 

ยนิยอมหรือ 
ไม่ยนิยอม 

โทษจ าคุก 4 – 20 ปี
และปรับ 

 
 

เม่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่ง มาตรา 277 และมาตรา 276 จะเห็นวา่ อาชญากรรมท่ีเกิดตาม

มาตรา 277 มีความร้ายแรงมากกวา่อาชญากรรมท่ีเกิดตามมาตรา 276 เน่ืองจากเป็นการกระท าความผิด

ต่อเด็ก   แต่เม่ือพิจารณาอตัราโทษท่ีบญัญติัให้มีระวางโทษเท่ากนัคือ 4-20 ปี จึงเป็นอตัราโทษท่ีไม่

สัมพนัธ์กบัความร้ายแรงของอาชญากรรม  

        2.6.5 พระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.2550 

พระราชบญัญติั69 

แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 19) 

พ.ศ. 2550 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช 2549 ให้ความคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรั้บความคุม้ครอง    ตามประเพณีการปกครอง

ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข แต่บทบญัญติัมาตรา 276 

มาตรา 277 และมาตรา 286 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นบทบญัญติัท่ีเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม

ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศ สมควรแก้ไขบทบญัญติัดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการมีสิทธิเท่าเทียมกนัระหวา่งชายและหญิง และหลกัการหา้มมิใหเ้ลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อ
                                                           

69 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/56  ก / หนา้ 1/19. กนัยายน 2550. 
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บุคคล  เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเพศท่ีเคยได้รับความคุม้ครองตามประเพณีการปกครอง

ประเทศไทย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2525 และมาตรา 277 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2530 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 276 ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้นโดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ โดยใช้ก าลงัประทุบ

ร้ายโดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้หรือโดยท าให้ผูน้ั้นเขา้ใจผิดวา่ตนเป็นบุคคลอ่ืน ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึงหมายความว่าการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผูก้ระท า

โดยการใช้อวยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการใช้

ส่ิงอ่ืนใด กระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ไดก้ระท าโดยมีหรือใชอ้าวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือ

โดยการร่วมกระท าความผิดด้วยกนัอนัมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากบัชายในลกัษณะ

เดียวกนัตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือ

จ าคุกตลอดชีวติ 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรส

นั้นยงัประสงคจ์ะอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอ้ยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พียงใดก็ได ้

หรือจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ้ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษ

จ าคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงคจ์ะอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยาต่อไป และประสงคจ์ะหยา่ 

ใหคู้่สมรสฝ่ายนั้นแจง้ใหศ้าลทราบ และใหศ้าลแจง้พนกังานอยัการใหด้ าเนินการฟ้องหยา่ให ้

มาตรา 277 ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายยุงัไม่เกินสิบหา้ปีซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็ก

นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ี

หม่ืนบาท 
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การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความวา่การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผูก้ระท า

โดยใช้อวยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการใช้ส่ิง

อ่ืนกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีตอ้งระวาง

โทษจ าคุกเจด็ปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท หรือจ าคุกตลอดชีวติ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิด

ดว้ยกนั อนัมีลกัษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากบัเด็กชายในลกัษณะเดียวกนั และเด็กนั้นไม่

ยนิยอม หรือไดก้ระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยการใชอ้าวุธ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอด

ชีวติ 

ความผิดตามท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี

กระท าต่อเด็กซ่ึงมีอายกุวา่สิบสามปี แต่ไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลงัศาลอนุญาตให้

ทั้งสองฝ่ายสมรสกนั ผูก้ระท าผิดไม่ตอ้งรับโทษ ถา้ศาลอนุญาตให้สมรสในระหวา่งท่ีผูก้ระท าผิดก าลงั

รับโทษในความผดินั้นอยู ่ใหศ้าลปล่อยผูก้ระท าความผดินั้นไป” 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2550  เป็นการแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยเพิ่มความคุม้ครองบุคคลทุกเพศทุกวยั โดยให้สอดคล้องกบัหลกัการมีสิทธิเท่าเทียมกนั

ระหวา่งชายหญิงโดยมิไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโทษแต่อยา่งใด 
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บทที ่3 

อาชญากรรมทางเพศตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

3.1 ความผดิทางเพศตามกฎมายต่างประเทศ 

กฎหมายท่ีประเทศส่วนใหญ่ใช้ปกครองนั้นมีสองระบบท่ีส าคญัคือท่ีใช้ระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี และระบบลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงทั้งสองระบบมีการบญัญติัเร่ืองความผิดทางเพศ ความผิด

ทางเพศท่ีกระท าต่อเดกกและบทลงโทษไวท้ั้งส้ิน อาจแตกต่างกนัท่ีลกัษณะความผิด อายุอองเดกกซ่ึง

เปก นไปตามลกัษณะอองสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั  แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือเร่ืองความผิดทางเพศท่ีกระท า

กบัเดกกนั้นถูกก าหนดเปก นความผดิท่ีมีความรุนแรงกวา่ปกติ ดงัน้ี 

        3.1.1 ความผดิทางเพศตามกฎหมายประเทศองักฤษ 

แมป้ระเทศองักฤษจะเปก นประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ปัจจุบนักฎหมาย

องักฤษก าหนดความผดิไวโ้ดยกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Statutory Offences)  โดยมีกฎหมายบญัญติัวา่

ดว้ยความผิดอาญาโดยเฉพาะ1ในเร่ืองความผิดทางเพศองักฤษได้บญัญติัเร่ืองความผิดทางเพศไวใ้น 

พระราชบญัญติัความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003(The Sexual Offences Act 2003) ก าหนดเร่ืองอายุอองเดกกท่ี

ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัดงักล่าว ให้อายุท่ีอายุต  ่ากว่า 13 ปีเปก นเดกก และอายุกว่า 13 ปี

เปก นผูใ้หญ่ โดยแบ่งออกเปก นสองมาตราคือ อ่มอืนกระท าช าเราตาม มาตรา1 และกระท าช าเราเดกกอายุต ่า

กว่า13ปีตามมาตรา5 และก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก าหนดบทลงโทษท่ีผูก้ระท าความผิดอาญาไวใ้น

พระราชบญัญติัความยติุธรรมแห่งอาญา 2003 มาตรา 224 โดยอธิบายไดด้งัน้ี 

                                                           
1 สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  

โครงการวจิยัเร่ือง “ศึกษาความเปกนไปได ้ในการก าหนดชั้นโทษ และการน าไปปรับใชใ้นประมวลกฎหมายอาญา,”
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549, น 63. 
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พระราชบญัญติัความผดิทางเพศ ค.ศ. 2003 มาตรา 12 การอ่มอืนกระท าช าเรา 

(1) ผูใ้ด 

(a) มีเจตนาสอดใส่อวยัวะเพศอองเอาเอา้ไปในอวยัวะเพศหญิง ทวาร หรือปากอองบุคคล

อ่ืน 

(b) โดยบุคคลอ่ืนไม่ยนิยอมใหก้ระท าการสอดใส่และ 

(c) ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่ยนิยอมใหมี้การกระท าเช่นนั้น 

(2) เหตุอนัเช่ือวา่ผูถู้กกระท ายนิยอมหรือไม่นั้นตอ้งพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดอ้ึนซ่ึง

รวมทุกอั้นตอนท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่ผูถู้กกระท าใหค้วามยนิยอม 

(3) น ามาตรา75และมาตรา76มาใชก้บัมาตราน้ี 

(4) ผูก้ระท าความผดิฐานน้ีตอ้งระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

                                                           
2 The Sexual Offences Act 2003 

1 Rape 
(1) A person (A) commits an offence if— 
(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis, 
(b) B does not consent to the penetration, and 
(c) A does not reasonably believe that B consents. 
(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the circumstances,  including 

any steps A has taken to ascertain whether B consents. 
(3) Sections 75 and 76 apply to an offence under this section. 
(4) A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, to imprisonment 

for life. 

DPU



65 

พระราชบญัญติัความผดิทางเพศ ค.ศ. 2003  มาตรา 53 การกระท าช าเราเดกกอายตุ  ่ากวา่ 13ปี  

(1) ผูใ้ด 

(a) มีเจตนาสอดใส่อวยัวะเพศอองเอาเอา้ไปในอวยัวะเพศหญิง ทวาร หรือปากอองบุคคล

อ่ืน 

(b) กระท าต่อบุคคลอายตุ  ่ากวา่13ปี 

(2) ผูก้ระท าความผดิฐานน้ีตอ้งระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวติ 

ในประเทศองักฤษ ความผิดเก่ียวกบัเพศเปก นความผิดร้ายแรง โดยก าหนดโทษอั้นสูงเอาไว้

คือโทษจ าคุกตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการก าหนดดว้ย ท่ีเรียกว่ากระบวนการ

ก าหนดโทษ4(Sentencing process)  โดยศาลจะก าหนดโทษให้เหมาะสมกบัความร้ายแรงอองความผิด 

และสภาพอองตวัผูก้ระท าผิด  และเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจในการลงโทษมีความเสมอภาคเปก นธรรม 

ยุติธรรมเปก นแนวทางเดียวกนัทัว่ประเทศ องักฤษจึงจดัท าแนวทางการก าหนดโทษให้ศาลในองักฤษ

และเวลส์ใช้5 องักฤษไดจ้ดัท าคู่มือแนวทางการก าหนดโทษ ในความผิดเก่ียวกบัเพศ (Sexual Offences 

Definitive Guideline)6 โดยแนวทางการก าหนดโทษ ในความผดิฐานอ่มอืนกระท าช าเรา ท่ีมีการก าหนด

โทษอั้นสูงในกฎหมายให้จ  าคุกตลอดชีวิต  คู่มือแนวทางการก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษจ าคุก

                                                           
3 The Sexual Offences Act 2003  
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. 
  4 สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์  
โครงการวจิยัเร่ือง “ศึกษาความเปกนไปได ้ในการก าหนดชั้นโทษ และการน าไปปรับใชใ้นประมวลกฎหมายอาญา”,  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549, น. 64. 

5 เพ่ิงอ้าง, น.100. 
6 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560, จาก https://www.sentencingcouncil.org.uk/publications/item/sexual-

offences-definitive-guideline/ 
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ระหวา่ง 4-19 ปี7 ส่วนในฐานความผิดอ่มอืนกระท าช าเราเดกกอายุต  ่ากวา่ 13 ปี  ท่ีมีการก าหนดโทษอั้น

สูงในกฎหมายให้จ  าคุกตลอดชีวิต คู่มือแนวทางก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษจ าคุกระหวา่ง 6-19

ปี8 

 

3.2 ความผดิทางเพศตามกฎหมายประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศฝร่ังเศสเปก นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร เช่นเดียวกบัประเทศไทย

อีกทั้งยงัไดก้  าหนดเร่ืองอายุอองเดกกท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายความผิดทางเพศโดยก าหนดให้

บุคคลท่ีอายุต  ่ากว่า15ปี นั้นเปก นเดกกและอายุกว่า15ปี เปก นผูใ้หญ่และยงัเปก นประเทศท่ีตน้แบบท่ีใช้เปก น

พื้นฐานในการยกร่างกฎหมายอองประเทศไทยในอดีตอีกดว้ย 

ประเทศฝร่ังเศสไดจ้ดัให้ความผิดเก่ียวทางเพศอยูใ่นความผิดอั้นสูงหรืออั้นร้ายแรงเพราะ

ถือว่าความผิดประเภทน้ีส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยอองสังคมอย่างรุนแรงอีกทั้งยงั

เปก นเปก นความผิดต่อกฎหมายเก่ียวกับความมัน่คงอองรัฐความผิดประเภทน้ีจึงมีอตัราโทษสูง โดย

ประเทศฝร่ังเศสไดบ้ญัญติัในเร่ืองความผิดทางเพศไวใ้นกฎหมายอาญาส่วนท่ี 3  วา่ดว้ยการกระท าผิด

ทางเพศ มาตรา 222-22 ถึงมาตรา 222-33  โดยกล่าวถึงเร่ืองการอ่มอืนกระท าช าเราไว ้โดยเฉพาะใน 

มาตรา 222-23 ถึง มาตรา 222-26   

มีใจความวา่ดงัน้ี 

มาตรา 222-239 

การล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใด,โดยวิธีตามธรรมชาติ,การกระท าใช้ความ

รุนแรง,บงัคบั อ่มอู่,และท าใหต้กใจกลวั เปก นการอ่มอืนกระท าช าเรา  

                                                           
7 เพ่ิงอ้าง, น. 9. 
8 เพ่ิงอ้าง, น. 27. 
9 ARTICLE 222-23 

 Any act of sexual penetration, whatever its nature, committed against another person by violence, 
constraint, threat or surprise, is rape. 
 Rape is punished by fifteen years’ criminal imprisonment.  

DPU



67 

ความผดิฐานอ่มอืนกระท าช าเรา  ระวางโทษจ าคุก 15 ปี 

ซ่ึงความหมายอองค าว่าอ่มอืนกระท าช าเราในกฎหมายอาญา มาตรา 222-23 มีค าอธิบาย

ดงัน้ี 

- pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;  
- de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit  

vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ; 
- commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un  

enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être  
extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ; 

- par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par 
l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-
consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol. 

Les autres agressions sexuelles sont des délits10  
มีใจความวา่ดงัน้ี 

- ตอ้งมีการล่วงล ้าทางเพศโดยวธีิทางธรรมดาคือการร่วมประเวณีตามปกติตามธรรมชาติ 

- การล่วงล ้าทางเพศไม่วา่จะล่วงล ้าเอา้ไปในช่องคลอด ในทวารหนกั หรือปาก ดว้ยอวยัวะ

เพศ ดว้ยมือ หรือดว้ยวตัถุอ่ืนๆ  

- การกระท ากบับุคคลอ่ืน ในท่ีน้ีหมายถึงทั้งผูห้ญิง หรือผูช้าย หรือเดกกผูช้าย หรือเดกกผูห้ญิง  

- เหยือ่ท่ีรู้จกัหรือไม่รู้จกั รวมทั้งการอ่มอืนคู่สมรส  

เม่ือไดศึ้กษาดูค าอธิบายจะเปก นวา่องคป์ระกอบความผดิฐานอ่มอืนกระท าช าเราอองประเทศ

ฝร่ังเศส เหมือนกบัองคป์ระกอบความผดิฐานอ่มอืนกระท าช าเราอองประเทศไทยท่ีไดแ้กไ้อใหม่  

อยา่งไรกกตาม แมป้ระเทศฝร่ังเศสจะก าหนดให้การอ่มอืนกระท าช าเราเปก นความผิดทางเพศ

ท่ีความผดิอั้นร้ายแรงสูงแลว้ แต่ประเทศฝร่ังเศสยงัไดบ้ญัญติัความผิดทางเพศท่ีมีความรุนแรงกวา่ปกติ

อาจท าใหผู้ก้ระท าความผดิตอ้งรับโทษหนกัอ้ึนในมาตรา 222-24(2) ดงัน้ี 

                                                           
10 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560, จาก http://teledebout.org/textes-legaux/  
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มาตรา 222-2411 

การอ่มอืนต่อไปน้ีระวางโทษจ าคุก 20 ปี .. 

2. อ่มอืนกระท าช าเราต่อบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

จะเหกนวา่ประเทศฝร่ังเศสไดใ้ห้ความส าคญัต่อการกระท าความผิดทางเพศต่อเดกกเปก นอยา่ง

มาก เน่ืองจากความอ่อนเยาวอ์องเดกกจึงอาจตกเปก นเหยื่ออองอาชญากรรมทางเพศไดง่้ายจึงตอ้งหาทาง

คุม้ครองเปก นพิเศษ เหกนได้ว่าการอ่มอืนกระท าช าเราบุคคลท่ีมีอายุกว่า 15 ปี ผูท่ี้กระท าความผิดตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกสูงถึง 20 ปี ซ่ึงมีโทษจ าคุกสูงกว่าการอ่มอืนบุคคลในมาตรา 222-23 ถึง 5 ปี ทั้งน้ีจะ

เหกนวา่ ตามกฎหมายอาญาอองฝร่ังเศสนั้นพิจารณาถึงอายุอองผูก้ระท า ดงันั้นหากศาลพิจารณาคดีแลว้

พิพากษาวา่จ าเลยกระท าความผดิฐานอ่มอืนกระท าช าเราบุคคลอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ตอ้งระวางโทษจ าคุก 20 

ปี ไม่ไดพ้ิจารณาวา่เดกกนั้นจะยนิยอมหรือไม่กกตาม 

                                                           
11 ARTICLE 222-24 

(Act no. 1998-468 of 17 June 1998 Article 13  Official Journal of 18 June 1998)  
(Inserted  by Act no. 2003-239 of 18 March 2003 Article 49 Official Journal of 19 March 2003) 
 Rape is punished by twenty years’ criminal imprisonment 
 2° where it is committed against a minor under the age of fifteen years. 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ความร้ายแรงของการกระท าผดิ และโทษเปรียบเทียบกนั 

ระหว่างมาตรา 276 กบั มาตรา 277 
 

ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีใช้ในปัจจุบนัในลักษณะ 9 เร่ืองความผิดเก่ียวกบัเพศ ซ่ึง
วเิคราะห์ในฐานความผดิข่มขืนกระท าช าเราตาม มาตรา 276 กบั มาตรา 277  

 
4.1 วเิคราะห์ความร้ายแรงของความผดิทางเพศตามกฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 277 

กฎหมายอาญา มาตรา 276  วรรคหน่ึง 
ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้นโดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ โดยใช้ก าลงัประทุษร้ายโดยผูอ่ื้น

นั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได ้ หรือโดยท าให้ผูอ่ื้นนั้น เขา้ใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนตอ้งระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่แปดหมืนถึงส่ีแสนบาท  

แยกองคป์ระกอบความผิดไดด้งัน้ีคือ  
ข่มขืนกระท าช าเรา หมายความถึง บุคคลกระท าการข่มขืนใจบุคคลอ่ืน คือไดก้ระท าช าเรา

ผูอ่ื้นโดยผูอ่ื้นมิไดย้นิยอมหรือสมคัรใจ 

ผูอ่ื้น หมายความถึง  บุคคลอ่ืนท่ีถูกกระท า ผูถู้กกระท าตอ้งมีสภาพบุคคลอยู่ในขณะท่ีถูก
กระท า คือตอ้งมีชีวติอยู ่ไม่ใช่ศพ   

ก) ขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆ การขู่เขญ็ใหเ้กิดความกลวัวา่จะถูกกระท าให้เป็นอนัตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  เสรีภาพ  ช่ือเสียง  ทรัพยสิ์น  สิทธิ หรือให้เกิดความกลวัอยา่งอ่ืนๆ ก็ได ้ และไม่จ  ากดัวา่การขู่
เขญ็จะใหเ้กิดอนัตรายนั้นตอ้งเกิดแก่ผูอ่ื้น ผูท่ี้ถูกขู่เท่านั้น  ดงันั้นจึงขู่เข็ญให้เป็นอนัตรายแก่บุคคลอ่ืนก็
ได ้ แต่การขู่เขญ็ตอ้งถึงขนาดท าใหผู้อ่ื้นกลวัจนตอ้งยอม  โดยพิจารณาระดบัความรุนแรงของการขู่เข็ญ
ท่ีมีผลเป็นการบงัคบัผูอ่ื้น  ให้หมดอิสระในการเลือกโดยตนเอง เช่น ถา้ไม่ยอมให้ร่วมประเวณีจะไม่
เล่ือนขั้นต าแหน่งให ้กรณีน้ีผูถู้กขู่ไม่จ  าตอ้งยอมใหร่้วมประเวณีก็ได ้

ข) ใช้ก าลงัประทุษร้าย ท าการประทุษร้ายแก่กายหรือใจของบุคคล ไม่ว่าจะท าด้วยใช้
แรงกายภาพหรือดว้ยวธีิอ่ืนใด และใหห้มายความรวมถึงการกระท าใดๆ ซ่ึงเป็นเหตุใหบุ้คคลหน่ึงบุคคล
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ใดอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้  ไม่ว่าจะโดยใช้ยาท าให้มึนเมา สะกดจิต  หรือใช้วิธีอ่ืนใด อนั
คลา้ยคลึงกนัตามความหมายท่ีนิยามไวใ้นมาตรา 1(6) แต่การใช้ก าลงัประทุษร้ายมีเฉพาะร่างกายและ
จิตใจเท่านั้น ไม่รวมถึงเสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิ์นดว้ย  

โดยผูอ่ื้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนได้ ผูอ่ื้นอยู่ในภาวะจ ายอมโดยไม่สมคัรใจ  เป็น
สภาพท่ีไม่สามารถด้ินรนต่อสู้ได ้ หรือขดัขืนได ้เช่นผูอ่ื้นไม่รู้สึกตวั  มึนเมา  วิกลจริต  ซ่ึงภาวะท่ีไม่
สามารถขดัขืนได้นั้นจะเกิดข้ึนเองหรือผูใ้ดกระท าไม่ส าคญั  หรือแมก้ระทัง่ จ  าเลยไม่ไดพู้ดอะไรถ้า
พฤติการณ์ผูเ้สียหายกลวั หรือตกอยู่ในบงัคบัอ านาจของจ าเลย  อยู่ในภาวะจ ายอม จะถือว่าผูเ้สียหาย
ยนิยอมไม่ได ้จ  าเลยจึงมีความผดิ  

ท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน  ท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิดว่าตนเป็นบุคคลท่ีผูอ่ื้นเต็มใจ
ร่วมประเวณีด้วย เป็นการส าคญัผิดในตวับุคคล เช่น ท าให้หญิงเขา้ใจผิดว่าเป็นสามีของตน จึงร่วม
ประเวณีดว้ย  เช่นน้ีจะถือวา่หญิงยนิยอมโดยสมคัรใจไม่ได ้ เพราะเป็นการเขา้ใจผิดในตวับุคคลท่ีตนได้
กระท าข้ึน  แต่ถา้เป็นการส าคญัผิดในคุณสมบติัของบุคคลเช่นหญิงยอมร่วมประเวณีกบัชายโดยส าคญั
ผิดจากการท่ีชายหลอกว่าได้ท าการสมรสโดยถูกตอ้งตามกฎหมายแล้ว  เช่นน้ีไม่เป็นความผิดตาม
กฎหมายน้ี 

ผูก้ระท ามีเจตนาในการกระท าช าเรา กล่าวคือ กระท าโดยรู้ส านึกในการกระท าและผูก้ระท า
ประสงคต่์อผลหรือยอ่มเล็งเห็นผลของการกระท านั้น 

ความยินยอม ถือเป็นสาระส าคญัของความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา เพราะการจะเรียกวา่
ข่มขืนกระท าช าเรา ไดน้ั้นตอ้งเป็นการกระท าท่ีปราศจากความยินยอม โดยตอ้งสังเกตจากกริยาวาจา
ของหญิงและพฤติการณ์ทั้งหลายประกอบกนั  

ดงันั้น “ข่มขืน” จึงหมายถึง การบงัคบั  ขืนใจ หรือกระท าโดยผูถู้กข่มขืนไม่ยินยอม ดงันั้น 
ถา้หญิงยนิยอมก็ไม่เป็นความผดิฐานข่มขืน 

ความยินยอมของผูเ้สียหายคือการท่ีผูเ้สียหายสละความคุม้ครองตามกฎหมายโดยการสละ
คุณธรรมทางกฎหมายโดยรู้ตวั  กล่าวคือ ผูเ้สียหายรู้ว่าจะเกิดอะไรแก่ตนในกรณีนั้น  ฉะนั้นความ
ยนิยอมของผูเ้สียหายจึงเก่ียวขอ้งกบั “ผลของการกระท า” มิใช่เก่ียวขอ้งกบั “ตวัการกระท า” การกระท า
ท่ีอยูใ่นกรอบของการยนิยอมของผูเ้สียหาย คือ การกระท าท่ีตรงกบัความประสงคข์องผูเ้สียหายและตรง
กบัเจตจ านงของผูเ้สียหายกล่าวคือตอ้งพิจารณาลกัษณะของการกระท า  วตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท า 
และในบางกรณีอาจตอ้งพิจารณาเวลา สถานท่ี  และบุคคลประกอบดว้ย ซ่ึงการจะถือวา่การกระท าอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดเป็นการกระท าท่ีอยูใ่นกรอบของความยนิยอมของผูเ้สียหายหรือไม่ 
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มาตรา 276 น้ี เม่ือพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองคือ บุคคลท่ีมีอายุกวา่ 
15 ปี ข้ึนไป  โดยเนน้ท่ีเสรีภาพของบุคคล ในความผิดทางอาญา ลกัษณะ 9  เป็นความผิดเก่ียวกบัเพศ 
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองจึงเป็นเร่ืองเสรีภาพในทางเพศ  ซ่ึงเป็นคุณธรรมท่ีเป็นส่วนบุคคล
โดยแท ้ โดยทัว่ไปคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคลนั้นเป็นคุณธรรมทางกฎหมายท่ีผูเ้ป็นเจา้ของ
สามารถสละได ้

กฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก 
ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะ

ยนิยอมหรือไม่ก็ตามตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท  
แยกองคป์ระกอบความผดิไดด้งัน้ี คือ  
กระท าช าเรา  หมายความถึง การท่ีชายร่วมประเวณีกบัเด็กซ่ึงการกระท าช าเราเด็กนั้น  จะ

กระท าดว้ยประการใดก็ตาม และมีความหมายเช่นเดียวกบักระท าช าเราตามมาตรา 276 ท่ีกล่าวมาแลว้ 
เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีหมายความถึง การจะเป็นความผิดตามมาตราน้ีตอ้งเป็นการกระท า

ช าเราต่อเด็กซ่ึงกฎหมายจ ากดัอายไุวว้า่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์  การพิสูจน์เร่ืองอายุน้ีพิสูจน์ไดจ้ากวนัเดือน
ปีเกิดจากสูติบตัร  ทะเบียนบา้น  ทะเบียนนักเรียน หรือพยานบุคคลเช่นพ่อแม่  เม่ือไม่มีพยานเอกสาร 
และหากเป็นการพน้วสิัย ท่ีจะรู้วนัเกิดก็ตอ้งนบัอายตุามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 16 

โดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หมายความถึง  การกระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี   
นั้นจะเป็นความผดิเสมอโดไม่ตอ้งค านึงวา่เด็กหญิงนั้นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม 

การก าหนดความรับผิดตามมาตรา 277 เป็นความผิดทนัทีเม่ือมีการกระท าช าเราเด็กอายุต  ่า
กว่า 15 ปี โดยตามกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งรับผิดแมเ้ด็กนั้นจะยินยอมก็ตาม  เป็นหลกัความรับผิดโดย
เคร่งครัด ซ่ึงเป็นแนวคิดของส านกัอรรถประโยชน์(Utilitarianism) ซ่ึงเน้นประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่า
ประโยชน์ส่วนบุคคลสนบัสนุนใหรั้ฐเขา้แทรกแซงออกกฎหมายคุม้ครองสาธารณชนและก าหนดความ
รับผดิในบางกรณีอยา่งเคร่งครัด  โดยท่ีการฝ่าฝืนมาตรฐานความประพฤติท่ีรัฐก าหนดข้ึนโดยกฎหมาย
เรียกทัว่ไปวา่ “ความรับผิดโดยเคร่งครัด” (Strict  Liability) ซ่ึงไม่ตอ้งค านึงวา่ผูก้ระท าจะมีความผิด
หรือไม่ ก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอันตรายท่ีเกิดจากการกระท านั้ นมีผลกระทบ
กระเทือนต่อบุคคลทัว่ไปจึงจ าเป็นตอ้งคุม้ครองสวสัดิภาพของสาธารณชนโดยก าหนดเป็นความรับผิด
ท่ีไม่ค  านึงถึงเจตนาหรือประมาทในการวินิจฉัยความรับผิด หรืออาจกล่าวได้ว่าความรับผิดโดย
เคร่งครัด (Strict  Liability) ไม่ตอ้งค านึงถึงความผดิ(Fault) หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่เป็นความผิดโดย
ไม่มีความผดิ (Liability Without Fault) หรือความรับผดิโดยปราศจากเง่ือนไข(Absolute  Liability) 
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ผูเ้ขียนมุ่งเน้นศึกษามาตรา 277 ในวรรคแรกกรณีการกระท าช าเราเด็กอายุต  ่ากว่าสิบห้าปี 
โดยเด็กไม่ยินยอม เปรียบเทียบกบัการข่มขืนผูอ่ื้น ตาม มาตรา 276 วรรคแรก ทั้งสองมาตรามีองคก์ระ
กอบของการละเมิดเสรีภาพทางเพศอย่างเดียวกัน กฎหมายก าหนดให้ตอ้งรับโทษเท่ากนั แต่ความ
รุนแรงของอาชญากรรมท่ีเกิดกบัเด็กนั้นยอ่มรุนแรงกวา่ เห็นไดว้า่ตามมาตรา 277 วรรคแรกมีคุณธรรม
ทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ   และยงัมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครอง
สังคมส่วนรวมอยูด่ว้ย คือการหา้มมีเพศสัมพนัธ์กบัเด็ก เป็นการคุม้ครองความอ่อนแอทางกายภาพ และ
ทางเสรีภาพของเด็ก ซ่ึงง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ  ซ่ึงเม่ือมีการกระท า
ความผดิต่อเด็กเกิดข้ึนแลว้  ผลกระทบท่ีมีต่อตวัเด็กทางร่างกายอาจเกิดข้ึนในทนัที และมีผลกระทบต่อ
จิตใจต่อไปในระยะยาว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมท าให้คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลได้รับ
ผลกระทบตามมา   ดงันั้น  การกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  ไม่วา่เด็กนั้นจะยินยอมสละคุณธรรม
ทางกฎหมายก็ตาม รัฐจึงมีหน้าท่ีตอ้งป้องกนัเน่ืองจากพวกเขาเหล่านั้นยงัด้อยประสบการณ์ในการ
ตดัสินใจในการช่วยเหลือตนเอง เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่การกระท าช าเราเด็ก โดยเด็กไม่ยินยอมนั้น
เป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรงกวา่การข่มขืนกระท าช าเราผูใ้หญ่  
 
4.2 เปรียบเทียบความผิดและอัตราโทษกฎหมายอาญามาตรา276วรรคหน่ึงและมาตรา 277วรรคหน่ึง
กบักฎหมายต่างประเทศ 

ก. เปรียบเทียบกฎหมายประเทศองักฤษ 
ประเทศองักฤษก าหนดเร่ืองอายุแบ่งระหว่างความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ หากบุคคลมีอายุต  ่า

กว่า 13 ปีเป็นเด็ก ซ่ึงประเทศองักฤษก าหนดความผิดทางเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราโดยบญัญัติ
ความผดิไวส้องมาตราโดยเป็นการกระท าต่อผูใ้หญ่และต่อเด็กดงัน้ี  

พระราชบญัญติัความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 มาตรา 1 การข่มขืนกระท าช าเรา ผูก้ระท า
ความผิดฐานน้ีตอ้งระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตและพระราชบญัญติัความผิดทางเพศ ค.ศ. 
2003  มาตรา 5  การกระท าช าเราเด็กอายุต  ่ากว่า 13ปี ผูก้ระท าความผิดฐานน้ีตอ้งระวางโทษสูงสุดไม่
เกินจ าคุกตลอดชีวติทั้งสองมาตราก าหนดโทษไวเ้ท่ากนัคือระวางโทษไม่เกินต าคุกตลอดชีวติ  

ซ่ึงทั้งสองมาตราดงักล่าวมีลกัษณะและองคป์ระกอบความผิดเหมือนกบักฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยคือ 

มาตรา276 วรรคแรก ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น.. ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี  
และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท และมาตรา277 แรก ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้า
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ปี.. ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท ทั้งสองมาตรา
ก าหนดโทษไวเ้ท่ากนัคือระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 
ประเทศต่างกนัท่ีประเทศไทยก าหนดเร่ืองอายแุบ่งระหวา่งความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ไว ้หากมีอายุต  ่ากวา่
15 ปี เป็นเด็ก 

เห็นว่าทั้งกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายประเทศองักฤษมีการก าหนดความผิดท่ี
กระท าต่อผูใ้หญ่และท่ีกระท าต่อเด็กใหแ้ยกกนัเป็นสองมาตรา และทั้งสองมาตราก าหนดโทษไวเ้ท่ากนั 

แต่มีความแตกต่างกนัอนัเป็นนยัส าคญัของวิทยานิพนธ์คือ ตามกฎหมายอาญาประเทศไทย 
หากมีขอ้เท็จจริงในการกระท าผิดวา่ มีผูก้ระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเราบุคคลท่ีเป็นเด็กช่วงอายุ13-
15ปี โดยเด็กไม่ยนิยอมแลว้นั้น ตามกฎหมายอาญาของประเทศไทย จะตอ้งปรับใชก้ฎหมายมาตรา 277 
วรรคแรก ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท ซ่ึงเป็น
อตัราโทษเช่นเดียวกบัมาตรา 276 วรรคแรก  

เม่ือพิจารณาตามก าหมายประเทศองักฤษ หากมีผูก้ระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเราบุคคล
ท่ีเป็นเด็กโดยเด็กไม่ยินยอมแลว้นั้น พิจารณาโดยใช้พระราชบญัญติัความยุติธรรมแห่งอาญา 2003 จะ
ปรับใชม้าตรา 1และมาตรา 5 คือ มาตรา 1 มีการข่มขืนกระท าช าเรา ผูก้ระท าความผิดฐานน้ีตอ้งระวาง
โทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวติและ มาตรา 5  การกระท าช าเราเด็กอายตุ  ่ากวา่ 13ปี โดยเด็กไม่ยินยอม
นั้นผูก้ระท าความผิดฐานน้ีตอ้งระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตทั้งสองมาตราก าหนดโทษขั้น
สูงไวเ้ท่ากันคือระวางโทษไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตเพื่อให้ผูพ้ิพากษาได้ใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ 
องักฤษไดจ้ดัท าคู่มือแนวทางการก าหนดโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศ (Sexual Offences Definitive 
Guideline)ดงัท่ีอธิบายในบทท่ี3 โดยแนวทางการก าหนดโทษ ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ท่ีมี
การก าหนดโทษขั้นสูงในกฎหมายให้จ  าคุกตลอดชีวิต  คู่มือแนวทางการก าหนดโทษวางแนวทางให้
ลงโทษจ าคุกระหว่าง 4-19 ปี  ส่วนในฐานความผิดข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต  ่ากว่า 13 ปี  ท่ีมีการ
ก าหนดโทษขั้นสูงในกฎหมายให้จ  าคุกตลอดชีวิต คู่มือแนวทางก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษ
จ าคุกระหว่าง 6-19ปี  เห็นไดว้่าโทษท่ีก าหนดให้ผูพ้ิพากษาใช้ดุลยพินิจลงโทษผูก้ระท าความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายตุ  ่ากวา่ 13 ปีสูงกวา่คือลงโทษจ าคุกขั้นต ่า  6 ปี 
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ข. เปรียบเทียบกฎหมายประเทศฝร่ังเศส   
ประเทศฝร่ังเศสก าหนดเร่ืองอายุระหว่างความเป็นเด็กและผูใ้หญ่ไว ้หากมีอายุต  ่ากว่า15ปี

เป็นเด็กเหมือนกบัประเทศไทย โดยประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายก าหนดความผิดทางเพศฐานข่มขืน
กระท าช าเราโดยบญัญติัความผดิไวส้องมาตราโดยเป็นการกระท าต่อผูใ้หญ่และต่อเด็กดงัน้ี 

มาตรา 222-23 การล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใด,โดยวิธีตามธรรมชาติ,การ
กระท าใชค้วามรุนแรง,บงัคบั ข่มขู่,และท าใหต้กใจกลวั เป็นการข่มขืนกระท าช าเรา 

ความผดิฐานข่มขืนกระท าช าเรา  ระวางโทษจ าคุก 15 ปี 
มาตรา224-24การข่มขืนต่อไปน้ีระวางโทษจ าคุก 20 ปี .. 
1. ข่มขืนกระท าช าเราต่อบุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 
ประเทศฝร่ังเศสไดใ้ห้ความส าคญัต่อการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเป็นอยา่งมาก เห็น

ไดจ้ากการบญัญติัใหก้ารข่มขืนกระท าช าเราบุคคล ระวางโทษจ าคุก 15 ปี แต่การข่มขืนกระท าช าเราเด็ก
ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ผูท่ี้กระท าความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกสูงถึง 20 ปี ซ่ึงมีโทษจ าคุกสูงกวา่การข่มขืน
บุคคลในมาตรา 222-23 ถึง 5 ปี  

ซ่ึงทั้งสองมาตราดงักล่าวมีลกัษณะความผิดแตกต่างกบักฎหมายอาญาของประเทศไทยคือ
มาตรา276 วรรคหน่ึง และมาตรา277วรรคหน่ึง ทั้งสองมาตราก าหนดโทษไวเ้ท่ากนัคือระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี  และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

จึงเห็นได้ว่าหากมีหากมีขอ้เท็จจริงในการกระท าผิดว่า มีผูก้ระท าความผิดข่มขืนกระท า
ช าเราบุคคลท่ีเป็นเด็กอายุต  ่ากว่า 15ปี ตามกฎหมายอาญาของประเทศไทย จะตอ้งปรับใช้กฎหมาย
มาตรา 277 วรรคแรก ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืน
บาท ซ่ึงเป็นอตัราโทษเดียวกบัมาตรา 276 วรรคแรก แต่หากพิจารณาตามกฎหมายอาญาของฝร่ังเศสนั้น
พิจารณาถึงอายขุองผูก้ระท าตามมาตรา224-24 ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุก 20 ปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกวา่ การ
ข่มขืนกระท าช าเราผูใ้หญ่ตามมาตรา224-23 ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุก 15 ปี ซ่ึงแตกต่างกบักฎหมายของ
ประเทศไทย 
 
4.3 เหตุผลและแนวทางในการเพิม่โทษในมาตรา 277วรรคหน่ึงกรณีกระท าช าเราเด็กอายุต ่ากว่าสิบห้าปี
โดยเด็กไม่ยนิยอม 

จากการศึกษาวิว ัฒนาการกฎหมายอาญาในอดีตในบทท่ี  3  ท่ีผ่านมาจะท าให้เห็น
ววิฒันาการณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชญากรรมและโทษนั้นมีความสัมพนัธ์กนั  ดงัตารางขา้งล่างน้ี 
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พรบ.ใหใ้ช้

ประมวล

กฎหมาย

อาญา 

พ.ศ.2499 

ม.276 
ข่มขืนกระท า

ช าเรา 
อายกุวา่  13 ไม่ยินยอม ระวางโทษจ าคุก 

1 - 10 ปีและปรับ 

ม.277 กระท าช าเรา อายไุม่เกิน 13 
ยินยอมหรือไม่ก็

ตาม 
ระวางโทษจ าคุก 

2 – 12 ปีและปรับ 

ประกาศ

คณะปฏิวติั

ฉบบัท่ี 11 

ม.276 กระท าช าเรา อายกุวา่ 13 ไม่ยินยอม 
ระวางโทษจ าคุก   

1 – 12 ปีและปรับ.. 

ม.277 กระท าช าเรา อายไุม่เกิน 13 
ยินยอมหรือไม่ก็

ตาม 

ระวางโทษจ าคุก   

2 – 12 ปีและปรับ.. 

พรบ.แกไ้ข

เพ่ิม เติม

ประมวล

กฎหมาย

อาญา  

(ฉบบัท่ี 5) 

พ.ศ.2525 

ม.276 
ข่มขืนกระท า

ช าเรา 
อายกุวา่ 13 ไม่ยินยอม 

ระวางโทษจ าคุก   

4 – 20 ปีและปรับ.. 

ม.277 กระท าช าเรา อายไุม่เกิน 13 
ยินยอมหรือ         

ไม่กต็าม 

ระวางโทษจ าคุก   

7 – 20 ปีและปรับ.. 

พรบ.แกไ้ข

เพ่ิม เติม

ประมวล

กฎหมาย

อาญา  

(ฉบบัท่ี 8) 

พ.ศ.2530 

ม.276 
ข่มขืนกระท า

ช าเรา 
 อายกุวา่  15 ไม่ยนิยอม ระวางโทษจ าคุก 

4 - 2 0 ปีและปรับ.. 

ม.277 กระท าช าเรา 
อายกุวา่ 13 แต่

ไม่เกิน 15 
ยนิยอมหรื 

ไม่ยนิยอม 

ระวางโทษจ าคุก 

4 - 2 0 ปีและปรับ 
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พรบ.แกไ้ข

เพ่ิม เติม

ประมวล

กฎหมาย

อาญา (ฉบบั

ท่ี 19) พ.ศ.

2550 

ม.276 กระท าช าเรา อายกุวา่ 15 ไม่ยินยอม ระวางโทษจ าคุก 

4 – 20 ปีและปรับ 

ม.277 กระท าช าเรา 
อายกุวา่ 13 แต่

ไม่เกิน 15 
ยินยอมหรือ 

ไม่ยินยอม 

ระวางโทษจ าคุก 

4 – 20 ปีและปรับ 

 

จะเห็นว่าการก าหนดโทษความผิดท่ีกระท าต่อเด็กตามกฎหมายอาญาในอดีตเห็นว่าการ
กระท าความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กร้ายแรงกวา่กระท าผิดทางเพศกบัผูใ้หญ่ จึงก าหนดอตัราโทษสูง
กว่าซ่ึงเป็นไปตามความแรงของอาชญากรรม   ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าสัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของ
อาชญากรรมนั้นสัมพนัธ์กบัโทษ  จนกระทัง่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม  ตามพระราชบญัญติัประมวลกฎหมาย
อาญา  (ฉบบัท่ี  8)  พ.ศ.2530  ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีมีอตัราโทษเหมือนกบักฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนั  
ต่างกนัเพียงฉบบัท่ีแกไ้ข พ.ศ. 2530 มุ่งคุม้ครองเฉพาะเพศหญิงแต่กฎหมายอาญาท่ี ท่ีบญัญติัข้ึนใหม่นั้น
มุ่งเด็กอายรุะหวา่ง  ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ใหเ้หตุผลวา่ ช่วงอายดุงักล่าวยงัไม่เติบโต
ทั้งร่างกาย จิตใจ และประสบการณ์ จึงมุ่งคุม้ครองเป็นพิเศษ แต่อตัราโทษท่ีบญัญติันั้นไม่ได้มีการ
บญัญติัข้ึนใหม่โดยใชโ้ทษเท่ากนักบัมาตรา 276  ผูเ้ขียนเห็นวา่ เร่ิมไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจาก เม่ือเทียบ
ความรุนแรงอาชญากรรม ระหวา่งการข่มขืนผูใ้หญ่ ตามมาตรา 276 กบั การกระท าช าเราเด็กหญิงอายุ
กวา่ 13 ปี แต่ไม่เกิน15 ปี โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมนั้น เป็นอาชญากรรมรุนแรงกวา่ แต่บญัญติัระวางโทษ
ไวเ้ท่ากันกับการข่มขืนผูใ้หญ่ ซ่ึงผูเ้ขียนไม่เห็นด้วย ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นการระวางโทษท่ีไม่ได้
สอดคลอ้งกบัความรุนแรงของการกระท าผดิ  ส่วนใหญ่ยงัมีความเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  
เช่น ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การศึกษาอบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะรู้หรือเขา้ใจในเร่ืองเพศ  
อีกทั้งยงัเป็นมาตราท่ีไม่สามารถยอมความกนัได้  โดยรัฐเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงเป็นมาตราท่ีมุ่งคุม้ครอง
สังคม  เป็นอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงและมุ่งประกนัสังคม  เป็นความผิดทางศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน มาตรา 277 ดงักล่าวก าหนดให้เป็นฐานความผิดท่ีไม่สามารถยอมความได้ โดยต่างจาก 
มาตรา 276 ท่ีสามารถยอมความกนัได้ ดงัท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 การกระท า
ความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 นั้น ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารก านัล ไม่เป็นเหตุให้
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ผูถู้กกระท ารับอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่ความตาย หรือมิไดเ้ป็นการกระท าแก่บุคคลดงัระบุไวใ้นมาตรา 
285 เป็นความผดิอนัยอมความได ้ซ่ึงความผิดฐานกระท าช าเราเด็กตาม มาตรา 277 รัฐซ่ึงเป็นผูเ้สียหาย
ทนัที และไม่วา่ตวัเด็กนั้นจะสละคุณธรรมทางกฎหมาย คือยนิยอมใหก้ระท าช าเราก็ตาม 

การท่ีจะท าให้กฎหมายสัมฤทธ์ิผลนั้น ตอ้งมีมาตรการการลงโทษท่ีสัมพนัธ์กนัดว้ย เม่ือ
พิจารณาจากองค์ประกอบความผิด ตวัผูเ้สียหายและคุณธรรมทางกฎหมายจะเห็นวา่ การกระท าช าเรา
เด็ก ตามมาตรา 277  เป็นความผดิท่ีมีความร้ายแรงมากกวา่การข่มขืนกระท าช าเรามาตรา 276 ตามหลกั
สัดส่วนของการลงโทษ และตามทฤษฎีเหยื่อของอาชญากรรม แต่การบญัญติัโทษนั้นไม่ไดก้ระท าให้
สอดคลอ้งกบัความรุนแรงของอาชญากรรมซ่ึงเม่ือเทียบกบัความผิดท่ีกระท าต่อผูใ้หญ่ตามมาตรา 276 
ผูเ้ขียนเห็นวา่  จึงควรก าหนดใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโทษใน มาตรา  277  วรรคหน่ึง  ให้มีอตัราโทษท่ีสูง
กว่าหรืออย่างน้อยท่ีสุด  ควรให้มีอตัราโทษขั้นต ่าท่ีสูงกว่า มาตรา  276  เพื่อให้มีความสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งความร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษ   เพื่อส่งผลให้การลงโทษเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์มี
ลกัษณะแกแ้คน้ เป็นการยบัย ั้งและป้องปรามผูก้ระท าผิดให้ไดผ้ล ซ่ึงจะท าให้อาชญากรรมทางเพศต่อ
เด็กลดลงดว้ย 

ผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีการแก้ไขความผิดและโทษในมาตรา277 ให้มีความเหมาะสมและ
สัมพนัธ์กบัความร้ายแรงของการกระท าความผดิ ดงัน้ี  

มาตรา 277 วรรคแรก  ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภรรยาหรือสามี
ของตนตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนถึงส่ีแสนบาท 

วรรคสอง ถา้การกระท าความผิดตามวรรคแรกมีลกัษณะข่มขืนกระท าช าเราโดยขู่เข็ญดว้ย
ประการใด ๆ โดยใชก้  าลงัประทุษร้าย โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนไดห้รือโดยท าให้ผูอ่ื้น
นั้นเขา้ใจผิดว่าตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ี
แสนบาท 

วรรคสาม การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่
ของผูก้ระท าโดยการใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น
หรือการใชส่ิ้งอ่ืนใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 

วรรคส่ี ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยงัไม่
เกินสิบสามปีตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวติ 
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วรรคห้า ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองหรือวรรคสามไดก้ระท าโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันอนัมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลกัษณะ
เดียวกนัหรือไดก้ระท าโดยมีอาวธุปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยใชอ้าวธุ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 

วรรคหก ความผดิตามท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง ถา้เป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบ
แปดปีกระท าต่อเด็ก ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุม้ครอง
สวสัดิภาพของเด็กผูถู้กกระท าหรือผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะ
อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกนัโดยก าหนดเง่ือนไขให้ตอ้งด าเนินการภายหลงัการสมรสก็ไดแ้ละเม่ือ
ศาลได้พิจารณามีค าสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผูก้ระท าความผิดน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้ค  านึงถึงอายุ ประวติัความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอ้มของผูก้ระท าความผิดและเด็ก
ผูถู้กกระท า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าความผิดกับเด็กผูถู้กกระท า หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กผูถู้กกระท าดว้ย 

จะมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งความร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษตามตารางดงัน้ี  
 

ม.276  

วรรค แรก 

ข่มขืนกระท า

ช าเรา 

อายกุวา่ 15 ไม่ยนิยอม ระวางโทษจ าคุก   

4 –20 ปีและปรับ.. 

 

ม.277  

วรรคแรก 

กระท าช าเรา เด็กอายไุม่เกิน 15 

(กวา่ 13 ไม่เกิน 15) 

ยนิยอม ระวางโทษจ าคุก 

4-20 ปีและปรับ.. 

ม.277 

วรรคสอง 

ข่มขืน 

กระท าช าเรา 

 

เด็กอายไุม่เกิน 15 

(กวา่ 13 ไม่เกิน 15) 

ไม่ยนิยอม ระวางโทษจ าคุก

7-20 ปี หรือจ าคุก

ตลอดชีวิตและ

ปรับ.. 
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ม.277 

วรรคส่ี 

กระท าช าเรา เด็กอายไุม่เกิน 13 ยนิยอมหรือ           

ไม่ยนิยอม 

ระวางโทษจ าคุก

10-20 ปี หรือ

จ าคุกตลอดชีวิต

และปรับ.. 

 

เม่ือแกไ้ขโทษดงักล่าวแลว้  การแกไ้ขดงักล่าวจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สองเร่ืองคือ 

1) เม่ือผูก้ระท าผดิใหก้ารรับสารภาพในชั้นพิจารณา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 บญัญติัว่า “ในชั้นพิจารณา ถา้จ าเลย

ให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาไปโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้ เวน้แต่คดีท่ีมีข้อหาใน
ความผิดซ่ึงจ าเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายก าหนดอตัราโทษอย่างต ่าไวใ้ห้จ  าคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไปหรือ
โทษท่ีหนกักวา่นั้น ศาลตอ้งฟังพยานโจทกจ์นกวา่จะพอใจวา่จ าเลยไดก้ระท าผดิจริง” 

การสืบพยานประกอบค ารับสารภาพนั้น กฎหมายก าหนดเง่ือนไขท่ีส าคญัคือพิจารณาอตัรา
โทษขั้นต ่าในขอ้หาท่ีจ าเลยรับสารภาพว่า ให้จ  าคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไป ตอ้งสืบพยานโจทก์จนศาลเช่ือว่า
จ าเลยกระท าผดิจริง เน่ืองจากความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีข้ึนไปเป็นความผิดท่ีเป็นความผิดท่ี
มีความร้ายแรงมีความเป็นอาชญากรรมสูง ศาลจ าเป็นตอ้งมัน่ใจวา่จ าเลยเป็นผูก้ระท าผิดจริงดงันั้นเม่ือ
แกไ้ขโทษในความผดิท่ีข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุกวา่สิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีให้มีอตัราโทษจ าคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท เม่ือจ าเลยให้การรับสารภาพใน
ชั้นพิจารณา ตอ้งสืบพยานโจทก์จนศาลเช่ือวา่จ าเลยกระท าผิดจริงซ่ึงต่างจากกฎหมายท่ีใชใ้นปัจจุบนัท่ี
ก าหนดโทษขั้นต ่าไวท่ี้ส่ีปี หากจ าเลยรับสารภาพก็ไม่จ  าเป็นตอ้งสืบพยานโจทกป์ระกอบค ารับสารภาพ 

2) การรอการลงโทษตามกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญา มาตรา 56 บญัญติัวา่ “ ผูใ้ดกระท าความผิดซ่ึงมีโทษจ าคุกหรือปรับ และใน

คดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปีไม่วา่จะลงโทษปรับดว้ยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถา้ปรากฏ
วา่ผูน้ั้น...”  

การรอการก าหนดโทษ และการรอการลงโทษกฎหมายเป็นกรณีท่ีกฎหมายเห็นวา่มีเหตุอนั
ควรปราณีโดยจะค านึงถึงในเร่ือง อายุ ประวติั สติปัญญา เหตุและลกัษณะแห่งความผิดของตวัผูก้ระท า
ผดิ และยงัเป็นเคร่ืองเตือนสติใหผู้ก้ระผดิไม่กระท าผดิซ ้ าอีก โดยกฎหมายก าหนดเง่ือนไขในการรอการ
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ก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษในกรณีท่ีศาลลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือคดีท่ีไม่มีความรุนแรงของ
อาชญากรรมมาก แต่เม่ือแกไ้ขโทษในความผิดท่ีข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุกวา่สิบสามปีแต่ไม่เกินสิบ
หา้ปีใหมี้อตัราโทษจ าคุกตั้งแต่เจด็ปีถึงยีสิ่บปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท เม่ือศาล
ลงโทษจ าคุกในอตัราขั้นต ่าท่ีก าหนดไวเ้จ็ดปี ส่งผลให้ไม่สามารถ รอการก าหนดโทษหรือการรอการ
ลงโทษไดอี้กตอไป ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเหมาะสมแลว้เน่ืองจากเป็นความผิดท่ีมีความร้ายแรงมีความ
เป็นอาชญากรรมสูงการรอการลงโทษ อาจท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่เกรงกลวักฎหมาย อนัท าให้ไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงคล์งโทษท่ีตอ้งการใหเ้ป็นการป้องกนัหรือป้องปรามไม่ใหมี้การกระท าผดิ DPU



 

 
 

บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

กฎหมายอาญาหมายถึงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความปลอดภยัของประชาชน ของ
เอกชนทั้งหลายรวมถึงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ของสังคม ดงันั้นลกัษณะท่ีส าคญัคือ
มุ่งหมายคุม้ครองสังคมประโยชน์ในการอยู่รวมกนัในสังคม โดยรัฐจะเป็นผูก้  าหนดว่าการกระท าใด
เป็การกระท าท่ีตอ้งห้ามเม่ือกระท าแล้วเป็นความผิด เม่ือบญัญติัว่าการกระท านั้นเป็นความผิดก็จะ
ก าหนดมาตรการบงัคบั เป็นโทษ เพื่อลงโทษแก่ผูก้ระท านั้น กฎหมายอาญาจึงประกอบไปดว้ยสองส่วน 

ส่วนแรก คือส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขว่าการกระท าอย่างไรจึงเป็นความผิด หรือท่ีเรียกว่า
องคป์ระกอบของความผิด บทบญัญติัจะมีลกัษณะสั้นแต่รวบรวมส่ิงท่ีกฎหมายมุ่งคุม้ครองไวค้รบถว้น 
ท่ีเราเรียกว่า คุณธรรมทางกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไดส้องประเภท คือ 
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวม เพื่อควบคุมสังคมให้สงบสุข โดยไม่สามารถ
สละได้ รัฐจะเป็นผูเ้สียหายทนัที กับอีกประเภทหน่ึงคือ คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเป็นส่วนบุคคล
คุณธรรมประเภทน้ีมุ่งคุม้ครองเฉพาะบุคคล คุณธรรมประเภทน้ีสามารถสละกนัได ้

องคป์ระกอบส่วนท่ีสองของกฎหมายอาญาคือ ส่วนท่ีเรียกวา่ผลทางกฎหมาย เป็นมาตรการ
ทางกฎหมาย หรือ เป็นบทลงโทษ โดยการลงโทษในกฎหมายอาญาเป็นการกระท าต่อผูท่ี้กระท าผิด
อยา่งมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1)การลงโทษเพื่อเป็นการแกแ้คน้ (Retribution)  
                                น้ี เป็นวตัถุประสงค์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด แมก้ระทั้งใน

ปัจจุบนัเป็นมรดกตกทอดมาจากวิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนในสมัยโบราณ นั่นคือ 
แนวความคิด แบบการลงโทษตาต่อตา ฟันต่อฟัน หมายความวา่ ผูก้ระท าผิดไดก้ระท าผิดในเร่ืองใดก็
ตอ้งได้รับผลตอบแทนอย่างเดียวท่ีเขาได้กระท า เพื่อชดเชย ทดแทน และให้สาสมกบัความผิดท่ีได้
กระท าข้ึน 
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2) การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกนัอาชญากรรม (Punishment as a Delerrence)  
การลงโทษ แต่ควรจะป้องกนับุคคลอ่ืนมิให้กระท าผิดเช่นเดียวกนั และการลงโทษท่ียุติธรรมควรจะมี
อตัราความรุนแรงพอเพียงท่ีจะยบัย ั้งคนอ่ืน  

ตามทฤษฎีน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการลงโทษผูก้ระท าผดิก็เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คือ 
(1) เพื่อเป็นตวัอย่างให้คนทัว่ไปเห็นว่าเม่ือกระท าผิดแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษเช่นน้ี เม่ือคน

ทัว่ไปทราบจะไดเ้กรงกลวัไม่กลา้กระท าผดิข้ึน 
(2) เพื่อใหมี้ผลแก่ตวัผูก้ระท าผดิเอง คือ ท าใหผู้ก้ระท าผดิซ่ึงถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบไม่

กลา้กระท าผดิข้ึนอีก 
3) การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผิด (Punishment as a Means of 

Refornation)  
ทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขน้ีเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษท่ีใหม่ท่ีสุด เกิดข้ึน

เม่ือมีการใช้โทษจ าคุกอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ ประสงค์ท่ีจะให้ผูท่ี้ได้กระท าผิดไม่กล้าท่ีจะกระท า
ความผดิอีก โดยพยายามหาทางใหผู้ท่ี้ไดก้ระท าผดิมาแลว้เกิดวตัถุประสงคท่ี์จะยบัย ั้งไม่กระท าความผิด
อีก แล้วยงัตอ้งให้ผูน้ั้นเกิดความสามารถท่ีจะยบัย ั้งเช่นนั้นด้วย1  ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงก่อให้เกิดหลกั 
(Individualizaion)2 ข้ึน ซ่ึงเป็นการลงโทษและแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคล วิธีการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิจึงเนน้หนกัไปในทางบ าบดั (Treatment)  มากกวา่การลงโทษให้ไดรั้บความเจ็บปวด (Pain) 
ตามแนวทฤษฎีดงักล่าว จึงไดก่้อใหเ้กิดวธีิการปฏิบติัในแบบต่าง ๆ แก่ผูต้อ้งขงันกัโทษในเรือนจ าท่ีตอ้ง
จ าคุกอยู ่อาทิเช่น การฝึกวชิาชีพ ใหก้ารศึกษาและใหก้ารบ าบดัทางการแพทยห์รือจิตวทิยา3 

4) การลงโทษเพื่อเป็นการคุม้ครองสังคม (Punishment as an Incapacitation) 
ทฤษฎีน้ีเห็นว่า การลงโทษควรมีวตัถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผูก้ระท าความผิดท่ีถูกลงโทษมี

โอกาสกระท าความผิดซ ้ าอีก การลงโทษตามทฤษฎีน้ีคลา้ยกบัทฤษฎีข่มขู่และทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขใน
ขอ้ท่ีวา่ มุ่งหมายจะไม่ให้ผูก้ระท าผิดไดก้ระท าซ ้ าอีก แต่ต่างกนัท่ีว่าทฤษฎีข่มขู่มุ่งให้ผูก้ระท าความผิด
เกิดความเกรงกลงัไม่กลา้กระท าผิดข้ึนอีก แตะลามทฤษฎีปรับปรุงแกไ้ขมุ่งอบรมให้ผูก้ระท าความผิด
ไม่กระท าความผิดอีกโดยสมคัรใจ โดยปรับปรุงแกไ้ขให้ตวัเขาสามารถงดเวน้กระท าความผิดได ้แต่
                                                           

1 อุทิศ แสนโกศิก, เพ่ิงอ้าง, น. 33. 
2 ณรงค ์ใจหาญ, กฎหมายอาญาวา่ดว้ยโทษและวธีิการเพ่ือความปลอดภยั, (กรุงเทพมหานคร :  ส านกัพิมพ ์

วญิญูชน, 2543), น. 32. 
3 อรัญ แสนโกศิก, เพ่ิงอ้าง, น. 141. 
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ตามทฤษฎีคุม้ครองสังคมน้ีมุ่งป้องกนัการกระท าผิดซ ้ าอีก โดยท าให้เขาหมดโอกาสท่ีจะกระท าผิดได้
อีก4 การลงโทษเพื่อเป็นการป้องกนัสังคมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการน าเอาวิธีการลงโทษจ าคุกมาใช้ เพราะ
โทษจ าคุกย่อมท าให้ผูท่ี้ถูกจ าคุกอยู่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชญากรรมหรือความเดือดร้อนให้
สังคมได้อีก อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวระหว่างท่ีถูกจ าคุก การลงโทษจ าคุกจึงเป็นวิธีการท่ีจ ากัด
อิสรภาพและการเคล่ือนไหวของผูก้ระท าผดิ  

จากวตัถุประสงค์ของการลงโทษแสดงให้เห็นวา่กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีมีมาตรการ
ลงโทษท่ีมีผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลของผูก้ระท าความผิดอย่างร้ายแรงโดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างดนั แต่การจะท าให้การลงโทษนั้นบรรลุผลนั้น โทษทางอาญาตอ้งสัมพนัธ์กนัในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกบัความร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

ในสังคมปัจจุบนัมีอาชญากรรมท่ีร้ายแรงเกิดข้ึนมากมาย หน่ึงในอาชญากรรมท่ีมีความ
รุนแรงและเกิดข้ึนบ่อย คืออาชญากรรมทางเพศ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็ก 

อาชญากรรมทางเพศนั้นบัญญัติให้เป็นความผิดทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญา 
ลกัษณะ 9 เร่ืองความผิดเก่ียวกบัเพศซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองเสรีภาพภาพในการประกอบ
กิจกรรมทางเพศไดอ้ยา่งอิสระ แต่หากเป็นการประกอบกิจกรรมทางเพศท่ีกระท ากบัเด็กอายุต  ่ากวา่สิบ
ห้าปีนั้น รัฐถือว่าเป็นส่ิงตอ้งห้ามกระท าเน่ืองจากสาเหตุหลายประการเช่นเป็นการขดักบัหลกัศีลธรรม
อนัดี อีก คุณธรรมทางกฎหมายจึงมุ่งคุม้ครองเห็นไดว้า่ นอกจากจะเป็นฐานความผิดซ่ึงมีคุณธรรมทาง
กฎหมายมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ   และยงัมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองสังคม
ส่วน รวมอยูด่ว้ยคือเด็กอายตุ  ่ากวา่นั้นรัฐเห็นวา่ยงัไม่เหมาะท่ีจะมีเพศสัมพนัธ์ การห้ามมีเพศสัมพนัธ์กบั
เด็กก่อนวยัอนัควร เป็นการคุม้ครองความบริสุทธ์ิทางเพศของเด็ก ความอ่อนแอทางเสรีภาพของเด็ก ซ่ึง
ง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ  อีกทั้ งยงัขาดความรู้ความเข้าใจ ขาด
ประสบการณ์จึงไม่สามารถคิดและตดัสินใจไดดี้พอท่ีจะดูแลตนเองได ้เม่ือพิจารณาถึงคุณธรรมทาง
กฎหมายจะเห็นว่าคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองสังคมหรือส่วนรวมเป็นคุณธรรมท่ีสูงกว่า
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองส่วนบุคคล 

 ดงัเห็นไดจ้าก มาตรา 276 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุม้ครองเสรีภาพของบุคคลดงัท่ีบญัญติั
ว่า “ผูใ้ดข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น........” องค์ประกอบคือตอ้งมีการข่มขืนคือการบงัคบัโดยปราศจาก
ความยินยอม แต่หากผูถู้กกระท ายินยอมเท่ากับเป้นการสละคุณธรรมทางกฎหมาย ซ่ึงตามมาตรา

                                                           

          
4 อุทิศ แสนโกศิก, เพ่ิงอ้าง, น. 33. 
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ดงักล่าวสามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายได้ เม่ือสละคุณธรรมทางกฎหมายแล้วผูก้ระท าก็ไม่มี
ความผิดฐานข่มขืนตามมาตรา 276 น้ี อีกทั้งรัฐยงับญัญติัให้ความผิดฐานน้ีเป็นความผิดท่ียอมความกนั
ได้ แต่หากพิจารณาในมาตรา 277 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ   
และยงัมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองสังคมส่วนรวมอยูด่ว้ย ดงัท่ีบญัญติัวา่ “ผูใ้ดกระท าช าเราเด็ก
อายไุม่เกินสิบหา้ปี......โดยเด็กจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม....”จะเห็นวา่รัฐมุ่งคุม้ครองเด็กจากการถูกกระท า
ช าเราอยา่งเด็ดขาด โดยเด็กไม่สามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายน้ีได ้และถูกก าหนดให้เป็นความรับ
ผดิโดยเคร่งครัดซ่ึงไม่สามารถยอมความกนัไดอ้ยา่งในมาตรา 276 

จากการศึกษาตวับทกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายท่ีมุ่งคุม้ครองผูเ้ขียนมีความเห็นวา่การ
กระท าความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กในมาตรา 277มีความร้ายแรงของอาชญากรรมมากกว่าการ
กระท าความผิดทางเพศตามมาตรา276 มาตรการทางกฎหมายหรือโทษก็ควรจะได้สัดส่วนกบัความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมคือบทลงโทษของความผิดในมาตรา277น่าจะก าหนดโทษไวสู้งกว่ามาตรา 
276 

แต่เม่ือพิจารณากลบัพบวา่ทั้งสองมาตราดงักล่าวมีมาตรการลงโทษไวใ้นอตัราท่ีเท่ากนัคือ 
ระวางโทษส่ีปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดพนับาทถึงส่ีหม่ืนบาทซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่า สัดส่วนของความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมนั้นไม่สัมพนัธ์กบัโทษกล่าวคือความผิดทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กนั้นมีความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมท่ีมากกวา่ควรมีอตัราโทษท่ีสูงกวา่ซ่ึงก่อนมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
ประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบบัท่ี  8)  พ.ศ.2530  นั้นมุ่งคุ้มครองเด็กโดยก าหนดความผิดทางเพศท่ี
กระท าต่อเด็กไวสู้งกวา่ผูใ้หญ่ 

ฉบบัท่ีแกไ้ข พ.ศ. 2530 เห็นความส าคญัและมุ่งคุม้ครองเด็กอายุระหวา่ง 13 - 15  ปี   โดยให้
เหตุผลว่าส่วนใหญ่ยงัมีความเจริญเติบโตและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  เช่น  ร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา   
การศึกษาอบรมและประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะรู้หรือเขา้ใจในเร่ืองเพศ  อีกทั้งยงัเป็นมาตราท่ีไม่
สามารถยอมความกนัได ้ โดยรัฐเป็นผูเ้สียหาย  ซ่ึงเป็นมาตราท่ีมุ่งคุม้ครองสังคม  แต่การบญัญติัโทษ
นั้นไม่ได้กระท าให้สอดคล้องกบัความรุนแรงของอาชญากรรมโดยฉบบัท่ีแก้ไข พ.ศ. 2530 ซ่ึงเป็น
บทบญัญติัท่ีมีอตัราโทษเหมือนกบักฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนั 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้ขียนมีความเห็นใหมี้การจดัเรียงล าดบัความรุนแรงของอาชญากรรมในประมวลกฎหมาย
อาญาฉบบัปัจจุบนั โดยพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายวา่มุ่งคุม้ครองส่ิงใด มุ่งคุม้ครองสังคมซ่ึงเป็น
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มหาชนหรือมุ่งคุม้ครองเอกชน ส่ิงใดมีความส าคญัมากกวา่และก าหนดมาตรการลงโทษให้ไดส้ัดส่วน
เหมาะสมกนัโดยเฉพาะความผิดทางเพศท่ีได้ท าการศึกษามาน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าความผิดในมาตรา 277
วรรคแรก นั้นร้ายแรงกวา่ความผิดในมาตรา 276 จึงมีความเห็นควรให้มีการแกไ้ขบทลงโทษให้สูงข้ึน
ดงัน้ี 

จากในปัจจุบนัท่ีใชอ้ยูบ่ญัญติัไว ้
มาตรา 277 “ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน โดย

เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพนัถึงส่ี
หม่ืนบาท   

ควรแกไ้ขเพิ่มเติมโทษใหเ้ป็นดงัน้ี 
มาตรา 277 วรรคแรก  ผูใ้ดกระท าช าเราเด็กอายุยงัไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ภรรยาหรือสามี

ของตนตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงยีสิ่บปี และปรับตั้งแต่แปดหม่ืนถึงส่ีแสนบาท 
วรรคสอง ถา้การกระท าความผิดตามวรรคแรกมีลกัษณะข่มขืนกระท าช าเราโดยขู่เข็ญดว้ย

ประการใด ๆ โดยใชก้  าลงัประทุษร้าย โดยผูอ่ื้นนั้นอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขืนไดห้รือโดยท าให้ผูอ่ื้น
นั้นเขา้ใจผิดว่าตน ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถึงส่ี
แสนบาท 

วรรคสาม การกระท าช าเราตามวรรคหน่ึง หมายความว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่
ของผูก้ระท าโดยการใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระท ากระท ากบัอวยัวะเพศ ทวารหนกั หรือช่องปากของผูอ่ื้น
หรือการใชส่ิ้งอ่ืนใดกระท ากบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอ่ื้น 

วรรคส่ี ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยงัไม่
เกินสิบสามปีตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ
จ าคุกตลอดชีวติ 

วรรคห้า ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองหรือวรรคสามไดก้ระท าโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันอนัมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลกัษณะ
เดียวกนัหรือไดก้ระท าโดยมีอาวธุปืนหรือวตัถุระเบิด หรือโดยใชอ้าวธุ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวติ 

วรรคหก ความผดิตามท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึง ถา้เป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบ
แปดปีกระท าต่อเด็ก ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุม้ครอง
สวสัดิภาพของเด็กผูถู้กกระท าหรือผูก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะ
อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกนัโดยก าหนดเง่ือนไขให้ตอ้งด าเนินการภายหลงัการสมรสก็ไดแ้ละเม่ือ
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ศาลได้พิจารณามีค าสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผูก้ระท าความผิดน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้ค  านึงถึงอายุ ประวติัความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอ้มของผูก้ระท าความผิดและเด็ก
ผูถู้กกระท า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าความผิดกับเด็กผูถู้กกระท า หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กผูถู้กกระท าดว้ย 

เม่ือแก้ไขแล้วผู ้เขียนเห็นว่ากฎหมายอาญาจะมีประสิทธิผลในการคุ้มครองป้องกัน
อาชญากรรมทางเพศ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศท่ีกระท าต่อเด็กท่ีก าหนดโทษไวสู้งกว่าย่อม
เกิดผลข่มขู่หรือยบัย ั้งการกระท าความผดิไดดี้ยิง่ข้ึน DPU
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