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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด  เจตนารมณของการบัญญัติ

กฎหมาย นิยามความหมาย ของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา”  และ “กระทําชําเรา” สาระสําคัญของ

องคประกอบความผิด และการกําหนดโทษ  ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดย

การศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกฎหมายอาญาไทยกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนๆ ของ

ตางประเทศท้ังในระบบ Common Law คือสหรัฐอเมริกา และ Civil Law คือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

จากการศึกษาตัวบทกฎหมาย องคประกอบความผิด ในการกระทําความผิดฐานกระทําชําเรา

เด็กอายุไมเกินสิบหาปบริบูรณ ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 277 นั้น ไดบัญญัติทาย

การกระทําชําเราเด็ก ดวยคําวา “ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” ทําใหการกระทําชําเราเด็กท่ีมี

ลักษณะขมขืนใจเด็กและฐานความผิดการกระทําชําเราเด็กโดยเด็กยินยอมรวมอยูในความผิดมาตรา

เดียวกันและการกําหนดโทษเชนเดียวกัน ถึงแมวาประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบัน พ.ศ.2558 จะ

มีการแกไขโทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ก็ตาม แตเปนเพียงการแกไขในสวนของโทษ

ปรับเทานั้น โดยเหตุผลของการแกไขโทษปรับนั้น คือการปรับไปตามอัตราคาเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงการแกไขโทษปรับนั้น รัฐเปนผูไดเงินจากโทษปรับ มิใชผูเสียหาย 

ผูเสียหายจักตองฟองเรียกคาสินไหมทดแทนฐานละเมิดในทางแพงอีกทางหนึ่ง หรือใชวิธีการเรียก

คาเสียหายคดีแพงเก่ียวเนื่องอาญาก็ตาม แตฐานการกําหนดโทษจําคุกยังคงเปนไปตามเดิม กลาวคือ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง กําหนดโทษจําคุก “ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป” ซ่ึงเปน

อัตราโทษจําคุกท่ีเทากันกับมาตรา 276 วรรคหนึ่ง และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรค

สาม กําหนดโทษจําคุก “ตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป” สําหรับในสวนการกําหนดฐานความผิดใหเปนไปตาม

ลักษณะของการกระทําความผิดยังขาดความชัดเจนแนนอนอยู กลาวคือ ยังคงปรากฏใหเห็นในคํา

พิพากษาศาลตางๆ มาเสมอวาขอเท็จจริงท่ีมีลักษณะเปนการกระทําชําเราเด็กท่ีอายุไมเกินสิบหาป 

ผูกระทําจะถูกลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง แตขอเท็จจริงท่ีมีลักษณะ

เปนการกระทําชําเราตอเด็กท่ีอายุไมเกินสิบสามป ผูกระทําจะถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 277 วรรคสาม และศาลจะใชดุลพินิจ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือพิพากษาลงโทษผูกระทํา

ความผิดจากขอเท็จจริงในคดีท่ีเกิดข้ึนวาเด็กผูเสียหายยินยอมเองหรือถูกขมขืนใจดวย เปนกรณีๆ ไป 

ทําใหผูเสียหายไมไดรับความคุมครองในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสม และยังทําใหการลงโทษผูกระทํา

ความผิดเปนไปโดยไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้น เพ่ือใหกระบวนการวินิจฉัยคดีของศาลในการ

ลงโทษผูกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป ดําเนินไปไดโดยมีประสิทธิภาพ                        

และเพ่ือใหสามารถลงโทษผูกระทําความผิดได อยางถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษาหลัก

ทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ หลักเกณฑการกําหนดอายุของบุคคลท่ีเปน “เด็ก” วัตถุประสงคของการ

ลงโทษของความผิดทางอาญา ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม ความยินยอมกับการรับผิดทางอาญา 

การลงโทษในความผิดท่ัวไปและความผิดท่ีทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน รวมถึงศึกษาตามแนวคิด

การบัญญัติฐานความผิดและการลงโทษในประเทศตางๆ ตลอดจนทฤษฎีหรือการอธิบายความหมาย

ของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” และ “การกระทําชําเรา”ของนักกฎหมายประเทศไทยและ

ตางประเทศ เพ่ือใหไดแนวทางท่ีเปนประโยชนและเหมาะสม ท่ีจะคุมครองผูเสียหายใหไดรับความ

สงบสุขในสังคมไดอยางแทจริง จากการศึกษาหลักทฤษฎีตางๆ ของนักกฎหมายตางประเทศ 

ตลอดจนตัวบทกฎหมายและการกําหนดโทษของตางประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป การขมขืนกระทํา

ชําเราเด็ก การกระทําชําเราเด็กนั้น เห็นวาแมจะมีความแตกตางในเรื่องการกําหนดเกณฑอายุของเด็ก                           

ในแตละประเทศ แตท้ังสามประเทศมีการกําหนดฐานความผิดการขมขืนกระทําชําเราเด็กซ่ึงมีโทษสูง

กวาแยกออกจากความผิดฐานกระทําชําเราเด็กซ่ึงมีโทษนอยกวาหรือเทากัน เม่ือเปรียบเทียบกับ

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป ซ่ึงสามารถเรียงลําดับความหนักเบาของโทษตามฐาน

ความผิด ดังนี้ ความผิดฐานขมขืน กระทําชําเราเด็ก ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐาน

กระทําชําเราเด็ก    

เนื่องจากการกระทําชําเราหรือการขมขืนกระทําชําเราตอเด็ก เปนการกระทําท่ีจะกอใหเกิด

ภยันตรายอันเปนการละเมิดตอคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) ท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครอง 

หรือเปนการกระทําใหคนในสังคมเกรงวาตนเองจะไดรับภยันตราย  ผูวิจัยประสงคใหตัวบทกฎหมาย

อาญาของไทยเปนสิ่งท่ีคุมครองผูเสียหาย ในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็กอันเปนเรื่องท่ีมีความ

ละเอียดออนและเปนอันตรายตอความรูสึกของผูเสียหายท่ีเปนเด็กและผูปกครองของผูเสียหายใหมี

ประสิทธิภาพ กรณีนี้สมควรท่ีสภานิติบัญญัติของไทยจะนําแนวคิด และเจตนารมณของการกําหนด

ฐานความผิดและบทลงโทษในเรื่องการกระทําความผิดทางเพศตอเด็ก ของตางประเทศมาปรับใชและ

เปนแนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยประกอบขอเท็จจริง เพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราเด็กหรือกระทําชําเราเด็ก แลวแตกรณี ซ่ึงจะเปนการนําตัวผูตองหาความผิดมา ลงโทษ

ไดอยางเหมาะสม ตามเจตนารมณของบทบัญญัติกฎหมาย และยังจะเปนการคุมครองผูเสียหาย ให

ไดรับความปลอดภัยมากข้ึน อันจะเปนการสงผลใหศาลสามารถตัดสินคดีได โดยบริสุทธิ์ยุติธรรมสม

กับเปนท่ีพ่ึงสุดทายของประชาชน 
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The purpose of this thesis is to study the concepts and the ideals of               

the legislation, the definition of the “statutory rape by force” and “statutory rape”, 

the substantial matters of the criminal element, and the penal imposition of 

statutory rape on a child who is not older than 15 years old. The method of the 

study is a comparative and analytical study between Thai criminal law and foreign 

criminal laws or other types of foreign law in the country with common law system, 

which is United States, and the 2 countries with the civil law system, which are Lao 

People's Democratic Republic and French Republic. 

The author has researched on the related provisions and elements of 

statutory rape on a child who is not older than 15 years old as provided in Thai 

Criminal Code section 277. The provision has a text written as the constituting 

element of the offense at the end of the offense description as “whether the child 

has consented or not”. This makes the statutory rape by force and the statutory rape 

written in the same provision and possesses a same degree of punishment. Although 

the current Thai Criminal Code (B.E.2558) has already amended the punishment in 

section 277 but the amendment of such punishment is only the increment of penal 

fine. The reason of the amendment is the currency modulation of the current 

economy.  

The amendment of fine in statutory rape is beneficial to the state, not the 

injured. In order to acquire the compensation from the guilty, the injured has to file 

for the compensation in civil court or using the method of compensation request in 
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criminal court. However, the minimum and maximum of the sentence is still the 

same. Section 277 paragraph 1 provided the sentence of statutory rape with the text 

written as “from the minimum of 4 years to the maximum of 20 years” which is the 

same punishment as provided in the section 276 paragraph 1 and section 277 

paragraph 3 has its own punishment written as “from the minimum of 7 years to the 

maximum of 20 years”.   

In case of Thai provisions related to statutory rape, the types of offense are 

determined by the nature of the action. This is unreliable and uncertain. In many 

judgments, we can see that the offender of statutory rape on a child who is not 

older than 15 years old will meet his punishment as prescribed in section 277 

paragraph 1. But the offender of statutory rape on a child who is less than 13 years 

old will receive his punishment as prescribed in section 277 paragraph 3 and the 

judicial discretion will also be applied in imposition. The consent of a child will be 

counted as one of the factor. This leads to the situation that the injured does not 

receive any appropriate protection and the punishment for the offender is ineffective 

for the good of the public. 

Therefore, in order to make the judicial proceeding of punishment effective 

and to make a proper and suitable punishment for the offender, the author has 

studied the theories related to the age ceiling of a child in legal terms, the purpose 

of criminal punishment, type of criminal victim, the relation of consent and criminal 

punishment, the punishment in most basic offense, felonies, including the concept 

of offense and punishment in different countries to the theories and academic 

explanations of statutory rape by force or statutory rape of Thai and foreign Scholar. 

The purpose of this research is to make an appropriate and productive guideline for 

protection of the injured. 

The author has studied many foreign theories, provisions, and punishments of 

3 countries which are Lao People's Democratic Republic, United States of America, 

and French Republic by focusing on 3 types of offense; rape, statutory rape by force, 

statutory rape. The result showed that there are different age ceiling of a child in 

each studied country, but all of 3 countries have the degree of punishment of 

statutory rape by force higher than an usual statutory rape. The weight of the 
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punishment can be lined up in descending order as followed; statutory rape by 

force, rape, and statutory rape. 

Statutory rape or statutory rape by force are the offense that causes a public 

harm and violate the legal moral (Rechtsgut) which the law has intended to protect. 

Both offenses are the types of offense which terrified the individual for the possibility 

of happening to them. The author has wished that Thai Criminal Code will be a 

reliable protection for the injured. The offense of statutory rape by force is a 

sensitive subject and detrimental to the mentality of the injured and the parent of 

the injured. The Legislation Council of Thailand should adopt the concept and ideal 

of foreign legislation and make the guideline for the imposition proceeding in 

statutory rape by force or statutory rape. This will make an appropriate punishment 

for the guilty, which is according to the intention of the law and make the society 

much safer for the injured. Importantly, this adoption will authorize the criminal 

court to issue a judgment with incontrovertible justice and maintain the status of 

true justice authority of the public. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได โดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากผูชวยศาสตราจารย                      

ดร.วริยา ล้ําเลิศ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยมีรอง

ศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วราภรณ วนาพิทักษ เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

สําหรับคําแนะนําท่ีดีของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท้ังสามทาน อันทําใหผูเขียนไดนํามาปรับใช

ในวิทยานิพนธฉบับนีจ้นเสร็จสมบูรณ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

กราบขอบพระคุณ ทานนริศรา แดงไผ ผูอํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีกรุณาสละเวลาใหผูเขียนมีโอกาสสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็น

การกําหนดความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับการกระทําความผิดทางเพศตอเด็กตามประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย ทําใหผูเขียนไดรับความคิดเห็น และทัศนคติดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ นํามาปรับใชใน

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณ คุณเข็งคํา ดายพิมพา และคุณคําไผ สีวิลัย นักศึกษาคณะนิติศาสตร ภาค

พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และอาจารยผูสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัย

กฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีกรุณาสละเวลาใหผูเขียน

สัมภาษณและใหขอมูลทางกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงลักษณะสภาพสังคมของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกท้ัง ยังจัดหาหนังสือ เอกสาร สืบคนขอมูล และชวยเหลือ

ในการแปลกฎหมายภาษาลาวเปนภาษาไทยใหแกผูเขียนอยางดีเยี่ยมเสมอมา  

กราบขอบพระคุณคุณพอพิสิทธิ์ พงษรื่น และคุณแมใจเด็ด สุขอนันต บิดามารดาผูเปนบุคคล

สูงสุดในชีวิตของผู เขียนท่ีไดชวยคิดประเด็นปญหาและแนวทางแกไขปญหา เปนท้ังผูโตแยง 

ผูสนับสนุนในเนื้อหาวิทยานิพนธฉบับนี้ใหแกผูเขียน รวมไปถึงดูแลสุขภาพพลามัยของผูเขียนใหมี

ความพรอมท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา เปนผูสรางท้ังกําลังใจ กําลังกายและกําลังสมองท่ีดีท่ีสุด

ใหแกผูเขียน ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ คณะนิติศาสตร ภาคปกติ รุนท่ี 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร ท่ีคอยเคียงบาเคียงไหล ชวยกันคนหาขอมูล และการเขาพบอาจารย รวมไปถึงการชวยเหลือ

ในทุกๆ เรื่อง รวมถึงเพ่ือนสนิท เพ่ือนๆ และบุคคลใกลชิดของผูเขียนทุกคนท่ีเปนกําลังใจและคอย

ชวยเหลือผูเขียนอยางตอเนื่อง ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณในท่ีสุด 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

          การขมขืนกระทําชําเรา เปนอาชญากรรมทางเพศท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนการประทุษรายตอรางกายและจิตใจของผูเสียหายเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการขมขืน

กระทําชําเราในรูปแบบการขมขืนแบบตัวตอตัว คือ ระหวางผูกระทํากับผูเสียหายเทานั้น หรือการ

ขมขืนท่ีมีผูรวมกระทําความผิดตั้งแตสองคนข้ึนไป ท่ีทางภาษากฎหมาย ใหนิยามวา “เปนการขมขืน

กระทําชําเราอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือโทรมชาย” หรือภาษาพูดท่ัวไปเรียกวาเปน “การรุม

โทรม” เปนการกระทําของผูกระทําต้ังแตสองคนข้ึนไปในลักษณะผลัดเปลี่ยนกัน ขมขืนกระทําชําเรา             

ตอผูเสียหายคนเดียวก็ตาม เม่ือเกิดกรณีขมขืนกระทําชําเราข้ึน ยอมสรางความหวาดระแวงในการ               

ใชชีวิตของผูคนในสังคม เจาหนาท่ีรัฐท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายตองทํางานอยางหนักเพ่ือติดตามและ

จับกุมตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ เพ่ือสรางความยุติธรรมใหแกฝายผูเสียหายรวมไปถึงญาติ

ผูเสียหาย หากเปนกรณีผูเสียหายเปนชาวตางชาติ เจาหนาท่ีของรัฐยิ่งตองทํางานหนักเพ่ือกอบกู

ชื่อเสียงของประเทศ สวนผูเสียหายนั้นก็ยอมเกิดภาวะการสับสนในภาวะทางจิตใจ เกิดการตึงเครียด 

หวาดระแวงในการใชชีวิต เกรงวาตนเองจะมีการตั้งครรภ เกรงวาจะติดเชื้อโรคท่ีมากับการรวมเพศ 

เกรงวาจะเกิดการปองราย แมกระท่ังการคิดสั้นฆาตัวตาย สงผลใหสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ

ทรุดโทรมอีกดวย  

  ความรุนแรงของปญหาขมขืนกระทําชําเรานั้นไดทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ไมใชเพียงแต               

เกิดข้ึนกับหญิงสาววัยสะพรั่งหรือวัยทํางานเทานั้นท่ีจะตกเปนเหยื่อ แตหากยังเกิดข้ึนกับเด็ก                   

ไรเดียงสาชวงวัยหนึ่งถึงสิบป หรือเด็กวัยรุนตอนตน ชวงวัยสิบเอ็ดถึงสิบหาปท่ียังมีวุฒิภาวะทางสังคม

ไมมากพอ ท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย รวมไปถึงบุคคลวัยชราท่ีไมมีเรี่ยวแรงท่ีจะตอสูขัดขืนได ก็มีโอกาส

ตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศอันนาสะพรึงกลัวนี้ท้ังสิ้น  

สาเหตุของการขมขืนกระทําชําเรา เกิดจากมนุษยยังมีสัญชาตญาณท่ีผูกติดกับความตองการ

ทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนการ กิน นอน ขับถาย รวมไปถึงความตองการทางเพศ ซ่ึงถือเปนเรื่อง

ธรรมชาติ แตในความเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยก็ตองอยูภายใตกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย



2 

 

ดวย กลาวคือ ตองไมกระทําการอันเปนการละเมิดตอบุคคลอ่ืน และสรางความเดือดรอนในการอยู

รวมกันอยางสงบสุขของคนในสังคม 

  การขมขืนกระทําชําเรา เปนการรวมเพศโดยฝาฝนความยินยอมของผูเสียหาย หากผูเสียหาย

ยินยอมจะไมเปนความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา เปนเพียงแคการกระทําชําเรา แตการรวมเพศ          

กับเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุไมเกินสิบหาป ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมนั้นยอมเปนความผิดฐาน

กระทําชําเราเด็ก เนื่องจากความยินยอมของเด็กมิไดหมายความวาเด็กมีสวนรวมในการกระทํา

ความผิด1 ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 นั้น มีเจตนารมณท่ีมุงคุมครองในเรื่อง “ความ

บริสุทธิ์ของเด็กอายุไมเกินสิบหาป” ท่ีจะถูกชําเราโดยชอบดวยกฎหมายไมได ทุกกรณีจึงถือเปน

ความผิด โดยเด็กท่ีอายุไมเกินสิบหาป ทางสังคมก็ยังถือวาเปนผูเยาวอยู เพราะวุฒิภาวะทางความคิด

ยังมีไมมากพอเทากับผูใหญท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ดังนั้น เด็กชวงวัยดังกลาวจะมีการระมัดระวังตัวเอง

ในการดําเนินชีวิตคอนขางนอยมาก และทางการแพทยถือวาเด็กชวงวัยต่ํากวาสิบหาปนั้น อยูในชวงท่ี

รางกายกําลังเจริญเติบโตทางดานกายภาพไปสูวัยท่ีสามารถมีบุตรได แตก็ยังไมใชเวลาท่ีสภาพรางกาย

ของเด็กพรอม ท่ีจะมีบุตรได การมีเพศสัมพันธรวมไปถึงการตั้งครรภของเด็กวัยนี้จะสงผลตอสุขภาพ

ของตัวเด็กท่ีตั้งครรภเอง ท้ังสภาพรางกายและจิตใจ เชน โรคมะเร็งปากมดลูก โรคซึมเศรา และตัว

บุตรท่ีจะเกิดมาของเด็กนั้นดวย ท่ีอาจเกิดมาแคระแกร็นไมสมประกอบ และมีปญหาทางดานอารมณ

เนื่องจากแมตั้งครรภในขณะท่ีมีภาวะเครียด 

       สภาพสังคมในปจจุบันมีอาชญากรรมทางเพศเกิดข้ึนมากมาย ดังท่ีปรากฏเปนขาวในหนา

หนังสือพิมพอยางครึกโครม ยกตัวอยางขาวท่ีเกิดข้ึน ดังตอไปนี้ 

         “รวบแลว ‘ไอหนุย’ คนรายขมขืนฆา ‘นองการตูน’ ด.ญ. 6 ขวบ ท่ีถูกลวงไปจากยานซอย

แบริ่ง จ.สมุทรปราการ คนรายหนีไปจนมุมตํารวจ สภ.ทาบอ สารภาพวันเกิดเหตุเมาเหลาอยางหนัก 

พอเห็นเหยื่อจึงเกิดอารมณทางเพศ ลวงไปขมขืนฆา ตร.ขยายผล พบเคยกอคดีอนาจารเด็กหญิง

มาแลว. . .”2   

                                           
1 คําพิพากษาศาลฎีกา 4147/2550 
2 ไทยรัฐออนไลน, รวบแลว! ไอห่ืนลวงขมขืนฆา ‘นองการตูน’, คนวันท่ี  15 กรกฎาคม 

2557 จาก http://www.thairath.co.th/content/389491    



3 

 

       “พนักงานชั่วคราวของการรถไฟฯ ใหการสารภาพ ลงมือขมขืน ‘นองแกม’ กอนโยนรางท้ิง

จากรถไฟเพ่ือฆาปดปาก ดานตํารวจยังไมพบศพ เจอเพียงเสื้อเปอนเลือด อยูริมทางรถไฟหัวหิน      

จ.ประจวบคีรีขันธ”3 

         กรณีนี้ดังกลาว จะเห็นไดวา เปนการกระทําชําเราเด็กอายุต่ํากวาสิบสามปกรณีหนึ่ง และ

กระทําชําเราเด็กอายุ เกินกวาสิบสามป แตไม เกินสิบหาป  อีกกรณีหนึ่ ง โดยท่ีเด็กไมได ให                        

ความยินยอมในการถูกกระทําชําเรา ขาวในลักษณะนี้ยังปรากฏใหเห็นอยูบอยครั้งตามหนา

หนังสือพิมพ และสื่ออิเล็กโทรนิคสตางๆ แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงในความผิดเก่ียวกับเพศท่ีอายุ

ของเด็กผูถูกกระทํามีอายุนอยลงเรื่อยๆ แตกลับมีการกระทําดังกลาวมากข้ึนเรื่อยๆ บางเหตุการณจบ

ลงในชั้นศาล แตบางเหตุการณจบลงโดยการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพ่ือไมใหเปนคดี

ความตอกัน บางกรณีเปนการกระทําทางเพศตอเด็กโดยบุคคลในครอบครัวเอง ทําใหการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับเพศตอเด็กเปนปญหาท่ีซับซอนและเรื้อรังมาอยางยาวนานในสังคม   

         ในกฎหมายเรื่องขมขืน มีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ในบทท่ัวไป          

คือ มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ                  

โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิด

วาตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หม่ืนบาท”                            

และเหตุฉกรรจเรื่องการกระทําชําเราเด็ก ตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง นั้น ไดบัญญัติวา “ผูใดกระทํา

ชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม                   

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดหม่ืนถึงสี่แสนบาท” 

     ประการแรก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง บัญญัติคําวา “ผูใดขมขืน

กระทําชําเราผูอ่ืน. . .” แตมาตรา 277 วรรคหนึ่ง บัญญัติ คําวา “ผูใดกระทําชําเราเด็ก. . .” ซ่ึงคําวา 

“กระทําชําเรา” นั้น หมายความถึง การมีเพศสัมพันธกันระหวางบุคคลสองคนโดยสมัครใจ ซ่ึง

แตกตางจากคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ท่ีตองมีการขมขืนใจอีกฝายหนึ่งกอน แลวจึงกระทําชําเรา                        

เพ่ือตอบสนองความใครของบุคคลเพียงฝายเดียว กลาวคือ สนองความใครของผูกระทํา แตเม่ือ

มาตรา 277 วรรคหนึ่ง บัญญัติคําวา “ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามี

ของตน” ทําใหคําวา การกระทําชําเรา มีความหมายคลอบคลุมไปถึงการขมขืนกระทําชําเราดวย 

ดังนั้น กรณีท่ีเด็กไมยินยอมใหกระทําชําเราแตถูกกระทําชําเรามาตั้งแตแรก ซ่ึงอาจจะเปนเพราะเด็ก

ถูกลอลวง ถูกขมขู ถูกวางยาสลบ ถูกบังคับใหเสพยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาจนถึงขนาด หรือถูกทําราย

                                           
3 ผูจัดการออนไลน, พนักงานสารภาพขมขืน “นองแกม” กอนโยนรางท้ิงจากรถไฟเพ่ือฆา

ปดปาก, คนวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.manager.co.th/Home/ViewNews 

.aspx?NewsID=9570000076696  
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รางกาย หรือถูกโนมนาวจิตใจหรือบีบบังคับใหจําตองยอม หรือเปนกรณีอ่ืนใดท่ีขอเท็จจริงปรากฏวา

เด็ก ไมยินยอมท่ีจะถูกกระทําชําเรา กรณีนี้จึงไมใชกรณีเด็กผูเสียหายถูกกระทําชําเรา แตเปนการท่ี

เด็กผูเสียหายถูกขมขืนกระทําชําเรา   

        ประการท่ีสอง ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคหนึ่ง และมาตรา 277 วรรคหนึ่ง  

มีอัตราโทษจําคุกท่ีเทากัน (แตโทษปรับไมเทากัน) กลาวคือ โทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป ซ่ึงหากมี                  

การขมขืนกระทําชําเราตอเด็กนั้น การท่ีเด็กผู เสียหายซ่ึงมีลักษณะทางกายภาพ ท่ีบอบบาง                 

เรี่ยวแรงนอย และยังไมมีไหวพริบปฏิภาณหรือสติปญญาท่ีมากพอท่ีจะดูแลตัวเองได การท่ีเด็กจะใช

ความสามารถของสภาพรางกายเพ่ือตอสูขัดขืน หรือใชสติปญญาเพ่ือออกอุบายคิดคําพูดหรือหาทาง

หลบหนีออกมาจากสถานการณดังกลาว มีความเปนไปไดนอยมากหรือเปนไปไมไดเลย เม่ือเทียบกับ

กรณีมีการขมขืนกระทําชําเราตอผูใหญ หากเปนกรณีท่ีเด็กถูกขมขืนกระทําชําเรา ควรมีโทษจําคุก            

ท่ีสูงกวาและแยกออกจากโทษในความผิดฐานกระทําชําเราเด็กในมาตรา 277 วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติไว             

ในปจจุบัน และควรจะมีโทษจําคุกท่ีสูงกวาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรค

หนึ่ง ซ่ึงเปนโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราซ่ึงเปนบทท่ัวไป  

           กลาวโดยสรุป คือ กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณท่ีมุงคุมครองศีลธรรม

ทางเพศและความบริสุทธิ์ของเด็กท่ีมีวุฒิภาวะไมเพียงพอ การกระทําดังกลาวของผูกระทํา                             

จึงถือวาเปนความผิดฉกรรจ เนื่องจากเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาปจะถูกกระทําชําเราโดยชอบดวย

กฎหมายไมได ความยินยอมของเด็กจึงไมใชสาระสําคัญขององคประกอบความผิดตามมาตรา 277 

วรรคหนึ่ง แตถึงแมวาความยินยอมของเด็กจะไมใชสาระสําคัญขององคประกอบความผิดตาม                

มาตรา 277 วรรคหนึ่ง แตหากพิจารณาในเรื่องการลงโทษ ความยินยอมของเด็กท่ีถูกกระทําชําเรา                  

มีผลตอการพิจารณาพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดท่ีจะไดรับโทษสถานหนักหรือเบา กลาวคือ                

ในกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็ก ความยินยอมของเด็กจึงควรเปนสาระสําคัญของ

องคประกอบความผิด เชนเดียวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในบทท่ัวไป ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 เพ่ือเปนการแยกฐานความผิดออกจากความผิดฐานกระทําชําเราเด็กและ

กําหนดโทษท่ีชัดเจนมากข้ึน อีกท้ังเปนการคุมครองเด็กผูเสียหายท่ีไมไดใหความยินยอมถูกกระทํา

ชําเราไดรับการคุมครองมากข้ึน 

         สําหรับประเทศท่ีผูวิจัยเลือกเปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น ประเทศแรก คือ สหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําของโลกดานเศรษฐกิจและดานอ่ืนๆ มีประชากรหลากหลาย

เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม มารวมตัวกันมากมายในประเทศแหงนี้ ลักษณะโดยท่ัวไปของวัยรุน

หรือเด็กๆ ชาวอเมริกานั้นจะมีอุปนิสัยมักไมออนนอมถอมตน และมีความม่ันใจในตัวเองสูง เรื่องการ

ตั้งครรภในวัยเรียนของสหรัฐอเมริกามีจํานวนสูงมากจนทางรัฐบาลตองออกนโยบายปองกันปญหา

ดังกลาวอยางตอเนื่อง สําหรับความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราท่ีเปนบทท่ัวไปนั้น ไดบัญญัติไวใน 
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10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual Assault Generally4 แตสําหรับกรณีเรื่อง

การขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้น ไดบัญญัติไวใน 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and 

Sexual Assault of a Child5 ซ่ึงในมาตรา 120 b นั้นไดแยกอนุมาตรายอยคอนขางมาก ดังสรุปได 

ดังนี้ 

     1. แยกการกระทําความผิดออกเปนสองฐานความผิด ไดแก ความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราเด็กและความผิดฐานอนาจารตอเด็ก ไดแก การกระทําอนาจารตอเด็ก รวมถึงการใชภาษา การ

สื่อสาร หรือเทคโนโลยีท่ีกระตุนความตองการทางเพศของเด็ก ซ่ึงทําใหศีลธรรมอันเก่ียวกับ

ความสัมพันธทางเพศเสื่อมทรามลง 

2. แยกอายุของเด็กซ่ึงเปนผูเสียหาย คืออายุไมเกินสิบสองปกรณีหนึ่ง และอายุกวาสิบสอง

ป แตไมเกินสิบหกปอีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหกป ทางกฎหมายอาญา                       

ของสหรัฐอเมริกาถือวายังเปนเด็กอยู กรณีท่ีเด็กผูเสียหายอายุไมเกินสิบสองป ผูกระทําความผิดจะ

อางวาไมรูอายุของเด็กนั้นเพ่ือใหพนจากการกระทําผิดนั้นไมได แตหากเปนกรณีท่ีเด็กอายุเกินกวา           

สิบสองปแตยังไมเกินสิบหกป จําเลยสามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบไดวาเพราะเหตุใดจําเลยจึง

เขาใจวาเด็กผูเสียหายนั้นอายุสิบหกปบริบูรณแลว  

3. แยกในเรื่องความยินยอมของเด็ก กลาวคือ ความยินยอมของเด็กไมเปนสาระสําคัญ               

แหงองคประกอบความผิดเชนเดียวกับกฎหมายอาญาของไทย  

     การกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กท่ีอายุต่ํากวาสิบสองปนั้น ไมไดบัญญัติวา

กระทําโดยวิธีการใดถึงจะเปนความผิด แตหากเปนกรณีการขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุกวาสิบสองป                 

แตไมเกินสิบหกปนั้น จะตองเปนการขมขืนใจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ไดแก การใชกําลังบังคับ 

(รวมถึงการใชอาวุธ) การขมขูหรือทําใหเด็กตกอยู ในความหวาดกลัว การทําใหเด็กหมดสติ                      

หรือการนําสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาเขาสูรางกายเด็ก และสําหรับความผิดฐานอนาจารตอเด็ก ก็ได

แยกเปนการกระทําตอเด็กท่ีอายุต่ํากวาสิบสองป และอายุสิบสองปบริบูรณข้ึนไปแตไมเกินสิบหกป 

เชนกัน จึงเห็นไดวา กฎหมายเก่ียวกับความผิดเก่ียวกับเพศท่ีกระทําตอเด็กนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดจัดใหอยูในมาตราเดียวกันแตแยกอนุมาตรายอยออกมา เพ่ือแยกออกจากความผิดเก่ียวกับเพศใน

บทท่ัวไป รวมถึงใหคํานิยามในคําตางๆ ไดดีพอสมควร การแยกอายุของเด็กผู เสียหาย เปน

องคประกอบสําคัญในการลงโทษสถานหนักหรือสถานเบาแกผูกระทําความผิด การตัดสิทธิของ

                                           
4 The Legal Information Institute, Rape, Retrieved October 12, 2014 from 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920                  
5 The Legal Information Institute, Rape of a Child, Retrieved October 12, 

2014 from http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920b 
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ผูกระทําความผิดท่ีหามอางวาไมรูวาเด็กผูเสียหายนั้นต่ํากวาอายุสิบสองป จึงเปนสิ่งท่ีคุมครอง

ผูเสียหายท่ีเปนเด็กผูไมมีความเขาใจในเรื่องเพศไดดีเปนอยางมาก  

       ประเทศท่ีสองท่ีผูวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพสังคมท่ีเรียบงาย ยังยึดถือ                            

ในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจากอดีตสูปจจุบันไดอยางม่ันคง ความเชื่อและคานิยมของชาวลาวฯ              

กลับถูกดึงใหอยูในจุดท่ีในอดีตเปนอยางไร ในปจจุบันก็ยังคงสภาพเปนอยางนั้น ผูหญิงลาวฯ ในสมัย

อดีตจะมีพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับผูหญิงไทยสมัยกอน คือ อยูกับเหยาเฝากับเรือน ไปทําบุญท่ีวัด                       

มีกริยามารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะออนหวาน แตงกายรัดกุมมิดชิด นิยมใสผาซ่ิน ทําใหขาวเรื่อง

การขมขืนกระทําชําเราในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นแทบจะไมปรากฏในหนา

หนังสือพิมพ จะปรากฏก็เพียงนานๆ ครั้งเทานั้น และไมเปนขาวครึกโครม เพราะแมสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปนประเทศเล็กๆ แตไดมีกฎหมายอาญาท่ีคุมครองเด็กและสตรีไดดี

พอสมควร อันจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 ของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามมาตรา 1286  ในเรื่องการขมขืนนั้นยังคงคุมครองเฉพาะผูถูกกระทํา

ท่ีเปนเพศหญิงและผูกระทําเปนเพศชายเทานั้นยังไมไดมีการปรับปรุงท่ีจะคุมครองผูถูกกระทําในทุก

เพศอยางเทาเทียมเหมือนเชนกับประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา หากจะเปรียบกฎหมายอาญาของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบันนี้ ก็เทียบไดกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

276 เดิมของไทย กอนการแกไขใหม พ.ศ.2550 ดังนั้น กรณีท่ีเด็กหญิงถูกขมขืนกระทําชําเราโดยชาย

ซ่ึงไมใชสามีของตน ผูกระทําจะมีความผิดตามมาตรา 128 วรรคสาม แตสําหรับมาตรา 1297 เปน

เรื่องความผิดฐานการกระทําชําเราเด็ก กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คุมครองท้ังเด็กหญิงและเด็กชายผูถูกกระทําชําเรา ท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป ซ่ึงใกลเคียงกับประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 ของไทย แตกตางตรงท่ีกฎหมายไทยบัญญัติวา หากกระทําชําเราเด็กอายุ

ต่ํากวาสิบสามป ก็จะตองรับโทษหนักข้ึนมากกวาการกระทําชําเราเด็กอายุต่ํากวาสิบหาป แต

กฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบัญญัติไววา หากเปนการเสพสม คือ การมี

เพศสัมพันธกับเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุต่ํากวา สิบหาป ซ่ึงนิยามการกระทําความผิดตามมาตรานี้

เปนการกระทําชําเราโดยเด็กนั้นยินยอม ก็เปนความผิดตามมาตรา 129 ของกฎหมายอาญา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทันที และไมมีการรับโทษหนักข้ึนตามมาตรานี้ สําหรับ

ขอยกเวนไมตองรับผิดตามมาตรา 129 กรณีเดียว คือ เปนการกระทําชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ี

                                           
6 สภาแหงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กดหมายอายา ฉบับปบปุง ค.ศ.

2012, คนวันท่ี 12 ตุลาคม 2557 จาก http://www.mof.gov.la 

7 เรื่องเดียวกัน. 
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อายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ โดยเด็กนั้นเปนภริยาหรือสามีของผูกระทําเอง ในเรื่องความยินยอมของ

ผูเยาวจึงมีความแตกตางกับเรื่องการกระทําชําเราเด็กของไทย เทียบเคียงกฎหมายอาญาของไทย

มาตรา 277 ท่ีบัญญัติวาไมวาเด็กจะยินยอมใหถูกกระทําชําเราหรือไมก็ตาม ผูกระทําชําเราเด็กก็มี

ความผิดตามมาตรานี้ทันทีเชนกัน เพียงแตจะเขาวรรคหนึ่งหรือวรรคสามนั้นก็ข้ึนอยูกับอายุของเด็กท่ี

ถูกกระทําชําเรา แตไมไดคํานึงถึงอายุของผูกระทําชําเราวาตองมีข้ันต่ําเทาใด ดังนั้น กฎหมายอาญา

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีการแยกฐานความผิด เรื่องขมขืนกระทําชําเรา

เด็กหญิง บัญญัติในมาตรา 128 วรรคสาม สวนการกระทําชําเราเด็กไมวาเด็กหญิงหรือเด็กชายนั้น 

บัญญัติในมาตรา 129 แหงประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ประเทศท่ีสามท่ีผูวิจัยเลือกมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องจาก 

กฎหมายท่ีบัญญัติโดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดใหความคุมครองแกสิทธิเด็กมากข้ึนตามลําดับ เห็นไดจาก 

ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Penal Code) ค.ศ.2013 ไดบัญญัติความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราบทท่ัวไป ในมาตรา 222-23 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กไดบัญญัติในมาตรา 

222-24 ขอ 2 และความผิดฐานอนาจารอันนอกจากการขมขืนกระทําชําเราตอเด็ก ไดบัญญัติใน

มาตรา 222-29 ขอ 1 ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส บัญญัติฐานความผิดแยก

ออกเปนรายมาตราไดอยางชัดเจน รวมถึงโทษท่ีผูกระทําความผิดจะไดรับหนักข้ึน จะตองเปนการ

ขมขืนกระทําชําเราหรือการกระทําอนาจารท่ีกระทําตอเด็กอายุต่ํากวาสิบหาป กลาวคือ                                   

         นิยามของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” จะนิยามและกําหนดบทลงโทษไวใน มาตรา 222-

23 มีโทษจําคุกทางอาญาสิบหาป 

      การขมขืนกระทําชําเราตอเด็กอายุต่ํากวาสิบหาป จะใชคํานิยาม “การขมขืนกระทําชําเรา”              

ตามมาตรา 222-23 แตเม่ือผูเสียหายเปนเด็ก (เด็ก ตามคํานิยามและเกณฑอายุของกฎหมายฝรั่งเศส) 

ผูกระทําความผิดจะตองรับโทษจําคุกหนักข้ึน คือ จําคุกทางอาญายี่สิบป ตามความในมาตรา 222-24 

ขอ 2 เปนตน                    

  ความผิดฐานอนาจารอันนอกจากการขมขืนกระทําชําเราตอเด็กในมาตรา 222-29 ขอ 1  

ไมไดบัญญัติถึงเรื่องความยินยอมของเด็ก เด็กจะยินยอมใหตนเองถูกลวงละเมิดทางเพศหรือไม ก็มิใช

สาระสําคัญขององคประกอบความผิดท่ีจะทําใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากความผิดดังกลาวได 

ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้จะตองรับโทษจําคุกทางอาญาสิบป และปรับเปนเงินจํานวน                  

150,000 € 

ดังนั้น ในการเปรียบเทียบกฎหมายอาญาของไทย ในฐานความผิดเรื่องขมขืนกระทําชําเรา

เด็ก และกระทําชําเราเด็ก กับสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสนั้น จะเห็นไดวาท้ังสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส คอนขางใหความชัดเจนในองคประกอบของความผิดท้ังสองฐาน กลาวคือ สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว บัญญัติความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก ซ่ึงบัญญัติวาเปน “การ

ขมขืนกระทําชําเราเด็ก” มิใชบัญญัติวาเปนการกระทําชําเราเด็ก เชนอยางกฎหมายอาญาของไทย  

สวนความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ไดบัญญัติเปน “ความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก” ตรงตามถอยคําใน

ตัวบทกฎหมายเชนกัน เปนการบัญญัติความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก แยกออกจากความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราเด็กอยางชัดเจน แมความผิดฐานกระทําชําเราเด็กของสหรัฐอเมริกา จะมีการแยกยอย

ฐานความผิด และอนุมาตราความผิดทางเพศอ่ืนๆ ตอเด็กออกไปอีก และความผิดฐานกระทําชําเรา

เด็กของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดใหเปนหนึ่งในความผิดท่ีกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

หมายความรวมถึงเปนหนึ่งในการกระทําความผิดทางเพศท่ีนอกจากการขมขืนกระชําเราทุกกรณีตอ

เด็กก็ตาม แตก็ถือวาเปนการแยกสองฐานความผิดระหวาง “การขมขืนกระทําชําเราเด็ก” และ “การ

กระทําชําเราเด็ก” ออกจากกันอยางชัดเจน อีกท้ัง ในกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดบัญญัติโทษจําคุกของผูกระทํา

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กไวสูงกวาโทษของผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในบท

ท่ัวไป ทําใหเห็นวาการบัญญัติระหวางสองฐานความผิดและโทษจําคุกของสองฐานความผิดดังกลาว

ขางตนของท้ังสามประเทศ มีความแตกตางกับกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

โดยสรุป คือ กฎหมายอาญามาตรา 277 ของไทยนั้น แมจะมีการคุมครองในเรื่อง                            

การถูกละเมิดเสรีภาพในทางเพศและความบริสุทธิ์ของเด็กอายุไมเกินสิบหาป ครอบคลุมท้ังเด็กหญิง

และเด็กชายอยางเทาเทียมกัน แตในบทบัญญัติมาตรานี้ไมไดมีการแยกวากรณีใดเปนการขมขืน

กระทําชําเราเด็ก กรณีใดเปนการกระทําชําเราเด็ก รวมไปถึงโทษของการกระทําชําเราเด็กท่ีบางกรณี

ขอเท็จจริงอาจปรากฏวาเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็ก ทําใหโทษของสองฐานความผิดรวมอยูใน

ฐานความผิดเดียวกัน อีกท้ังโทษจําคุกของผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราในบทท่ัวไป                     

ตามมาตรา 276 และโทษจําคุกของผูกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป                  

ตามมาตรา 277 ไดบัญญัติไวเทากัน คือ กําหนดโทษจําคุกสี่ปถึงยี่สิบป แตผูกระทําความผิดจะถูก

ลงโทษสถานหนักหรือสถานเบานั้น ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละกรณี ประกอบกับดุลยพินิจ

ขององคคณะผูพิพากษา ทําใหบทลงโทษแกผูกระทําความผิดในกรณีขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้นยังไม

มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะสรางความยุติธรรมใหแกเด็กผูเสียหาย รวมไปถึงผูแทนโดยชอบธรรมของ

เด็กผูเสียหายเทาท่ีควร   
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด ขอบเขต และเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายในประเด็น               

การกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

 2. เพ่ือศึกษาถึงนิยาม ความหมาย ของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” และ “กระทําชําเรา” 

สาระสําคัญขององคประกอบของความผิด และการกําหนดโทษ ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุ

ไมเกินสิบหาป     

3. เพ่ือศึกษาถึงมาตรฐานของกฎหมายไทยจากแนวคําพิพากษาฎีกาในทางพิจารณาใน

ประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของตางประเทศท้ังในระบบ 

Common Law คือ สหรัฐอเมริกา และ Civil Law คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

และสาธารณรัฐฝรั่งเศสในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

5. เพ่ือเสนอแนวทางในเรื่องการแกไขคํานิยาม องคประกอบความผิด การกําหนดโทษ                

การพิจารณาคดีและการพิพากษาลงโทษในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

  

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

       ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่งและวรรคสามนั้น บัญญัติคําวา “การ

กระทําชําเรา” ท่ีใหความหมายรวมไปถึง “การขมขืนกระทําชําเรา” แตกรณีตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 277 หากขอเท็จจริงปรากฏวาเปนกรณีการขมขืนกระทําชําเราตอเด็ก คือ เด็กไมไดให

ความยินยอมท่ีจะถูกกระทําชําเราตั้งแตแรกนั้น ผูเขียนเห็นวาควรจะเปนเหตุฉกรรจท่ีผูกระทําควรรับ

โทษหนักข้ึนกวาโทษซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 277 ในปจจุบัน กลาวคือ เปนกรณีขมขืนกระทําชําเราเด็ก 

มิใชการกระทําชําเราเด็ก และโทษตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง มีอัตราโทษจําคุกท่ีเทากันกับความผิด

ฐานขมขืนกระทําชําเราท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคหนึ่งท่ีเปนความผิด

ฐานขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไปดวย ดังนั้น หากเปนกรณีท่ีเด็กไมยินยอมใหกระทําชําเรา ควรมีการ

บัญญัติฐานความผิดเปนคําวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเราเด็ก. . .” แยกออกจากฐานความผิด คําวา 

“ผูใดกระทําชําเราเด็ก. . .” และความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กควรมีอัตราโทษจําคุกมากกวา ท่ี

บัญญัติไวในมาตรา 277 และมาตรา 276 ในปจจุบันอันเปนการแยกฐานความผิดและแกไขบทลงโทษ                

ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกับการกระทําความผิดตามขอเท็จจริง  เพ่ือเปนความคุมครอง

ผูเสียหายท่ีเปนเด็กมากข้ึนกวาเดิม  
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา    

 

      การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้  มีขอบเขตเนื้อหาเฉพาะ การศึกษาในเรื่องการกระทําชําเราเด็กอายุ

ไมเกินสิบหาป โดยศึกษาถึงคํานิยาม ขอบเขต ของคําวา “กระทําชําเรา” และ “ขมขืนกระทําชําเรา” 

รวมถึงเจตนารมณและการกําหนดโทษในกฎหมายอาญาของประเทศไทย ในเรื่องการกระทําชําเรา

เด็กอายุไมเกินสิบหาป เนื่องจากความยินยอมหรือไมยินยอมของเด็กผูถูกกระทําชําเรา มีผลตอการ

ลงโทษสถานหนักหรือสถานเบาแกผูกระทําความผิด รวมไปถึงศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและผลกระทบ

ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาคดีและพิพากษาลงโทษผูตองหา ควรพิจารณาจากขอเท็จจริง

อะไรบาง และไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาในเรื่องกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

ของประเทศไทยกับกฎหมายของตางประเทศ คือสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย 

        

ผูวิจัยไดอาศัยการคนควาวิจัยทางเอกสารเปนหลัก (Documentary Research) โดยศึกษา

วิเคราะหจากการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ตัวบทกฎหมาย ตํารา เอกสารทางวิชาการ บทความทาง

วิชาการ บทความในหนังสือพิมพ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ จากสถาบันและหนวยงาน

ตางๆ พจนานุกรมศัพทไทย พจนานุกรมศัพทอังกฤษ  พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทยและอังกฤษ 

รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณในเชิงมุมมองความคิดเห็นตอลักษณะสังคมตอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ของบรรดานักกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูทางกฎหมายและสังคมท่ีเก่ียวกับเด็ก เยาวชน 

และสตรี รวมไปถึงการนําเสนอการแกไขปญหาจากบุคคลดังกลาวขางตน   

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

       1. ทําใหทราบถึงแนวความคิด ขอบเขต และเจตนารมณของการบัญญัติกฎหมายในประเด็น

การกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

      2. ทําใหทราบถึงนิยามความหมายของ คําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” และ “กระทําชําเรา” 

สาระสําคัญขององคประกอบของความผิด และการกําหนดโทษ ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุ              

ไมเกินสิบหาป                



11 

 

      3. ทําใหทราบถึงมาตรฐานของกฎหมายไทยจากแนวคําพิพากษาฎีกา ในทางพิจารณา                   

ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

     4. ทําใหทราบถึงความแตกตางของกฎหมายไทยกับกฎหมายของตางประเทศท้ังในระบบ 

Common Law คือ สหรัฐอเมริกา และ Civil Law คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                              

และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในประเด็นการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

    5. เพ่ือใหไดแนวทางในเรื่องการแกไขคํานิยาม องคประกอบความผิด การกําหนดโทษ                   

การพิจารณาคดีและการพิพากษาลงโทษ 



 

บทท่ี 2 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางอาญา วาดวยเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา 

และการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน 15 ปบรบูิรณ 
 

การศึกษาวิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาวาดวยเรื่องการขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเรา

เด็กอายุไมเกิน 15 ป โดยมีแนวคิดและทฤษฎีทางอาญาท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

 

2.1  ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา 

 

 2.1.1 ความผิดทางกฎหมายอาญา    

         กฎหมายอาญา หมายความวา กฎหมายท่ีกําหนดลักษณะของการกระทําท่ีเปนความผิด และ

กําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดนั้น8 

          กฎหมายอาญา คือ กฎหมายท่ีบัญญัติวา การกระทําหรือไมกระทําการอยางใดเปนความผิด 

และกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไวดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายอาญา คือ  

กฎหมายท่ีบัญญัติหามมิใหมีการกระทําการอยางหนึ่งอยางใด หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหนึ่ง

อยางใด โดยผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ9   

       2.1.1.1 ความหมายของความผิดอาญา10   

                  พฤติกรรมใดท่ีมีความหมายวาเปน “อาชญากรรม” มีคําอธิบายไว ดังนี้  

                    1) พฤติกรรมท่ีกอให เ กิดภยันตราย หรือภัยอันคุกคามขมขู ทําให

ประชาชนเกิดความรูสึกไมปลอดภัย ไมม่ันคง 

                   ภัยอันตรายนั้นข้ึนอยูวาสังคมนั้นๆ คิดวาพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมท่ีเปน

ภัยอันตรายหรือกอความเดือดรอนแกสิ่งดังจะยกตัวอยางตอไปนี้ ก็ถือเปนภยันตรายท้ังสิ้น ไดแก 

                                                        
8 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2556, 

พิมพครั้งท่ี 4 (แกไขเพ่ิมเติม) (นครปฐม: รุงศิลปการพิมพ, 2556), หนา 8. 
9 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพครั้งท่ี 10  (กรุงเทพฯ: 

พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551). 
10 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2551), หนา 108-110. 
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                      (1) ชีวิตและรางกาย 

                      การฆาหรือทํารายรางกายในทุกประเทศ ถือวาเปน “ความผิดอาญา” 

รวมไปถึงการขมขู คุกคามทําใหผูนั้นรูสึกวาตนจะตองถูกฆาหรือถูกทํารายรางกาย ก็ถือเปน

อาชญากรรมเก่ียวกับชีวิตและรางกายเชนกัน  

                      (2) เสรีภาพ 

                      การรุกล้ําเขามาในชีวิตและความปลอดภัยทางกาย ถือเปนการกอกวน

ท่ีไมสามารถปลอยใหเปนหนาท่ีของผูเสียหายจัดการเองได แตถึงอยางไรก็ตาม รัฐจะไมสามารถ

จัดการดําเนินคดีและคนหาหลักฐานได หากไมมีการแจงความรองทุกขจากผูเสียหาย  

  อาชญากรรมท่ีเปนภัยอันตรายตอเสรีภาพ อาทิ การหนวงเหนี่ยวกักขัง

ไวโดยมิชอบ การบังคับใหมีเพศสัมพันธโดยผูนั้นไมยินยอมหรือการขมขืนกระทําชําเรา  

            (3) ชื่อเสียง 

                     การดูหม่ิน เหยียดหยาม หม่ินประมาท กลาวรายหรือใสความ เปนเหตุ

ใหบุคคลอ่ืนเสียหาย ซ่ึงอาจกอใหเกิดเหตุรายตอไปได เชนบันดาลโทสะจนเกิดการประทุษรายตอ

รางกายหรืออาจถึงแกชีวิตได 

       (4) ทรัพยสิน 

                      ทรัพยสิน เปนการแสดงออกถึงความม่ันคงในชีวิตของบุคคล ทรัพยสิน

ของบุคคล ไมอาจถูกลักขโมยได การลักทรัพยจึงเปนอาชญากรรมพ้ืนฐานท่ีสามารถตอยอดไปเปน

ความผิดเก่ียวกับทรัพยฐานอ่ืนๆ ไดอีก เชน กรรโชกทรัพย อันเปนการขมขูเพ่ือใหสงมอบทรัพยสินไป

โดยเจาของไมยินยอม การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยสินนั้นไมใชเพียงแคกระทบกระเทือนตอ

บุคคลเจาของทรัพยสินเทานั้น ยังกระทบถึงความปลอดภัยม่ันคงตอสาธารณชนดวย  

 2) พฤติกรรมท่ีเปนเหตุใหกระทําความผิด 

            แมตัวพฤติกรรมนั้นๆ จะไมเปนการคุกคามความปลอดภัยของประชาชน

หรือทรัพยสิน แตอาจเปนตนเหตุใหเกิดการกระทําความผิดท่ีรายแรงได เชน การโปเปลือยในท่ี

สาธารณะ อาจนําไปสูปญหาความผิดในเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา หรือการคาประเวณี ปญหา

เหลานี้รัฐตองเขามาจัดการ โดยกําหนดใหพฤติกรรมอันไมสมควรดังกลาวเปนความผิดอาญาได  

                      แตอยางไรก็ตาม การกระทําความผิดหรือการฝาฝนกฎหมายนั้น ตองข้ึนอยู

กับวาประชาชนมีปฏิกิริยาตอพฤติกรรมนั้นอยางไร เชน หากสังคมยอมรับการเปลือยกายในท่ี

สาธารณะได การกระทํานั้นก็ไมเปนอาชญากรรม อันเปนความผิดตามกฎหมายอีกตอไป 

 3) พฤติกรรมท่ีทําลายความม่ันคงของสังคม รัฐบาล หรือเศรษฐกิจ  

                      พฤติกรรมท่ีทําลายความม่ันคงของสังคม รัฐบาล หรือเศรษฐกิจ อันเปน

การทําใหประเทศชาติและความสัมพันธระหวางประเทศตองเผชิญกับอันตรายท่ีเกิดจากการคุกคาม
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หรือการรุกรานของชาวตางชาติ หรือการทําลายสถาบันและความม่ันตงของชาติ ซ่ึงความวุนวายนี้จะ

นําไปสูการปฏิวัติและความไมสงบในหมูประชาชน 

            2.1.1.2 ประเภทของความผิดทางอาญา11  

                 แนวความคิดในการกําหนดโทษและความผิดท่ีมีโทษทางอาญา อาจคลายคลึงหรือ

แตกตางกันตาม แตสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม โดยสากล

ความผิดตางๆ ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนประเทศใดสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 

                1) Mala In Se    

                      การกระทําท่ีเปนความผิดในตัวของมันเอง ไมวาจะกระทําลงในสถานท่ีใด 

ในยุคสมัยใด ในเวลาใด และโดยผูกระทําผูใดก็ตาม มักจะเปนการกระทําท่ีเปนขอหามในทางศาสนา

หรือทางศีลธรรมหรือเปนสิ่งท่ีไมพึงปฏิบัติในทางจารีตประเพณีอยูดวย เชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน ทํา

รายรางกาย ลักทรัพย หรือหม่ินประมาท เปนตน ในบางกรณีอาจนําเอาขอหามในทางจารีตประเพณี                

มากําหนดเปนบทบัญญัติอันเปนเง่ือนไขในการท่ีผูกระทําจะตองรับโทษสูงข้ึน เชน กรณีบุตรฆาบิดา

หรือมารดา หรืออาจนํามาเปนเหตุบรรเทาโทษ เชน กรณีบุตรใหท่ีพักพิงแกบิดามารดาท่ีเปนผูกระทํา

ความผิดและหลบหนีการจับกุม กฎหมายกําหนดใหศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว

เพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได 

2) Mala Prohibita  

                        การกระทําท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิด มักจะเปนความผิดท่ีไมผิดตอ

กฎเกณฑอ่ืนของสังคม แตรัฐกําหนดใหเปนความผิด ซ่ึงอาจจะแตกตางกันออกไปตามเง่ือนไขตางๆ 

กลาวคือ การกระทําหนึ่งอาจเปนความผิดในประเทศหนึ่งหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง แตอาจไมเปน

ความผิดในประเทศหนึ่งหรือในระยะเวลาอ่ืน เชน ชวงเวลาหนึ่ง ศาลฎีกาของไทยเคยมีคําพิพากษาวา 

การกระทําท่ีเรียกวา “การฮ้ัวประมูล” แตตอมามีคําพิพากษาศาลฎีกาในสมัยหนึ่งกลับหลักเดิมวา 

การกระทําดังกลาว เปนวิถีทางท่ีพึงกระทําไดในทางการคาพาณิชย ดังนั้น จึงไมผิดกฎหมาย และใน

ปจจุบันศาลฎีกาไดกลับไปใชหลักเดิมตั้งแตแรก ท่ีถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด หรือความผิด

เก่ียวกับจราจร หรือความผิดเก่ียวกับลิขสิทธิ์  ซ่ึงเรียกกันวาเปน “ความผิดในทางเทคนิค” 

(Technical Offence) 

 

 

                                                        
11 ธีรดา โสมะนันท และคณะ, มาตรการลงโทษทางอาญา: ศึกษากรณีความผิดฐานพราก

ผูเยาวและความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีเกี่ยวของ, หนา 5, คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2558 จาก http://elib. 

coj.go.th/Ebook/data/ptk/ptk2555_1_3.pdf 
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 2.1.1.3  ลักษณะความผิดในทางอาญา 

                        1) ความผิดอันยอมความได 

                              ความผิดตอสวนตัว หมายความวา ความผิดท่ีมีผลตอผูเสียหายเปนการ

เฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดตอสวนตัว ในปจจุบัน ประมวลกฎหมาย

อาญา เรียกวา “ความผิดอันยอมความได”12   

                              ความผิดอันยอมความได หมายความวา ความผิดท่ีมีผลตอผูเสียหายเปน

การสวนตัว และมีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได เชน ความผิดฐานหม่ินประมาท

บุคคลท่ัวไป ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ความผิดฐานยักยอก การดําเนินคดีอาญาในความผิดอันยอม

ความได รัฐจะเขามาดําเนินการโดยลําพังมิได เวนแตผูเสียหายหรือบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมาย

กําหนดจะรองทุกข โดยตองรองทุกขภายในสามเดือน นับแตวันท่ีรูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทํา

ความผิด13  

                              กลาวโดยสรุป คือ คดีความผิดอาญาอันยอมความได หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา คดีความผิดตอสวนตัวนี้ เปนคดีความผิดท่ีผูเสียหายไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายโดยตรง 

สังคมไมไดรับผลกระทบหรือเดือดรอนจากการกระทําผิดนั้นดวย ดังนั้น ผูเสียหายจึงมีสิทธิ์เขา

ดําเนินคดีไดเอง หรือมอบใหรัฐดําเนินคดีแทนก็ได และมีสิทธิ์ยุติคดีเม่ือใดก็ไดไมวาจะดวยการถอนคํา

รองทุกข  ถอนฟอง หรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตาม  

                           คดีความผิดอาญาอันยอมความได จะมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไว

ชัดเจนวาเปนความผิดอันยอมความได ดังนั้น หากความผิดฐานใดไมมีบทบัญญัติระบุวาเปนความผิด

อันยอมความได ก็ตองถือวาเปนความผิดอาญาตอแผนดิน 

                           คดีความผิดอาญาอันยอมความไดตามประมวลกฎหมายอาญามี 2 ประเภท 

คือ ความผิดอันยอมความไดโดยท่ัวไป หมายถึง ความผิดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิดอันยอม

ความได มีท้ังสิ้น 30 ฐานความผิด และความผิดอันยอมความไดโดยมีเง่ือนไข เปนความผิดท่ีปกติมิใช

เปนความผิดอันยอมความได เชน เปนการกระทําระหวางสามีภริยาหรือเปนการกระทําระหวาง

ผูสืบสันดานโดยตรง ไดแก ความผิดท่ีไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 ซ่ึงกําหนดให

สามารถยอมความไดโดยมีเง่ือนไข เนื่องจากลักษณะความสัมพันธใกลชิดของบุคคลในฐานะคูสมรส

หรือญาติ อาจมีการกระทบกระท่ังและกระทําความผิดตอกันในบางเรื่อง หากไมมีการลดหยอนผอน

                                                        
12 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หนา 125. 
13 มาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายอาญา; มาตรา 35, 36, 39(2) และ 121 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา; เรื่องเดียวกัน, หนา 127-128. 
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ปรนอาจทําใหความสัมพันธในครอบครัวตองราวฉาน กฎหมายจึงกําหนดข้ึนเพ่ือไมใหความผิดอาญา

กระทบกระเทือนตอความสงบสุขของสถาบันภายในครอบครัว อันเปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคม 

                    คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดอาญาอันยอมความไดนั้น  หมายถึง

สภาวะท่ีกฎหมายตองการคุมครองในแตละฐานความผิด ดังนั้น คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวน

บุคคลจึงเปนสภาวะของบุคคลนั้นๆ ท่ีกฎหมายมุงคุมครอง นักกฎหมายเห็นวา โดยท่ัวไปคุณธรรม

ประเภทนี้สามารถสละได เปนผลใหผูทรงคุณธรรมดังกลาวสามารถเลือกวาจะใชสิทธิดําเนินคดีตอผู

ลวงละเมิดคุณธรรมนั้นหรือไม ดวยเหตุนี้ คุณธรรมทางกฎหมายสวนบุคคลจึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะ

กําหนดบทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดี โดยความผิดท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายสวนบุคคลจะ

อนุญาตใหบุคคลเขาดําเนินการได เพราะผูเสียหายท่ีแทจริงจากการกระทําดังกลาวดวยเชนกัน แต

สิทธิในการดําเนินคดีดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนดวย เชน หากความผิด

ดังกลาวมีท้ังการละเมิดคุณธรรมทางกฎหมายสวนบุคคลและคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวนรวม 

ผูเสียหายยอมมีสิทธิดําเนินคดีในภาวะท่ีจํากัด แตหากเปนการละเมิดเฉพาะคุณธรรมทางกฎหมาย

สวนบุคคล หรือมีคุณธรรมทางกฎหมายสวนรวมนอย ผูเสียหายยอมมีสิทธิดําเนินคดีท่ีกวางขวาง 

รวมถึงการตกลงยอมความกันระหวางผูเสียหายกับผูกระทําความผิดดวย ดังนั้นการดําเนินคดีอาญาใน

ความผิดอาญา อันยอมความไดนั้น จะถือเจตนาของผูเสียหายเปนเง่ือนไขสําคัญในการดําเนินคดี  

                  กรณีความผิดท่ีไดกระทําตอเสรีภาพในทางเพศ เชน การขมขืนกระทํา

ชําเรา การกระทําอนาจาร เปนตน ถือเปนความผิดท่ีไดกระทําตอเสรีภาพท่ีจะกําหนดความสัมพันธ

ทางเพศดวยตนเอง  ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมโดยแทเปนสําคัญ และเปนความผิดท่ีมีความ

เสียหายเกิดข้ึนตอผูเสียหายเปนการสวนตัวโดยแท การดําเนินคดีจึงควรเคารพเจตนารมณของ

ผูเสียหาย เพราะหากดําเนินคดีตอไปอาจเปนการซํ้าเติมผูเสียหายใหอับอายมากข้ึน กฎหมายจึง

บัญญัติใหเปนสิทธิเด็ดขาดแกผูเสียหายท่ีจะรองทุกขดําเนินคดีกับผูตองหา แตบางกรณีการกระทํา

ความผิดของผูตองหามีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม เชน การกระทําตอหนาธารกํานัล หรือเปน

เหตุใหผูเสียหายถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัส เปนตน สิ่งท่ีกฎหมายคุมครองยอมไมใช

เสรีภาพในการมีเพศสัมพันธแตเพียงอยางเดียว เพราะการกระทําดังกลาวจะกระทบตอการอยูรวมกัน

ของมนุษยดวย สังคมจึงเปนผูเสียหายและเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองเขามาดําเนินการเพ่ือปกปองความ

สงบสุขของสังคมจึงเปลี่ยนสภาพเปนความผิดอาญาแผนดิน  

            สําหรับเรื่อง “ความผิดอันยอมความได” กฎหมายอาญาไดบัญญัติไวใน

มาตรา 281 ซ่ึงไดกําหนดใหการกระทําความผิดในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา” ท่ีจะถือวาเปน

ความผิดอันยอมความไดนั้น ตองเปนกรณีเฉพาะมาตรา 276 วรรคหนึ่งเทานั้น และตองเขาเง่ือนไข

ดังตอไปนี้  
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1. ตองเปนการขมขืนกระทําชําเราบุคคลท่ีอายุกวาสิบหาปข้ึนไป ไมวาจะ

เปนภริยาหรือสามีของตนหรือไม  

2. โดยบุคคลนั้นไมยินยอม อาจจะเกิดข้ึนจากการขูเข็ญดวยประการใดๆ 

ใชกําลังประทุษรายบุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวา

ผูกระทําเปนบุคคลอ่ืน 

3. การกระทํานั้นตองไมไดเกิดข้ึนโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด 

หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะ

เดียวกัน  

4. การกระทํานั้นตองไมไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํา

รับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแกบุคคลท่ีระบุไวในมาตรา 28514  

2) ความผิดอาญาแผนดิน 

                  ความผิดอาญาแผนดิน หมายความวา ความผิดท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคง ปลอดภัย หรือความเปนระเบียบเรียบรอยของรัฐหรือสังคมโดยรวม ความผิดอาญาแผนดิน ไม

อาจยอมความกันได และเจาพนักงานตองดําเนินการ แมไมมีผูรองทุกขหรือกลาวโทษ15  

              คดีความผิดอาญาตอแผนดิน เปนคดีความผิดท่ีกระทบตอสังคมสวนรวม 

ถือวารัฐเปนผูเสียหาย ดังนั้น ผูท่ีไดรับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกลาวไมอาจท่ีจะเขาไป

ดําเนินคดีเองได หรือแมจะไมติดใจเอาความ คดีก็ยังไมยุติ ตองดําเนินคดีฟองรองผูกระทําผิดจนถึง

ท่ีสุด ตัวอยางเชน ความผิดฐานทํารายรางกาย หรือความผิดฐานขับรถยนตโดยประมาท เปนเหตุให

ผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต แมภายหลังเกิดเหตุ ผูเสียหายจะไมติดใจดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดตอไปแลว จะเนื่องดวยไดรับการชดใชคาเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไมยุติ รัฐยัง

ตองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไปจนถึงท่ีสุดของกระบวนการตามกฎหมาย เพราะวาคดี

ดังกลาวเปนคดีความผิดอาญาตอแผนดิน สวนศาลจะลงโทษมากนอยเพียงใดนั้นก็แลวแตพฤติการณ

ของคดีแตละคดีๆ ไป ซ่ึงการท่ีผูเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหายและไมติดใจดําเนินคดีตอไป ศาลก็

อาจใชดุลพินิจในการลงโทษสถานเบา หรือรอการลงโทษใหแกจําเลย เปนตน 

                                                        
14 บุคคลตามมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดแก ผูสืบสันดาน ศิษยซ่ึงอยูใน

ความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการ หรือผูอยูในความปกครอง โดยในความพิทักษหรือ

ในความอนุบาล 
15 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หนา 128. 
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   สําหรับในความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา ในกรณีท่ีกฎหมายอาญา

ไมไดบัญญัติใหยอมความได จึงถือเปนความผิดอันไมอาจยอมความไดหรือเปนคดีอาญาแผนดินนั้น 

นอกเหนือท่ีกลาวไวในมาตรา 276 วรรคแรก ขางตน สามารถแบงไดออกเปน 7 กรณี คือ 

              1. การขมขืนกระทําชําเราแกบุคคลอายุกวาสิบหาปข้ึนไป ไมวาจะเปน

ภริยาหรือสามีของตนหรือไมก็ตาม โดยบุคคลนั้นไมยินยอม อาจจะเกิดข้ึนจากการขูเข็ญดวยประการ

ใดๆ ใชกําลังประทุษราย บุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิด

วาผูกระทําเปนบุคคลอ่ืน และผูกระทํามีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิด

ดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 276 วรรคสาม 

 2. การขมขืนกระทําชําเราแกบุคคลอายุกวาสิบหาปข้ึนไป ไมวาจะเปน

ภริยาหรือสามีของตนหรือไม โดยบุคคลนั้นไมยินยอม อาจจะเกิดข้ึนจากการขูเข็ญดวยประการใดๆ 

ใชกําลังประทุษราย บุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวา

ผูกระทําเปนบุคคลอ่ืน ซ่ึงการกระทํานั้นไดเกิดข้ึนตอหนาธารกํานัล หรือเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับ

อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือเปนการกระทําตอบุคคลดังระบุไวในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 285  

 3. การขมขืนกระทําชําเราแกบุคคลอายุกวาสิบหาปข้ึนไป ไมวาจะเปน

ภริยาหรือสามีของตนหรือไม โดยบุคคลนั้นไมยินยอม อาจจะเกิดข้ึนจากการขูเข็ญดวยประการใดๆ 

ใชกําลังประทุษราย บุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวา

ผูกระทําเปนบุคคลอ่ืน โดยผูกระทํามีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิด

ดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน และตองไดกระทําตอ

หนาธารกํานัล หรือเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือเปนการกระทํา

ตอบุคคลดังระบุไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 

           4. การกระทําชําเราแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามี

ของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง 

           5. การกระทําชําเราแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามี

ของตน  โดยเด็กนั้นไมยินยอม และเปนการรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรม

เด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือ

โดยใชอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสี่  

          6. การกระทําชําเราแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามี

ของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม 
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          7. การกระทําชําเราแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามี

ของตน โดยเด็กนั้นไมยินยอม และเปนการรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรม

เด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือ

โดยใชอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสี่ 

        2.1.1.4 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา16  

                   เปนท่ีทราบดีวา จารีตประเพณี ศาสนา และศีลธรรม มีสวนสําคัญในการกอใหเกิด

กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย เม่ือกฎหมายสอดคลองกับจารีตประเพณี ศาสนาและศีลธรรม 

การบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายก็คงไมเปนเรื่องท่ียากเกินไป เพราะผูท่ีคิดจะฝาฝนก็ตองคํานึงถึงอยู

เสมอวาตนมิไดฝาฝนเฉพาะแตกฎหมายเทานั้นแตยังฝาฝนมาตรการอ่ืนๆ ท่ีควบคุมสังคมอยูดวย เชน 

หลักศีลธรรมทางศาสนา เปนตน จะเห็นไดวากฎหมายอาญาและศีลธรรมนั้นมีความเก่ียวโยงกัน

คอนขางมาก ความผิดอาญาท่ีรายแรงนั้นยอมผิดศีลธรรมท้ังสิ้น เชน ฆาคนตาย ชิงทรัพย ขมขืน

กระทําชําเรา เปนตน แตในหลายกรณีนั้น ก็ถือวาเปนเพียงแคการผิดศีลธรรมแตในกฎหมายอาญาไม

ถือวาเปนความผิดทางอาญา เชน เรื่อง การทําชู เปนตน สวนกรณีท่ีไมผิดศีลธรรม  แตเปนความผิด

ตามกฎหมายอาญานั้น เชน ความรับผิดโดยเด็ดขาดในทางอาญา กลาวคือ ไมเจตนาไมประมาท แต

กฎหมายก็ยังบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิด ดังนั้นศีลธรรมและกฎหมายอาญานั้นอาจไม

สอดคลองตองกันทุกกรณี จึงไมอาจใชศีลธรรมเปนเครื่องกําหนดความผิดอาญาตายตัวทุกกรณีได 

 เม่ือเปนเชนนี้ เราจะตองถือหลักเกณฑอยางใด หากจะถือหลักท่ีวาภยันตรายตอผูอ่ืน 

ก็เทากับปฏิเสธหลักท่ีวา “ความยินยอมยกเวนความผิด” เพราะหากผูถูกกระทํายินยอม การกระทํา

ของผูกระทําก็ไมเปนภัยตอผูถูกกระทําตอไปอีก หากรัฐมุงแตจะควบคุมความประพฤติของสมาชิกใน

สังคมโดยใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือ โดยไมพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถของกลไก

ของรัฐท่ีจะบังคับใชกฎหมายอาญาแลว กฎหมายก็ไรความหมาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์และเปนการเปด

โอกาสใหเจาพนักงานของรัฐท่ีประพฤติมิชอบมีโอกาสแสวงหาประโยชน ท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายเพ่ือตนเองจากกฎหมายเหลานี้ หรือหากมีการใชบังคับกฎหมายซ่ึงมิไดมีการบังคับใชเปน

เวลานานผูถูกใชบังคับก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถูกเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธระหวางผูใช

บังคับกฎหมายและชุมชนเสื่อมเสียไป 

อยางไรก็ดี การกําหนดใหมีความผิดทางอาญาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจําเปน สําหรับการ

อยูรวมกันของบุคคลในสังคม ซ่ึงพ้ืนฐานของบทบัญญัติของแตละฐานความผิด ในประมวลกฎหมาย

อาญา ประกอบไปดวยผูกระทํา การกระทํา กรรมของการกระทํา ผลของการกระทํา ตลอดถึง 

“คุณธรรมทางกฎหมาย” กลาวคือ คําวา “ชีวิตรางกาย (ความปลอดภัยของรางกาย) อนามัย 

                                                        
16 ธีรดา โสมะนันท และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 22. 
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เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิ” เหลานี้คือ “คุณธรรมทางกฎหมาย” ซ่ึงเปนพ้ืนฐานทางในทางความคิด

เสมอไมวาผูบัญญัติจะไดคํานึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายกอนการบัญญัติหรือไมก็ตาม 

 

2.1.2 คุณธรรมทางกฎหมาย17   

           “คุณธรรมทางกฎหมาย” ไดถูกแปลเปนภาษาไทยโดย ศาสตราจารย  ดร.คณิต ณ นคร โดย

มีการพัฒนามาจากภาษาเยอรมัน ท่ีเรียกวา Rechtsgueter ซ่ึงนักกฎหมายหลายทานเรียกเปน

ภาษาอังกฤษวา Legal Interest “คุณธรรมทางกฎหมาย” เปนสิ่งท่ีเปนนามธรรมท่ีเปน “ประโยชน” 

(Benefit) หรือเปนสิ่งท่ีเปนคุณคา (Value) โดยมีแนวคิดวา การท่ีจะใหมนุษยอยูรวมกันในสังคม

อยางสงบสุข มนุษยทุกคนตองเคารพและไมละเมิดประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกัน ดังนั้น 

“คุณธรรมทางกฎหมาย” จึงหมายความวา “ประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกันท่ีกฎหมาย

คุมครอง” หรือ “ประโยชนท่ีกฎหมายคุมครอง” ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายกับกรรมของการกระทํานั้น

มีความแตกตางกัน คุณธรรมทางกฎหมายเปนคุณคาในทางอุดมคติท่ีอยูเบื้องหลังของความผิดฐาน

ตางๆ เนื่องจากบทบัญญัติแหงกฎหมายในแตละฐานความผิดตองการคุมครองมิใชเพียงแตเปนบุคคล

หรือวัตถุท่ีเปนรูปรางเทานั้น แตกรรมของการกระทําเปนวัตถุท่ีถูกกระทบจากการกระทําท่ีละเมิด

คุณธรรมทางกฎหมาย                       

ตอมา Rechtsgueter ไดถูกแปลโดยในภายหลังโดยนักกฎหมายท่ีสําเร็จการศึกษา                      

จากประเทศเยอรมัน ไดแปลวา นิติสมบัติ เพราะเปนการแปลตรงตามคําศัพท เพราะหากใชคําวา

คุณธรรมแลวจะมีความหมายใกลเคียงกับคําวา Tugend ท่ีแปลวาคุณธรรม แต Tugend นี้จะแปลวา

คุณธรรมในการดํารงชีวิต เชน ความกลาหาญ  ซ่ึงนักกฎหมายดังกลาวก็ไดใหความหมายของนิติ

สมบัติ ไวใกลเคียงกับคุณธรรมทางกฎหมายวา “คุณธรรมทางกฎหมายหรือนิติสมบัติ” หมายถึง 

สภาวะความนึกคิดท่ีเปนนามธรรมซ่ึงบทบัญญัติแหงกฎหมายแตละฐานตองการคุมครองมิใชวัตถุท่ี

เปนรูปรางหรือบุคคลเทานั้น แตมุงคุมครองประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกัน อันเปนท่ีมาของ

ความผิดฐานตางๆ ในกฎหมายอาญา 

       2.1.2.1 ประเภทของคุณธรรมทางกฎหมาย 

         คุณธรรมทางกฎหมายหรือนิติสมบัติสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

                   1) คุณธรรมทางกฎหมายหรือนิติสมบัติท่ีเปนสวนบุคคล (Individual 

Rechtsgut) เชน ชีวิต เสรีภาพตางๆ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เกียรติยศ ชื่อเสียง 

                 2) คุณธรรมทางกฎหมายหรือนิติสมบัติ ท่ี เปนสวนรวม (Universal 

Rechtsgut) เชน ความปลอดภัยของสาธารณชน ความม่ันคงของประเทศ เปนตน 

                                                        
17 เรื่องเดียวกัน, หนา 5-8. 
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                  การแบงคุณธรรมทางกฎหมายออกเปน 2 ประเภทขางตน มีประโยชน 4 ประการ 

ไดแก 

                  1. ประโยชนในการตีความกฎหมาย คือ ชวยใหการบังคับใชกฎหมายมีความถูกตอง

ตามเจตนารมณท่ีตองการคุมครองปจเจกชนหรือบุคคลและคุมครองสังคม  

                  2. ประโยชนในการกําหนดผูเสียหาย คือ เม่ือมีการกระทําผิดกฎหมายในความผิดท่ี

คุณธรรมทางกฎหมายเปนคุณธรรมสวนรวมยอมถือวา รัฐหรือสังคมเทานั้นท่ีเปนผูเสียหาย รัฐจึงมี

หนาท่ีท่ีตองเขาจัดการเพ่ือคุมครองสภาวะความปกติสุขของสวนรวมดังกลาว มิใชหนาท่ีของเอกชน 

ในขณะท่ีถามีการกระทําตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวนบุคคลนั้น ผลเสียหายยอมกระทบตอ

ปจเจกบุคคลโดยตรง มิไดเปนผลเสียหายตอสังคมสวนรวม ดังนั้น จึงเปนสิทธิของผูเสียหายท่ีจะ

ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในความผิดท่ีคุณธรรมทางกฎหมายเปนการคุมครองคุณธรรมสวนบุคคล 

เพราะบุคคลยอมมีหนาท่ีจะคุมครองสภาวะความปกติสุขของบุคคลนั้นเอง เชน ความผิดฐานหม่ิน

ประมาท คุณธรรมทางกฎหมาย คือ สิทธิในชื่อเสียงของบุคคลอันเปนคุณธรรมสวนบุคคล ผูเสียหาย

จึงมีสิทธิท่ีจะเลือกวาจะดําเนินคดีกับผูกระทําผิดหรือไมก็ได นอกจากนั้น หากผูเสียหายและผูกระทํา

ความผิดสามารถตกลงกันได ผูเสียหายและผูกระทําผิดยอมสามารถยอมความระหวางกันไดเชนกัน 

                3. ประโยชนในการจัดหมวดหมูความผิด คือ ชวยจัดกลุมความผิดท่ีมีคุณธรรมทาง

กฎหมายเหมือนกันใหอยูในกลุมเดียวกัน ชวยใหการเรียนการสอนและการตีความกฎหมายเปนระบบ 

                    4. ประโยชนในการวินิจฉัยสิทธิในการปองกันตนเองโดยชอบดวยกฎหมาย (Right to 

Lawfully Defend) เพราะบุคคลท่ีเปนผูเสียหายยอมมีสิทธิท่ีจะปกปองตนเองจากการถูกคุกคามดวย

เหตุอันมิชอบดวยกฎหมายท่ีใกลจะถึง 

                  อยางไรก็ตาม ในความผิดบางฐานอาจมีคุณธรรมทางกฎหมายท้ังคุณธรรมทาง

กฎหมายท่ีเปนสวนรวม และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวนปจเจกบุคคล เชน ความผิดฐานชิง

ทรัพยท่ีตองการคุมครองท้ังกรรมสิทธิ์ในทรัพย และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคล รวมถึงตองการ

ปองกันสังคมไมใหเกิดภัยจากการละเมิดดวยพฤติกรรมรายแรง 

         2.1.2.2 การสละคุณธรรมทางกฎหมาย 

                   คุณธรรมทางกฎหมายเปนแนวคิดท่ีคุมครองสภาวะหรือประโยชนท้ังในสวนรวมและ

สวนปจเจกบุคคล เม่ือความผิดดังกลาวเปนความผิดท่ีละเมิดตอคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวน

บุคคลโดยแท คุณธรรมทางกฎหมายดังกลาวยอมอยูในฐานะท่ีผูเสียหายสามารถสละได 
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        อยางไรก็ตาม การสละคุณธรรมทางกฎหมายมีขอสังเกต 3 ประการ คือ18  

             1) คุณธรรมทางกฎหมายท่ีจะสละไดตองเปนคุณธรรมท่ีเปนสวนบุคคล

โดยแท ไมใชคุณธรรมท่ีเปนสวนรวม หรือท่ีมีคุณธรรมสวนรวมอยูดวย เพราะคุณธรรมดังกลาวยังมี

สวนรวมเปนเจาของคุณธรรม หรือเปนผูเสียหายรวมอยูดวย 

                     2) การสละคุณธรรมทางกฎหมายตองเกิดข้ึนโดยผู เสียหายรูตัววา                  

เม่ือผูเสียหายไดสละคุณธรรมทางกฎหมายแลวจะมีผลประการใดเกิดข้ึน เชน การสมัครใจเขาทะเลาะ

วิวาทกัน ยอมทําใหผูสมัครใจดังกลาวไมเปนผูเสียหาย 

                    3) แมจะเปนคุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองเฉพาะปจเจกบุคคล                     

แตคุณธรรมทางกฎหมายบางประเภทไมสามารถสละได เชน ชีวิตมนุษย ดังนั้น การลวงละเมิดตอ

คุณธรรมทางกฎหมายประเภทนี้ ผูเสียหายและผูกระทําผิดไมสามารถตกลงยุติการดําเนินคดีตอกันได 

  สําหรับคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเรานั้นได

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกฎหมายมุงคุมครองผูเสียหายมิใหถูกผูอ่ืนกระทําการลวงละเมิดทางเพศ

ตออวัยวะสวนท่ีอาจเกิดอันตรายตอรางกายและสงผลกระทบตอจิตใจของผูเสียหายอยางรายแรง               

ซ่ึงไดแก  อวัยวะเพศ ทวารหนัก และชองปาก เนื่องจากโดยสภาพของอวัยวะเหลานี้ ลวนแตเปน

ชองทางท่ีผูกระทําอาจลวงล้ําเขาไปในรางกายของผูเสียหายไดท้ังสิ้น ซ่ึงการลวงล้ําเขาไปในรางกาย              

ของผูเสียหายนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตได รวมไปถึงคุมครองผูถูกกระทําทุกเพศและทุกชวงวัย

ดวย ไมไดจํากัดเพียงแคเพศหญิงดังเชนตามท่ีกฎหมายอาญากอนการแกไขใหมไดบัญญัติไว                 

กอนป พ.ศ.2550 แตสําหรับคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดเรื่องการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน              

สิบหาป คือ “การคุมครองความบริสุทธิ์ทางเพศของเด็ก” เด็กไมอาจถูกกระทําชําเราโดยชอบ                    

ดวยกฎหมายไดทุกกรณี ความยินยอมของเด็กจึงไมเปนสาระสําคัญขององคประกอบความผิดดังกลาว 

และคุมครองเด็กท้ังเพศหญิงและชายผูถูกกระทําชําเราอยางเทาเทียมกัน 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, การลดปริมาณคดีข้ึนสูศาล: ศึกษากรณีการกําหนดความผิด

อันยอมความไดตามประมวลกฎหมายอาญา, คนวันท่ี 28 กันยายน 2557 จาก http://www.sri. 

cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research_files/research_56_4.pdf 
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2.2 เหยื่ออาชญากรรม (Victimology) 

        

2.2.1 ความหมายของเหย่ืออาชญากรรม19   

          เหยื่ออาชญากรรม หมายถึง “บุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากการกออาชญากรรม              

ของผูกระทําความผิดไมวาจะเปนความผิดความเสียหายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน รวมท้ัง

เสรีภาพหรือสิทธิอ่ืนใด” 

 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมประการหนึ่งมาจากเหยื่ออาชญากรรม เนื่องจากเหยื่อ

อาชญากรรมมีสวนยั่วใหเกิดการกระทําความผิด หรือเหยื่ออาชญากรรมอาจจะตั้งตนอยูในความ

ประมาท หรืออาจจะเปนความรูเทาไมถึงการณของเหยื่อเอง เปนตน แตสําหรับในบางกรณีผูเสียหาย

หรือเหยื่ออาชญากรรมอาจเกิดจากการกระทําของตนเอง20 ไดแก โสเภณี ผูติดสุรา ยาเสพติด หรือ

การพนัน เปนตน เนื่องจากในทางอาชญาวิทยาถือวาการกระทําของบุคคลดังกลาวมีเหตุท่ีทําใหเปน

เชนนั้น เชน ความยากจน สภาพเสื่อมโทรมของครอบครัว การไมมีอาชีพเปนหลักแหลง การถูกเพ่ือน

หรือคนชั่วหลอกลวงไป การไมมีบุคคลเลี้ยงดูใหพอเหมาะพอควรแกอัตภาพ เปนตน  

 

       2.2.2 ประเภทของเหย่ืออาชญากรรม21   

         Schafer ไดจําแนกประเภทของเหยื่ออาชญากรรมโดยพิจารณาความรับผิดชอบของเหยื่อ

อาชญากรรมเปนสําคัญ โดยแบงเหยื่ออาชญากรรมออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1. เหยื่ออาชญากรรมท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับอาชญากร (Unrelated Victims) 

เหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้เปนผูท่ีไมมีความสัมพันธในทางใดๆ กับอาชญากร แตเปนเพียง

ผูรับเคราะหจากอาชญากรเทานั้น 

2. ผูเปนเหยื่อของตนเอง (Self-Victimizing Victims) 

         เหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้ตกเปนเหยื่อโดยตนเอง ดังนั้น ตนเองก็คือ อาชญากร                    

หรือเรียกการกระทําของเหยื่อแบบนี้วา “อาชญากรรมท่ีปราศจากเหยื่อ” เหยื่อประเภทนี้เปนผูท่ีตอง

รับผิดชอบตอการกระทําความผิดอยางเต็มท่ี เชน โสเภณี นักพนัน บุคคลผูติดสุราหรือยาเสพติด                

เปนตน 

 

                                                        
19 อัจฉรียา ชูตินันท, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2555), หนา 58. 
20 อัณณพ ชูบํารุง, อาชญาวิทยาแนวพุทธ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2539), หนา 130. 
21 อัจฉรียา ชูตินันท, เรื่องเดิม, หนา 59-62. 
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3. เหยื่อท่ีกระตุนใหเกิดอาชญากรรม (Provocative Victims) 

           เหยื่อประเภทนี้ไดกระทําการบางสิ่งอยางท่ีขัดใจอาชญากรกอน เชน การผิดสัญญา การดู

หม่ินเหยียดหยาม หรือการนอกใจ เปนตน การกระทําดังกลาวของเหยื่อเองท่ีเปนการสงเสริมยั่วยุให

อาชญากรประกอบอาชญากรรมข้ึนได และอันตรายก็จะตกแกเหยื่อประเภทนี้เอง 

        4. เหยื่อท่ีจูงใจใหเกิดอาชญากรรม  (Precipitative Victims) 

         เหยื่อประเภทนี้จะมีพฤติกรรมท่ีปราศจากความตั้งใจของเหยื่อท่ีเปนการสงเสริม ลอใจหรือ

จูงใจใหอาชญากรประกอบอาชญากรรมตอเหยื่อท่ีเปนตัวลอ เชนการเดินไปในท่ีเปลี่ยวและ                         

ท่ีรกรางคนเดียว เหยื่อประเภทนี้ก็อาจถูกชิงทรัพย หรือถูกกระทําความผิดเก่ียวกับเพศได  

          5. เหยื่อท่ีมีความออนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims)                                

          เหยื่อประเภทนี้เปนเหยื่อท่ีมีคามออนแอท้ังทางดานรางกายและจิตใจ แมวาคนพวกนี้จะไม

เก่ียวของกับอาชญากรก็ตาม แตเปนผลใหอาชญากรมีความคิดท่ีจะกระทํารายตอเขา เชน เด็กผูหญิง 

คนเจ็บปวยทางจิต เปนตน ถือวาเปนเหยื่อท่ีมีความออนแอทางชีวภาพ งายตอการตกเปนเหยื่อของ

อาชญากร 

       6. เหยื่อท่ีมีความออนแอในทางสังคม  (Socially Weak Victims) 

          เหยื่อประเภทนี้เปนเหยื่อท่ีไมมีความเทาเทียมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคม เชน พวกชนกลุมนอย 

พวกอพยพเขามาอยูในถ่ินใหม เปนตน โดยเหยื่อประเภทนี้จะไมไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกของ

สังคมอยางเต็มภาคภูมิ จึงอยูในฐานะท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากอาชญากรได  

           7. เหยื่อการเมือง (Political Victims) 

         เหยื่อประเภทนี้เปนเหยื่อท่ีไดรับความทุกขทรมานจากผูท่ีเปนปรปกษกัน ในทางการเมือง 

เปนบุคคลท่ีเปนคูแขงกันในการรณรงคเพ่ือใหไดมาซ่ึงตําแหนงท่ีมีอํานาจในทางการเมือง แตถูกฝายท่ี

มีอํานาจอยูกอนแลวเจาะจงวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนอาชญากร ท้ังนี้  โดยอาศัยกฎหมาย

อาญาท่ีมีอยูเปนหลักในการกลาวหา เปนเหยื่อท่ีถูกฝายปรปกษถือวาผิดกฎหมาย 

          นอกจากนี้ยังมีนักอาชญาวิทยาอีกทานหนึ่ง ชื่อวา เฮนติก (Han von Hentig) ไดเขียน

หนังสือชื่อวา “The Criminal and His Victim” เพ่ือหาความสัมพันธของอาชญากรและเหยื่อ

อาชญากรรม ซ่ึงไดแบงเหยื่ออาชญากรรมออกเปน 13 ประเภท ดังนี้ 

 1. ผูเยาว (The Young) 

        เปนผูเสียหายท่ีควรใหความสังเกตมาก เพราะผูเยาวขาดประสบการณและเปนผูออนแอ 

นอกจากนี้ เฮนติก ยังมีความเห็นวาเด็กสวนมากยังไมไดเปนเจาของในทรัพยสิน ดังนั้น จึงเทากับวา       

เขาไดรับยกเวนจากการเปนผูเสียหายของอาชญากรรมประเภทผลประโยชน ผูเยาวสวนใหญมักจะตก

เปนเหยื่อโดยถูกหลอกลวงหรือลักพาตัวไปเรียกคาไถ  
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         2. ผูหญิง (The Female) 

        สําหรับผูเยาวท่ีเปนผูหญิง ก็มักจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรมประเภทการกระทําความผิด

เก่ียวกับเพศ โดยท่ัวไปแลวผูหญิงเปนบุคคลท่ีออนแออีกแบบหนึ่ง หญิงในวัยรุนนอกจากจะตกเปน

ผูเสียหายในความผิดเก่ียวกับการขมขืนกระทําชําเราแลว บางครั้งยังถูกฆาตกรรม สวนหญิงสูงอายุ              

มักตกเปนผูเสียหายในความผิดเก่ียวกับทรัพยสิน  

 3. บุคคลสูงอายุ (The Old) 

       ผูเสียหายประเภทนี้มักออนแอท้ังกําลังกายและกําลังใจ จึงมักตกเปนเหยื่ออาชญากรรมใน

การกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย 

          4. บุคคลโรคจิตหรือจิตบกพรอง (The Mentally Defective) 

           ผูเสียหายประเภทนี้มีลักษณะงายตอการถูกหลอกลวง จึงตกเปนผูเสียหายไดงาย 

 5. บุคคลตางดาว (Immigrants) 

 ผูเสียหายประเภทนี้มีจุดออนอยูท่ีความขัดแยงในเรื่องวัฒนธรรมการยายถ่ินท่ีอยูจากประเทศ

หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนั้นไมใชเปนเรื่องท่ีงายดาย คนตางดาวมักจะพบกับอุปสรรคตางๆ เชน 

ความยากลําบากในเรื่องภาษาพูด วัฒนธรรม และความยากจน เพราะถูกปฏิเสธหรือไมยอมรับโดย

คนของประเทศนั้น ดังนั้น คนตางดาวและคนพ้ืนเมืองจึงมักแสดงออกซ่ึงความเปนปรปกษตอกัน                  

คนตางดาวจะเรียนรูเทคนิคตางๆ เพ่ือปรับตัวนั้นเปนสิ่งท่ีใชเวลานาน 

           6. คนกลุมนอย (Minorities) 

       ผูเสียหายประเภทนี้จัดเขาอยูในประเภทเดียวกันกับคนตางดาว 

         7. พวกโงท่ึม (Dull Normals)                                                                                                             

           บุคคลประเภทนี้ เฮนติก เรียกวา “ผูเสียหายโดยกําเนิด” (Born Victims) จัดเขาอยูใน

ประเภทเดียวกันกับคนตางดาวและคนกลุมนอย 

          8. พวกท่ีมีแนวโนมไปในทางต่ํา (The Depressed) 

         ผูเสียหายประเภทนี้มักมีความบกพรองทางกายและทางจิตอยูกอนแลว  มาประสบกับความ

ผิดหวังหรือขาดในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา จึงเกิดบุคลิกภาพแบบใหมท่ีมีแนวโนมไปทางต่ํา ทําใหอาชญา

กรเห็นชองทางท่ีจะประกอบอาชญากรรมตอบุคคลประเภทนี้  

         9. พวกโลภมาก (The Acquisitive) 

       เฮนติก เรียกผูเสียหายประเภทนี้วา “ผูเสียหายชั้นท่ี 1” คือ มีท้ังความปรารถนาท่ีจะ

ประกอบอาชญากรรมดวยและปรารถนาท่ีจะเปนผูเสียหายเองดวย เชน นักการพนัน นักตมตุน ท้ังนี้ 

เพราะตัวเขาเองเปนผูวางแผนอาชญากรรมเอง จึงทําตามแผนโดยยอมตกเปนผูเสียหาย 
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         10. พวกเสเพล (The Wanton) 

           เปนผูเสียหายท่ีมีชีวิตอันมืดมนภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบของสังคม ชีวิตไร

คา จึงงายท่ีจะตกเปนผูเสียหาย 

          11. พวกเปลาเปลี่ยวและอกหัก (The Lonesome and Heartbroken) 

           ผูเสียหายจะมีความบกพรองทางจิตอยูแลว จึงมีแนวโนมท่ีจะตกเปนผูเสียหายไดงาย 

ลักษณะท่ัวไปของบุคคลประเภทนี้คลายกับพวกโลภมากอยากได คือ อยากไดเพ่ือน อยากไดความสุข

แทนการอยากไดเงินทอง 

         12. พวกอยูในฐานะถูกทรมาน (The Tormentors) 

       ผูเสียหายประเภทนี้อยูในครอบครัวท่ีนาเศราโดยสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงอาจจะเปนบิดาหรือ

มารดา อาจจะเปนโรคจิตบกพรอง หรือพิษสุราเรื้อรัง จึงตองตกเปนภาระของคนอ่ืนๆ ในครอบครัวท่ี

จะตองคอยปรนนิบัติ ในท่ีสุดผูปรนนิบัติทนถูกทรมานไมไหว จึงตองฆาผูนั้นเสีย 

          13. พวกถูกตัดโอกาส ถูกละเลย ถูกตอสูขัดขวาง (The Blocked) 

           ผูเสียหายท่ีถูกกรรโชกทรัพยหรือรีดเอาทรัพย และบุคคลดังกลาวนี้ทําการตอสูขัดขวาง 

นอกจากนี้ก็มีพวกท่ีสูญเสียโอกาสหรือสูญเสียสถานภาพของตัวเอง ทําใหเกิดความเสียหายแกตนเอง 

อาจจะถูกใสรายปายสีจึงตองหาทางตอสูเพ่ือตัวเอง คนพวกนี้ก็จัดเปนพวกท่ียากท่ีจะตกเปนเหยื่อ             

และตนเองก็อาจจะประกอบอาชญากรรมเสียเองก็ได 

 

2.2.3 บทบาทของเหย่ืออาชญากรรมตอการเกิดอาชญากรรม22  

          นักอาชญาวิทยาท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเรื่องเหยื่ออาชญากรรม เชน วูฟแก็ง

(Wolfgang) ไดทําการศึกษาและวิจัยคดีฆาตกรรม พบวา ความประพฤติในทางยั่วยุอารมณของ

ผูเสียหาย สวนมากมักเปนสาเหตุท่ีสําคัญใหเกิดอาชญากรรม และ บารเนส (Barnes) มีความเห็นวา 

ผูเสียหายท่ีประมาทเลินเลอหรือขาดความระมัดระวังเปนสาเหตุประการหนึ่งใหการประกอบ

อาชญากรรมเปนไปไดโดยสะดวก จึงสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมของผู เสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรมมีสวนสําคัญอยางยิ่ง  ในการเปนจุดเริ่มตนประกอบอาชญากรรมของอาชญากร โดยมี

สาเหตุ ดังนี้ 

1. ผูเสียหายมักจะมีความสัมพันธหรือเคยรูจักกับอาชญากรมากอนท่ีจะตกเปนเหยื่อ                       

เชน เปนสามีภรรยา คูรัก คนรูจัก เพ่ือนรวมงาน ทําธุรกิจรวมกัน เปนตน 

                                                        
22 เรื่องเดียวกัน, หนา 62-63. 
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2. ผูเสียหายมีพฤติกรรมชอบแตงตัวยั่วยุ ซ่ึงไปกระตุนอารมณของอาชญากร โดยเฉพาะ

อาชญากรท่ีมีความผิดปกติทางเพศอยูแลว จึงทําใหอาชญากรคิดลงมือจะกระทําความผิดไดในทันทีท่ี

ไดโอกาส 

3. ผูเสียหายบางรายก็มีพฤติกรรมท่ีขมขูหรือกดดันขมเหงบีบค้ัน ตอผูกระทําความผิดอยาง

มากจนระงับอารมณและยับยั้งสติไมได จึงตองลงมือทําราย เนื่องจากเพราะความคับแคนใจ                        

หรือบันดาลโทสะ เปนตน 

4. ผูเสียหายบางรายไมไดมีพฤติกรรมยั่วยุ แตอาชญากรไดถูกยั่วยุจากสิ่งอ่ืนๆ อยูกอนแลว 

และผูเสียหายเขามาอยูในสถานการณท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมโดยบังเอิญ เชน กรณีท่ีเหยื่อถูก

กระทําชําเรานั้น อาจเปนสาเหตุท่ีไดรับการยั่วยุจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็คทรอนิคสโปเปลือย      

เปนตน 

5. ผูเสียหายตกเปนเหยื่ออาชญากรรม เพราะเหตุความเชื่อทางศาสนาหรือลัทธินิกายลึกลับ

ตางๆ  

6. ผูเสียหายมีพฤติกรรมท่ีมีความประมาทเลินเลออยูเสมอ เชน ลืมปดประตูหรือหนาตาง 

อาคารบานเรือน ลืมล็อครถยนต ชอบเดินในท่ีเปลี่ยว เปนตน 

          กลาวโดยสรุป คือ บทบาทของผูเสียหายหรือเหยื่อมักมีความสัมพันธกับการกอใหเกิด

อาชญากรรมอยูเสมอ โดยเฉพาะบทบาทของผูเสียหายหรือเหยื่อในทางยั่วยุเรงเรา หรือเชิญชวน                

ใหอาชญากรลงมือกระทําความผิด ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องเหยื่ออาชญากรรม จึงเปนการศึกษา                 

ถึงความสัมพันธระหวางอาชญากรรม อาชญากร และผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม เพ่ือปองกัน

ผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมใหพนจากเง้ือมมือของอาชญากร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความปลอดภัยและสงบเรียบรอยใหบังเกิดข้ึน

ในสังคม  

  

2.3 การลงโทษ  

  

จากหลักท่ีวา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” ซ่ึงหมายถึงวาความรับผิดนั้น

จะตองเปนไปตามกฎหมายท่ีบัญญัติไวกอนแลว และการลงโทษก็มีการกําหนดของกฎหมายแลว 

ดังนั้นทําใหผูรางกฎหมายอาญาของประเทศตางๆ พยายามท่ีจะบัญญัติกฎหมายใหมีความครอบคลุม

ท่ีสุด การกระทําใดท่ีเห็นวามีผลกระทบตอสังคมจะถูกบัญญัติใหเปนความผิด และกําหนดบทลงโทษ 

          เนื่องจากโทษในทางอาญานั้นมีผลกระทบกระเทือนตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ทรัพยสินของ

ประชาชน กฎหมายอาญาจึงมีลักษณะท่ีพิเศษแตกตางจากกฎหมายอ่ืนๆ ในการท่ีจะวินิจฉัยวาบุคคล

ใดกระทําความผิดในทางอาญานั้น จะตองเปนไปตามโครงสรางความรับผิดและความชอบดวย
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กฎหมาย ถาขาดองคประกอบอันใดแลว ก็จะถือวาบุคคลนั้นกระทําความผิดมิไดและจะลงโทษบุคคล

นั้นมิได 

 

2.3.1 ความหมายของการลงโทษ23   

          การลงโทษ หมายถึง การกระทําท่ีเปนผลรายแกผูท่ีตองรับโทษซ่ึงอาจจะเปนผลรายตอ

รางกาย จิตใจหรือทรัพยสิน ซ่ึงการลงโทษนั้นเปนเสมือนเครื่องมือของการตัดสินของสาธารณะ                   

ซ่ึงประกอบดวยประเด็นสําคัญ คือ การลงโทษ ไดแก วิธีการท่ีเก่ียวของกับการเจ็บปวด หรือการ

ทรมาน ซ่ึงเปนผลมาจากการตัดสินโดยคานิยมบางอยางของสังคม นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายทาน

เสนอความคิดวาการลงโทษเปนการกระทําตามสัญชาตญาณการแกแคนโดยเปนกระบวนการท่ียุงยาก

ซับซอน อาชญากรรมบางประเภทและการกระทําบางชนิดถูกมองวาผิดและทําใหสังคมเสียสมดุล ทํา

ใหเสียผลประโยชนของบุคคลหรือสมาชิก ปฏิกิริยาการลงโทษตางๆ จึงเปนการทําลายความสมดุล                      

ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การลงโทษอาจเปนเพียงหนึ่งในปฏิกิริยาหลายๆ อยางตอการฝาฝนกฎหมาย  

             การลงโทษ หมายความถึง การท่ีรัฐกําหนดภาวะอยางหนึ่งอยางใดแกบุคคล ซ่ึงภาวะนั้น

โดยปกติธรรมดาแลวถือเปนสิ่งไมปรารถนาในอันท่ีจะตอบโต  เนื่องจากการท่ีบุคคลนั้นไดกระทํา

ความผิด หรือกออาชญากรรมข้ึน 

   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายคําวา  “โทษ” หมายถึง ความผิด  

ผลแหงความผิดท่ีตองรับผลราย สวนความหมายในทางกฎหมาย หมายถึง มาตรการท่ีกฎหมาย

กําหนดไวสําหรับลงโทษผูกระทําความผิดอาญา โทษอาญาควรใชกับการกระทําท่ีมีผลกระทบตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้นและตามพจนานุกรมศัพท

กฎหมายไทยไดใหความหมายของคําวา “ความรับผิดทางอาญา” 24 หมายถึง การท่ีบุคคลตองรับโทษ

ทางอาญาหรือถูกบังคับใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัย หรือถูกคุมความประพฤติ หรือมาตรการทาง

อาญาอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  

  ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด เสนอหลักเกณฑในการ

กําหนดโทษทางอาญาซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางไว ดังนี้25  

                                                        
23 เรื่องเดียวกัน, หนา 130. 
24 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หนา 128. 
25 Packer, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction (California: 

Stanford University, 1968), p. 296. 
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1. คนสวนใหญนั้นสังคมเห็นวา การกระทํานั้นคุกคามหรือเปนอันตรายรายแรง ตอการอยู

รวมกันของคนในสังคม โดยมีลักษณะเปนอาชญากรรมรายแรงท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยของ

บุคคลและสังคม เชน การฆาผูอ่ืน การขมขืน การใชกําลังประทุษราย เปนตน 

2. การลงโทษทางอาญาตองทําใหการกระทําผิดนั้นๆ ลดนอยลง 

3. การลงโทษทางอาญา ตองไมทําใหพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคมลดนอยลง 

4. หากเปนความผิดอาญาแลว จะสามารถบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียม

กัน ท้ังนี้ โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผูกระทําความผิดเปนสําคัญ 

5. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองมีประสิทธิภาพในการพิสูจนความผิดและลงโทษ

ผูกระทําความผิด โดยไมกอใหเกิดภาระแกการดําเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตท้ังดานคุณภาพ

และปริมาณ 

6. ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญา 

     

2.3.2 แนวคิดเรื่องการลงโทษ 

          การลงโทษเปนวัฒนธรรมทางเนติธรรมของแตละชนชาติ ซ่ึงจะมีวิธีการท่ีแตกตางกันไปตาม

วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และกฎระเบียบทางสังคมของบานเมืองนั้นๆ ซ่ึงถือเปนข้ันตอนสุดทาย

ของกระบวนการยุติธรรมท่ีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดตามคําพิพากษาของศาล อันเปนหนาท่ีหลัก

ของกรมราชทัณฑ แตการลงโทษบางอยาง เชน โทษจําคุก ซ่ึงเปนการลงโทษท่ีมีลักษณะเปนการตัด

ออกจากสังคมชั่วคราว เพ่ือลงโทษและปรับปรุงแกไขผูนั้น แตโทษจําคุกอาจถูกทดแทนดวยทางเลือก

อ่ืนได เชน การคุมความประพฤติ เปนตน26    

   แนวความคิดเรื่องการลงโทษนั้นก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันโดยสรุป  

ดังนี้27   

1. แนวคิดตามสํานักคลาสสิค (Classical School) 

ทฤษฎีแบบท่ีเปนศาสตรไดกําเนิดข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 18 แนวคิดของสํานักนี้เกิดจากสอง

เหตุ ไดแก ความเบื่อหนายของสังคมอันเนื่องมาจากผูปกครองรัฐในสมัยโบราณอางเอาเหตุ

                                                        
26 มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะนิติศาสตร, เอกสารประกอบการเรียนวิชากฎหมาย, คน

วันท่ี 8 ตุลาคม 2557 จาก http://www.lawprachin.com/fileadmin/templates/data/.../บทท่ี

สอง.doc 
27 ปราถนา บุญเพ็ง, การเปรียบเทียบความผิดอันยอมความไดในคดีอาญาในระบบ

กฎหมายของประเทศไยและประเทศลาว (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556). 
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อาชญากรรมมาเปนขอแกตัว เพ่ือกระทําการทารุณกรรมแกผูอยู ใตปกครอง อีกเหตุผล คือ 

นักปราชญพยายามหาเหตุผลและคําอธิบายวิชาธรรมศาสตร ซ่ึงหวังวาจะชวยปฏิรูปกระบวน

พิจารณาคดีอาญาในสมัยกอนใหดีข้ึนได 

  นักคิดในสํานักนี้ ไดแก ซีซาร แบคคาเรีย (Cesare Beccaria)และเจเรมี เบ็นแธม (Jeremy 

Bentham) แนวความคิดของสํานักนี้เชื่อวาทุกคนจะมีความเทาเทียมกันและเสมอภาคกัน ทฤษฎีท่ี

ยึดถือในสํานักนี้ ก็คือ ทฤษฎีเจตจํานงอิสระ (Free Will Theory) โดยทฤษฎีนี้ถือหลักวาทุกๆ คนมี

อิสระในการกระทํา สามารถท่ีจะเลือกกระทําสิ่งใดๆ ไดระหวางการทําความดีและการทําความชั่ว 

ดังนั้นเม่ือเลือกท่ีจะกระทําความชั่วโดยเชื่อวาจะใหผลประโยชนตอบแทนมากกวาจึงตองมีการลงโทษ

ใหสาสมกับความผิดท่ีไดกระทํา ซ่ึงทฤษฎีนี้เปนท่ีนิยมกันมากในยุคนั้น และสํานักคลาสสิคมีอิทธิพล

เปนอยางมากตอประเทศในยุโรป แตทวาสิ่งท่ีสํานักคลาสสิคเชื่อม่ันนั้นจะมีลักษณะเปนนามธรรม

มากกวารูปธรรม 

        2. แนวคิดตามสํานักนีโอ คลาสสิค (Neo-Classical School) 

สํานักนีโอ คลาสสิค หรือสํานักคลาสสิคใหมนี้เห็นวา คนทุกคนมีเจตจํานงเสรีเทาเทียมกัน ไม

วาจะเปนผูเยาว คนชรา คนวิกลจริต หรือบุคคลธรรมดา ดังนั้น เม่ือเขามีเจตจํานงเสรีเทาเทียมกัน

แลวเขาจึงตองรับผิดในการกระทําอยางเทาเทียมกัน และเหตุผลสําคัญท่ีทําใหลงโทษอยางเครงครัดก็

เนื่องมาจากความคิดของทฤษฎีปองกันเห็นวาการลงโทษควรกระทําเพ่ือประโยชนของสังคม และการ

ลงโทษจะเปนประโยชนก็ตอเม่ือปองกันไมใหคนอ่ืนกระทําความผิดอีก และการลงโทษจะตองใหมี

ความเหมาะสมกับตัวของบุคคลผูกระทําความผิดดวย  

โดยหลัก สํานักคลาสสิคใหมในเรื่องการลงโทษนี้เห็นวามีความเหมือนกับสํานักคลาสสิค คือ 

คอนขางจะรุนแรงและครอบงําจิตใจของมนุษยมากเกินไป โดยยอมรับวามนุษยมีความสามารถและ

ความรับผิดชอบไมเทาเทียมกันจึงไมควรไดรับโทษเทากัน ดังนั้น การพิจารณาดานอายุ สภาวะจิตใจ 

และเหตุบรรเทาโทษอ่ืนๆ ประกอบการลงโทษ ฉะนั้นสํานักนี้มีแนวโนมเอียงไปในทางท่ีจะใชโทษเปน

เครื่องเยียวยาใหผูกระทําผิดเปนคนดีข้ึน 

3. แนวคิดตามสํานักปฎฐิานนิยม (Positive School) 

  สํานักปฎิฐานนิยม มีแนวความคิดโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรในการวิเคราะหถึงสาเหตุ    

ของการกระทําผิดและในการบังคับใชกฎหมาย โดยกฎหมายจะตองคํานึงถึงสาเหตุและพ้ืนเพดั้งเดิม

ของผูกระทําผิด เพราะการกระทําผิดอาจจะเกิดจากความกดดันและบีบค้ันทางรางกาย จิตใจ หรือ

สภาพทางสังคม สวนการลงโทษผูกระทําความผิดมิไดมุงหมายไปในดานการขมขู ยับยั้งการกระทํา

ความผิด แตเพ่ือเปนการอบรมแกไขใหผูกระทําความผิดปรับตัวเขากับสังคมได แนวความคิดสํานักนี้

ใหความสําคัญกับกฎหมายของบานเมือง (Positive Law) เพ่ือใหกฎหมายมีความชัดเจนเด็ดขาด โดย

ไมตองคํานึงถึงเหตุผลทางศีลธรรม ศาสตราจารยฮารท (Professor H. L. A. Hart) ไดมีแนวคิดท่ีวา 
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“กฎหมายและศีลธรรมไมจําเปนตองเก่ียวโยงกันเสมอไป ความสมบูรณของตัวกฎหมายเปนเรื่องท่ี

ตองแยกออกจากความชอบธรรมภายในกฎหมาย แตบางครั้งกฎหมายและศีลธรรมก็เก่ียวของกันได” 

 

    2.3.3 ท่ีมาของการลงโทษทางอาญา  

เนื่องจากสังคมเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในสังคม จึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุม

ความประพฤติของสมาชิกในสังคม เพ่ือใหสังคมมีความปกติสุขและความสงบเรียบรอย ซ่ึงแตเดิมใน

สังคมยุคแรกๆ นั้น การลงโทษตอผูกระทําความผิดมีลักษณะเปนการแกแคนสวนตัว เชน การกระทํา

เพ่ือทดแทนความโกรธแคนของผูถูกทําราย โทษท่ีลงแกผูกระทําความผิดก็เปนโทษท่ีรุนแรง เชน ฆา

ผูกระทําความผิดหรือขับไลออกจากชุมชน ถาเปนการทํารายคนในชุมชน การแกแคนก็อาจเปนการ

ตอสูระหวางชุมชน ฝายท่ีแพตองเสียเบี้ยปรับ (Penalty) ซ่ึงเปนความคิดพ้ืนฐานในเรื่องโทษอยาง

หนึ่ง ตอมาเม่ือมีการปกครองเปนลักษณะชุมชนท่ีมีระเบียบชัดเจนข้ึน และอํานาจปกครองของ

หัวหนาชุมชนก็เดนชัดข้ึน การแกแคนเปนการสวนตัวก็ลดลงมาเปนการลงโทษโดยหัวหนา และ

วิวัฒนาการมาเปนระบบการแกแคนโดยชุมชน จนในท่ีสุดก็กลายมาเปนระบบการลงโทษโดยรัฐใน

ปจจุบันโดยใชกฎหมายบังคับแกสมาชิกในสังคม หากมีการละเมิดกฎหมายซ่ึงถือวาเปนความผิดก็

จะตองมีการลงโทษ การลงโทษจึงเปนเครื่องมือสงเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายอยางหนึ่ง และเปน

การใชอํานาจบังคับ (Sanction) โดยรัฐเปนผูกระทําตอบโตกระทําความผิด 

          สําหรับวิวัฒนาการการลงโทษผูกระทําผิดในทุกประเทศ มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ เริ่ม

จากการลงโทษอยางโหดรายเพ่ือตอบแทนใหสมแคน เพ่ือขมขูยับยั้งใหเกรงกลัวและเข็ดหลาบ แลว

คลี่คลายลงมาเปนการฟนฟูอบรมแกไขใหคืนดี รูปแบบการลงโทษในแตละยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไป

ตามลักษณะการปกครองและสังคมเปนสําคัญ 

 

2.3.4 วัตถุประสงคของการลงโทษ28   

          ในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น นักทัณฑวิทยาไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ

ผูกระทําความผิดวามี 5 ประการ ดังนี้  

          2.3.4.1 เพ่ือเปนการแกแคนทดแทน (Retribution) แยกออกเปน 

                      1) การลงโทษเพื่อเปนการแกแคน (Punishment as a Retribution, 

Retaliation or Revenge) นับวาเปนวัตถุประสงคท่ีใชลงโทษผูกระทําความผิดท่ีมีมาแตสมัยโบราณ

และแพรหลายท่ีสุด แมกระท่ังในปจจุบันระบบการลงโทษแบบตาตอตา ฟนตอฟน ก็เปนตัวอยางหนึ่ง

ของการลงโทษเพ่ือเปนการแกแคน ซ่ึงกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาผูกระทําความผิดสมควรจะไดรับการ

                                                        
28 อัจฉรียา ชูตินันท, เรื่องเดิม, หนา 130-133. 
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โตตอบดวยการลงโทษอยางสาสมกับความผิดท่ีไดกระทําข้ึน เชน ผูท่ีฆาผูอ่ืนตายโดยเจตนาก็สมควร

จะไดรับโทษใหตายตกไปตามกัน ท้ังนี้ เพ่ือเนนใหเห็นผลกรรมท่ีไดกระทําไวตอผูอ่ืน 

   2) การลงโทษเพ่ือเปนการทดแทนหรือชดเชยความผิด (Punishment as 

an Expiation or Atonement) การลงโทษเพ่ือเปนการทดแทนหรือชดเชยความผิด ก็เปนเหตุผลท่ี

เกาแกพอๆ กับการลงโทษเพ่ือเปนการแกแคนตามวัตถุประสงคนี้ผูกระทําความผิดจะตองชดใช

ความผิดดวยความทุกขทรมาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการลงโทษไดกระทําตอหนาสาธารณชน 

วัตถุประสงคของการลงโทษนี้ก็จะมากยิ่งข้ึน 

 เหตุผลในการทดแทนสวนใหญ ข้ึนอยู กับความรูสึก ท่ีจะแกแคนของผู ท่ี ถูก

ประทุษราย เปนความตองการของบุคคลในอันจะกระทําการทดแทนแกผูท่ีทําความเสียหายใหแกตน 

เนื่องจากสังคมเห็นวาสมาชิกตองการใหมีการทดแทนและสังคมอาจบําบัดความตองการดังกลาวของ

สมาชิกไดโดยสังคมเขาจัดทําเสียเอง ซ่ึงจะเปนระเบียบเรียบรอยดีกวาปลอยใหสมาชิกจัดการเอาเอง 

ความคิดสนับสนุนทฤษฎีทดแทนนี้มีมาแตโบราณกาลแลว แตเพ่ิงมามีการใหเหตุผลและวาง

หลักเกณฑอยางสมบูรณในสมัยของ  เอมมานูเอล คานท  (Immanuel Kant) และ เกอรก เฮเกล 

(George Wilhelm Friedrich Hegel) 

         เอมมานูเอล คานท (Immanuel Kant) ไดใหเหตุผลวา เปนท่ีเห็นชัดอยูในตัววาการ

ลงโทษเปนของคูกับการกระทําผิดเพ่ือความยุติธรรมแลวผูซ่ึงจงใจทําการอันไมเปนธรรมจะตองถูก

ลงโทษอาญา ซ่ึงไดสัดสวนพอดีท้ังในสภาพและความหนักเบากับความผิดของเขา ถาสังคมไมลงโทษ

ผูกระทําผิดก็เทากับสังคมยอมรับรองการกระทําของเขา และดวยเหตุนั้นก็มีผลเหมือนวาสังคมเปน

ผูสนับสนุนใหกระทําผิด คานทถือหลักนี้อยางเขมงวด โดยไมยอมรับเหตุผลอยางอ่ืนในการลงโทษ 

และไดกลาวไวในหนังสือ Philosophy of Law วา “จะใชการลงโทษเปนเพียงเครื่องมือเพ่ือใหเกิด

ประโยชนอยางอ่ืนไมได ไมวาจะเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูถูกลงโทษเอง หรือแกสังคมเปนสวนรวมก็

ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะตองเนื่องมาจากเหตุวา บุคคลท่ีถูกลงโทษไดกระทําผิดอาญาเทานั้น 

ท้ังนี้เพราะเปนการไมบังควรท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งเพียงเพ่ือจะเปนเครื่องมือใหบังเกิดผลแกบุคคล

อ่ืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะท่ีเกิดมาเปนมนุษยในอันจะไมถูกปฏิบัติเชนนั้น” คานท ยอมใหมีขอยกเวน

จากหลักขางตนนี้ได 2 ประการ คือ 

                 ประการแรก อาจมีการผอนเบาโทษใหลดลงหากปรากฏวาการลงโทษอยางหนัก 

โดยดําเนินตามหลักขางตนอยางเครงครัดจะเปนการกระทบกระเทือนความรูสึกของประชาชน 

ประการท่ีสอง ในเม่ือการปฏิบัติตามหลักขางตนอยางเครงครัดจะเปนการลดจํานวนพลเมืองของรัฐลง

จนเกินควร 

             สวนเกอรก เฮเกล (George Wilhelm Friedrich Hegel) มีความเห็นลดหยอนลง

ไปกวาคานทบาง โดยเห็นวา การลงโทษเปนการยุติธรรมเพราะผูถูกลงโทษสมควรท่ีจะไดรับโทษก็จริง
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อยู แตหากเม่ือไดปรากฏวาเปนการยุติธรรมท่ีจะตองการลงโทษแลว เฮเกลยังยอมใหนําสิ่งอ่ืน

นอกจากความผิดของการกระทําเขามาพิจารณาในการกําหนดโทษดวย 

    การลงโทษท่ีชอบธรรมตามหลักของทฤษฎีนี้ตองประกอบดวยเง่ือนไข 3 ประการ 

ดังนี้ 

 1. การลงโทษตองเปนการทดแทนความเสียหาย (Vindication) หมายถึง ความ

ถูกตองของการลงโทษจะตองกระทําลงไปเพ่ือเปนการทดแทนหรือแกแคนใหแกผูเสียหายจากการท่ี

ผูกระทําผิดไดทําใหเกิดความเสียหายข้ึน ยิ่งไปกวานั้นจะตองเปนการทําใหผูเสียหายรูสึกพอใจ และ

คิดวาเปนการกระทําท่ียุติธรรมแลว ทฤษฎีนี้ชี้วาการละเลยเรื่องความรูสึกของผูเสียหายท่ีตองการแก

แคนแกผูกระทําผิดนั้นเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง เพราะจะทําใหผูเสียหายหรือญาติพ่ีนองของเขารูสึกเสื่อม

ศรัทธาท่ีมีตอรัฐวาไมอาจเยียวยาความเสียหายใหเขาได การลงโทษโดยคํานึงถึงความพอใจของ

ผูเสียหายนี้ จะทําใหผูเสียหายยอมรับวาการลงโทษโดยรัฐเปนความชอบธรรม และยอมรับวาการแก

แคนผูกระทําผิด ไมใชหนาท่ีของเอกชน แตเปนหนาท่ีของรัฐ 

    2. การลงโทษตองกระทําเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม (Fairness) ทฤษฎีนี้มองหนาท่ี

ของบุคคลในดานการเมือง และก่ึงสัญญาประชาคมท่ีเรียกวา การตางตอบแทน (Reciprocity) มีหลัก

วาการจะใหกฎหมายมีผลคุมครองประโยชนสุขแกสวนรวม คนทุกคนจะตองเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย การท่ีผูกระทําผิดฝาฝนกฎหมายอาญาแตละครั้ง เปรียบเสมือนวาผูกระทําผิดเอาเปรียบ

บุคคลอ่ืนท่ีเชื่อฟงกฎหมาย และขอไดเปรียบนี้จะเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึนถาเปนการกระทําผิดอาญาท่ีรูกัน

อยางแพรหลาย ดังนั้น การลงโทษผูกระทําผิดจึงเปนการท่ีทําใหผูกระทําผิด และบุคคลอ่ืนท่ีเชื่อฟง

กฎหมายตระหนักวา บุคคลท่ีละเมิดกฎหมายจะตองถูกดําเนินคดี และผูท่ีไดเปรียบจากการฝาฝน

กฎหมาย จะตองถูกลงโทษ ดวยเหตุนี้ การลงโทษแกผูกระทําผิดจึงควรมีความรุนแรงเทียบเทากับ

ความไดเปรียบท่ีผูกระทําไดรับจากการฝาฝนกฎหมายนั้น โดยถือวาผูกระทําผิดไดจายหนี้อันเกิดจาก

การทําผิดใหแกคนทุกคนท่ีเชื่อฟงกฎหมายซ่ึงเปนสมาชิกในสังคมนั้น และเม่ือจายแลวเขาก็กลับคืนสู

สังคมในฐานะท่ีเปนพลเมืองดี และมีฐานะเทาเทียมคนอ่ืน 

3. การลงโทษจะตองไดสัดสวนกับความผิด (Proportionality of Punishment) 

ทฤษฎีนี้เห็นวา จํานวนโทษท่ีผูกระทําผิดควรจะไดรับจะตองเทากันกับความเสียหายท่ีเขาไดกระทําลง

จากการกระทําผิดนั้น อยางไรก็ดี อาจมีขอยกเวนจากหลักดังกลาวได 2 กรณี คือ  

         กรณีแรก คือ กรณีท่ีการลงโทษสูงกวาความเสียหายท่ีผูกระทํากอข้ึนนั้น สามารถ

กระทําไดในกรณีของการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแกผูกระทําผิดท่ีเปนอันตรายตอสังคม เพ่ือปกปอง

สังคมใหปลอดภัยยิ่งข้ึน  
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         กรณีท่ีสอง คือ การลงโทษอาจต่ํากวาสัดสวนแหงความผิด ในกรณีท่ีผูกระทําผิดไมมี

โอกาสท่ีจะกระทําผิดนั้นอีก ดังนั้น ผูกระทําจะไดรับการลดโทษ หรือรอการลงโทษ และใหอยูภายใต

เง่ือนไขการคุมประพฤติ  

          ปญหาวาจะถือหลักใดมาพิจารณาวาโทษจํานวนเทาใดจึงจะไดสัดสวนกับความผิดท่ี

ผูกระทําไดกอใหเกิดข้ึน ในประเด็นนี้ คานท เห็นวา “โทษท่ีผูกระทําไดรับจะตองไดสัดสวนพอดีท้ัง

สภาพ และความหนักเบาของความผิดของเขา” สภาพและความหนักเบาของความผิดนี้พิจารณาได

จาก “ความรายแรงทางศีลธรรมของความผิดแตละฐาน และพิจารณาจากความนาตําหนิจาก

พฤติการณของการกระทําผิดในแตละเรื่อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงความรายแรงท่ีผูกระทํากอใหเกิดข้ึน 

อันเกิดจากการกระทําโดยเจตนา ประมาท และในบางกรณีดวย” ดังนั้นหลักการพิจารณาในเรื่อง

สัดสวนของโทษจะตองพิจารณาถึงสภาพ และความหนักเบาของความผิดซ่ึงประกอบดวยความ

รายแรงของความเสียหายในทางการกระทําและผลตอสังคมอันเกิดจากการกระทําผิดนั้น 

         2.3.4.2 การลง โทษเ พ่ือ เป นการยับยั้ งหรื อป อ ง กันการกระ ทําความผิ ด 

(Deterrence or Prevention) การลงโทษเพ่ือเปนการยับยั้งหรือปองกันเพ่ิงจะมีข้ึนในศตวรรษท่ีสิบ

แปด ตามแนวความคิดของนักอาชญาวิทยาแหงสํานักคลาสสิคซ่ึง เบ็นแธม ไดกลาวไววาการลงโทษ

เปนสิ่งไมดี แตก็มีประโยชนตอสังคม เพราะชวยปองกันความชั่วราย และปองกันบุคคลอ่ืนมิใหกระทํา

ความผิดเชนเดียวกันนั้น และการลงโทษท่ียุติธรรมควรจะมีอัตราความรุนแรงพอเพียงท่ีจะยับยั้ง

บุคคลอ่ืนๆ การลงโทษตามวัตถุประสงคนี้ก็เพ่ือจะทําใหผูกระทําความผิดเข็ดหลาบและเกรงกลัวจน

ไมกลากระทําความผิดอีกตอไป อีกประการหนึ่งก็เพ่ือเปนการเตือนมิใหคนอ่ืน ๆ ทําตามอยาง

ผูกระทําความผิดเพราะจะถูกลงโทษเชนเดียวกัน 

            ตามแนวความคิดนี้มีความเชื่อวาการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนในสังคม เม่ือเกิดข้ึนแลวไม

สามารถท่ีจะยอนเวลากลับไปไมใหการกระทํานั้นเกิดข้ึนได ดังนั้น เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน เราจึง

ควรหาทางท่ีจะปองกันมิใหการกระทําผิดลักษณะนั้นเกิดข้ึนมาอีกมากกวาท่ีจะแกแคนทดแทน

ผูกระทําผิด แนวคิดนี้จึงมองวาสังคมควรจะใชวิธีการลงโทษเพ่ือเปนการกระทําผิดลักษณะนั้นเกิดข้ึน

อีก โดยการใชการลงโทษเปนการขูใหบุคคลอ่ืนในสังคมกลัวเกรงโทษท่ีจะไดรับ และไมกลากระทําผิด 

ซ่ึงจะถือวาเปนการปลูกฝงศีลธรรมใหแกบุคคลในสังคมไปดวย ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปองกันนี้มีความ

เชื่อตามแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาแนวปฏิฐานนิยม (Positivist)  

            ซีซาร ลอมโบรโซ (Caesar Lombroso) นายแพทยผูใชวิธีการทางวิทยาศาสตรซ่ึง

เปนแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมมาใชในการศึกษาผูกระทําผิดเพ่ือท่ีจะหาทางปองกันโดยเขามีความเชื่อ

วา หากรูวาผูกระทําผิดมีลักษณะอยางไร ก็สามารถท่ีจะหาทางปองกันได โดยใชวิธีการตางๆ ท่ี

เหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหบุคคลนั้นเปนอันตรายตอสังคม 
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            การลงโทษควรจะมีไวเพ่ือเปนการปองกัน โดยการใชแนวคิดเรื่องการขมขูยับยั้ง 

(Deterrence) ดังนั้น วัตถุประสงคของการลงโทษตามทฤษฎีขมขูยับยั้งจึงแบงออกเปน 2 ประการคือ 

 1. การลงโทษเ พ่ือขมขูยับยั้ ง โดยเฉพาะหรือปองกันโดยเฉพาะ (Specific 

Deterrence) เปนการลงโทษผูกระทําผิดรายบุคคล เพ่ือยับยั้งมิใหเขากระทาผิดซํ้า อาจกลาวอีกนัย

หนึ่งไดวาเปนการปองกันโดยเฉพาะ 

          2. การลงโทษเ พ่ือขม ขู ยับยั้ ง โดย ท่ัวไปหรือปอง กันโดย ท่ัวไป (General 

Deterrence) เปนการลงโทษผูกระทําผิดเพ่ือเปนตัวอยางใหสังคมท่ัวไปเห็น เพ่ือท่ีจะไดเกรงกลัวโทษ

จากการกระทําผิด และไมคิดท่ีจะกระทําผิดข้ึนอีก อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนการปองกันโดยท่ัวไป 

          การลงโทษตามแนวคิดทฤษฎีนี้ไมไดคํานึงถึงเพ่ือยับยั้งผูกระทําผิดเทานั้น แตยัง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวมอีกดวย ซ่ึงแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน

แนวคิดแบบอรรถประโยชนนิยม คือ คนเรากระทําผิดโดยเจตนา และกอนจะลงมือกระทํานั้นก็ได

พิจารณาใครครวญถึงผลดีผลเสียแลวจึงลงมือทํา  เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรออกกฎหมายกําหนด

ความผิดและโทษสําหรับความผิดนั้นไวใหชัดเจน และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือปองกันความผิดท่ี

จะเกิดข้ึน  โดยคํานึงถึงหลักการของความสุขชื่นชมยินดี และความเจ็บปวดทุกขทรมานมา

ประกอบการพิจารณาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของมนุษยดวย เม่ือมีผูกระทําผิด หรือฝาฝนกฎหมายก็

จะตองไดรับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ท้ังนี้การลงโทษจะตองกระทําอยางรวดเร็ว แนนอน เสมอ

ภาคกัน และรุนแรงตามความเหมาะสมของโทษท่ีกําหนดไว การลงโทษดังกลาวยอมจะมีประโยชนตอ

สังคมในดานการลดอาชญากรรม และสงเสริมใหคนท่ัวไปเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

         แตอยางไรก็ตาม  การลงโทษท่ีจะถือวากอใหเกิดผลนั้นตองมีผลอยางหนึ่งอยางใดใน 

3 ประการ คือ 

         ประการแรก การลงโทษจะมีผลยับยั้ง (Deterrence) มิใหมีการกระทําผิดอาญาโดย

จะมีผลเปนการยับยั้งท้ังแกตัวผูกระทําผิด และแกบุคคลท่ัวไป 

         ประการท่ีสอง การลงโทษจะมีผลเปนการแกไข (Reformative Effect) และฟนฟู

(Rehabilitative Effect) ผูกระทําผิดโดยทําใหผูกระทําผิดเปลี่ยนทัศนคติ และคานิยมท่ีจะเชื่อฟง 

และไมฝาฝนกฎหมาย 

         ประการท่ีสาม การลงโทษจะมีผลเปนการตัดโอกาสมิใหผูนั้นกระทําผิดข้ึนอีก (In-

Capacitive Effect) โดยการลงโทษจําคุกเปนการแยกผูกระทําผิดออกไปจากสังคม ผูกระทําผิดจึงไม

มีโอกาส กออาชญากรรมข้ึนอีกในสังคมอยางนอยก็ในชวงเวลาขณะนั้น 

          การลงโทษเพ่ือขมขูหรือยับยั้งนี้ มีพ้ืนฐานจากความเชื่อท่ีวา การท่ีบุคคลคิดจะ

กระทําผิดหรือไมนั้น เขาจะตองคํานึงถึงผลดีผลเสียจากการท่ีลงมือกระทําผิด เม่ือพิจารณาแลวเห็น

วา การกระทําผิดจะเกิดผลดีมากกวา ก็จะตัดสินใจกระทําผิด ถาเห็นวาเกิดผลเสียมากกวาก็จะไม



36 

 

กระทําผิด  ดวยเหตุนี้วิธีการปองกันมิใหคนกระทําผิดจึงตอง “กําหนดอัตราโทษซ่ึงกอใหเกิดผล

เสียหายแกผูกระทําผิดมากกวาผลดีท่ีเขาจะไดรับจากการกระทําผิดนั้น เพ่ือใหเขาลมเลิกความตั้งใจท่ี

จะกระทําผิด” ท้ังนี้เพราะคนทุกคนมักมีธรรมชาติท่ีหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด หรือไมสะดวกสบาย และ

แสวงหาความพอใจและความสุข 

           เจเรมี เบ็นแธม กลาวดวยวา การกระทําใหประชาชนกลัว ไมกลากระทําผิดอาญา

นั้น จะตองบังคับโทษ โดยมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 

              1. การลงโทษจะตองแนนอน (Certainty) หมายความวา จะตองลงโทษแกบุคคล

ทุกคนท่ีฝาฝนกฎหมาย ดังนั้นบุคคลใดท่ีกระทําผิดจะตองถูกฟอง และลงโทษตามกฎหมาย 

               2. การลงโทษจะตองมีความรุนแรง (Severity) หมายความวา ความรายแรงของ

โทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดจะตองรายแรงพอท่ีจะยับยั้งความตองการในการทําผิด 

               3. การลงโทษตองกระทําโดยฉับไว (Celerity) หมายความวา กระบวนการ

พิจารณา และลงโทษนั้นจะตองกระทําไปโดยรวดเร็ว มิใชรอเปนเวลานาน จนคนท่ัวไปลืมวาบุคคลนี้

ไดกระทําผิดอยางไร 

     4. การลงโทษจะตองกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน (Publicity) หมายความวา                    

การลงโทษจะตองกระทําใหสาธารณชนไดเห็นหรือรับทราบ เพ่ือผลของการขมขูบุคคลท่ัวไป 

                  โดยสรุป การลงโทษตามแนวความคิดนี้ มีวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือปองกัน

หรือขมขูยับยั้งไมใหผูกระทําผิดหวนไปกระทําผิดซํ้าข้ึนอีก และขณะเดียวกันก็ปองกันหรือขมขูยับยั้ง

ไมใหบุคคลอ่ืนเอาเยี่ยงอยางดวย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงแกไขใหผูกระทําผิดกลับ

ตัวเปนคนดีอีกดวย หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปนการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม

โดยลงโทษผูกระทําผิด ซ่ึงมุงเนนไปเพ่ือประโยชน 3 ประการ คือ 

                  1. เพ่ือปองกันอาชญากรรมอยางถาวร หรือชั่วคราว ซ่ึงไดแก การลงโทษประหาร

ชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก หรือกักขังตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนดไว 

                  2. เพ่ือขมขูยับยั้ง ไดแก การลงโทษเพ่ือใหมีผลปองกันแกตัวผูกระทําผิดเอง 

(Special Prevention or Individual Deterrence or Specific Deterrence) คือ ทําใหผูกระทําผิด

ท่ีถูกลงโทษ มีความเกรงกลัว เข็ดหลาบ ไมกลากระทําผิดซํ้าข้ึนอีก และหรือ การลงโทษเพ่ือเปน

ตัวอยางแกบุคคลท่ัวไป (General Prevention or General Deterrence) คือ ทําใหบุคคลท่ัวไปเห็น

วา เม่ือผูใดกระทําผิดแลวจะตองไดรับโทษ ทําใหเกรงกลัว ไมกลากระทําความผิด 

                  3. เพ่ือปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด ไดแก การแกไขปรับปรุงท่ีเกิดจากการลงโทษ

โดยตรง และแกไขปรับปรุงอันเปนสวนท่ีเกิดสืบเนื่องมาจากการลงโทษ 
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2.3.4.3 การลงโทษเพื่อเปนการตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม (Incapacitation)  

การลงโทษเพ่ือเปนการคุมครองสังคมเริ่มข้ึนเม่ือมีการนําเอาวิธีการลงโทษจําคุกมาใช แตกอนหนานี้ 

การลงโทษเพ่ือเปนการแกแคน เพ่ือเปนการทดแทนและเพ่ือเปนการยับยั้ง  มีการใชการลงโทษแบบนี้

อยูเปนอันมาก เชน ในการกําจัดศัตรูทางการเมือง ผูมีอํานาจปกครองเนรเทศนักโทษการเมือง หรือ

อาจกําจัดดวยวิธีการประหารชีวิตหรือขังในหองใตดิน 

     การลงโทษตามแนวคิดนี้มีหลักการท่ีสําคัญ คือ 

     1) ควรจะมีการมองวิธีดําเนินการกับผูกระทําความผิดอยางเปนระบบ 

โดยมุงคุมครองสังคมจากอาชญากรรมมากกวาการลงโทษผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 

     2) การลงโทษผูกระทําผิด ไมอาจใชหลักกฎหมายเพียงอยางเดียวได 

จําเปนจะตองศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนรายบุคคลและสถานการณของอาชญากรรม เพ่ือ

นํามาประกอบการพิจารณารวมกันดวย 

  กลาวโดยสรุป การลงโทษเพ่ือปองกันสังคมมีวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือคุมครอง

สังคมใหปลอดภัย โดยวิธีแยกผูกระทําผิดออกจากสังคมเพ่ือตัดโอกาสไมใหผูกระทําผิดไดกระทําผิด

ข้ึนอีก สําหรับการลงโทษเพ่ือคุมครองสังคมนั้น มีหลักการสําคัญคือ การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและ

อบรมบมนิสัยมากกวาการลงโทษ โดยเนนการคุมครองสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม สวนการ

ลงโทษ จะเนนใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนรายบุคคล เพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขฟนฟูผูกระทําผิด

ใหเปนคนดี โดยบัญญัติหลักเกณฑในการปองกันควบคุม และการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดไวใน

กฎหมายอาญาดวย เชน หลักเกณฑการนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชกับผูกระทําผิด เปนตน 

วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือคุมครองสังคมจึงเปนมาตรการเสริมท่ีสําคัญ อันจะนํามาใชในการแกไข

ปรับปรุงผูกระทําผิดท่ีกลับตัวเปนคนดียาก 

   มาตรการเสริมดังกลาว อาจนํามาใชในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษไวนอยไปไม

เพียงพอตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดบางประเภท จึงตองนํามาตรการเสริมมาผนวกใชดวยเชน 

การนําวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใชกับผูกระทําความผิดซํ้า เปนตน 

2.3.4.4  การลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation and 

Correction)  การลงโทษเพ่ือเปนการปรับปรุงผูกระทําความผิดโดยการใชโทษจําคุกมีท่ีมาจากทฤษฎี

การลงโทษของนักอาชญาวิทยาสานักคลาสสิค เหตุผลก็มีอยูวา การลงโทษมีแนวโนมท่ีจะปรับปรุง

ผูกระทําความผิด และอาจจะปรับปรุงแกไขไดสําเร็จ โดยการกอใหเกิดความกลัววาจะมีการลงโทษซํ้า

อีก โดยการกอใหเกิดความสํานึกวาอาชญากรรมใหประโยชนไมคุมกับโทษหรือโดยการทําลายนิสัย

ตางๆ ท่ีอาชญากรไดสรางข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาโทษเปนการจําคุกระยะยาว ผูกระทําความผิดก็จะ

ไมมีโอกาสแสดงนิสัยเหลานั้น สวนการลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟู มีท่ีมาจากทฤษฎีการปฏิบัติตอ
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ผูกระทําความผิดของนักอาชญาวิทยาสํานักโพซิตีดวยวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปน

รายบุคคลหรือรายกลุมแบบตางๆ 

     ตามแนวคิดนี้เห็นวาผูกระทําผิดเปนผูปวย การแกไขผูกระทําผิดใหเปนคนดี ตองมี

ข้ันตอนหลายข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ตรวจสอบหาสาเหตุของปญหา ข้ันตอนท่ีสอง วิเคราะหสาเหตุ 

และข้ันตอนสุดทาย รักษาหรือแกไขท่ีสาเหตุนั้น ซ่ึงมีความมุงหมายเพียงจะปองกันไมใหบุคคลท่ีได

กระทําผิดมาแลวกลับมากระทําผิดซํ้าอีก ไมไดมุงหมายจะใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนโดยตรง วิธีการตาม

ทฤษฎีนี้คือ นอกจากจะพยายามหาทางใหผูท่ีไดกระทําผิดมาแลวเกิดความประสงคท่ีจะยับยั้งไม

กระทําผิดซํ้าอีกแลว ยังจะตองทําใหผูนั้นเกิดความสามารถท่ีจะยับยั้งเชนนั้นดวย มีผูเห็นวา ไมควรใช

คําวา การลงโทษ (Punishment) แตควรใชคําวาปฏิบัติเยียวยา (Treatment) แทน เพราะการทําให

ไดรับความยากลําบากดวยการลงโทษไมนาจะทําใหคนประพฤติดีข้ึน 

               2.3.4.5 เพ่ือเปนการปองกันอาชญากรรม  (Prevention of Crime)  

               การลงโทษนี้ มีวัต ถุประสงค เ พ่ือปองกันใหชุมชนหรือสังคมนั้นปลอดจาก

อาชญากรรม และเพ่ือไมใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับมากระทําผิดซํ้าอีก และไดแกไขฟนฟูใน

ระหวางตองโทษ พรอมท้ังใหการศึกษาฝกอาชีพ เม่ือพนโทษแลว จะไดกลับตนและประกอบอาชีพ

ในทางสุจริต เพ่ือเปนแนวทางปองกันมิใหอาชญากรรมเกิดข้ึนอีก  

                 มารค แอนเซล (Marc Ancel) เปนนักอาชญาวิทยาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส

ไดใหคํานิยามของ “การปองกันสังคม” หมายถึง การปกปองคุมครองสังคมท่ีเพียบพรอมบริบูรณดวย

ปจจัยจําเปนยิ่งตอการรณรงคตอตานอาชญากรรม โดยยึดหลักความถูกตองชอบธรรม อยางไรก็ดี 

นโยบายในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน การปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมสามารถแบงเปนข้ันตอน ดังนี้ คือ 

 1) วางแผนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

  (1) เรงรัดเจาหนาท่ีปองกันและปราบปรามโจรผูราย 

   (2) ขอความรวมมือจากราษฎรอาสาสมัคร  

  (3) ควบคุมการปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการปองกันอาชญากรรม 

                (4) สอดสองดูแลการปฏิบัติงานพรอมท้ังความประพฤติ 

        (5) จัดวางสายงานการใหขาวกรองท่ีเชื่อถือได 

  (6) ใหมีการประเมินผล 

                 2) ใหการศึกษาแกประชาชน ในเรื่องการปองกันทรัพยสินและความ

ปลอดภัย 

                 3) จริยธรรมของผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม 

                 4) การประสานงานของสถาบันท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุติธรรม 
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                จะเห็นไดวาสังคมจะปลอดจากอาชญากรรมไดนั้น จําเปนตองกระทํารวมกันหลาย

ฝาย  เพ่ือใหอาชญากรรมนั้นลดลง ซ่ึงแนวทางการปองกันสังคมจําเปนจะตองเก่ียวของกับการปฏิบัติ                 

ตอผูกระทําผิดเพ่ือใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดี นอกจากนี้ จะตองเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมโดยวางแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปนตองกระทํา วางระบบควบคุมการลงโทษ                

การกําหนดโทษ หรือวางเง่ือนไข ท้ังนี้เพ่ือใหเปนการคุมครองปองกันสังคม 

 

2.3.5 รูปแบบและวิธีการลงโทษทางอาญา29  

          วิวัฒนาการการลงโทษผูกระทําผิดในประเทศไทยนั้น ไดมีความคลายคลึงกันในหลาย

ประเทศ คือ วิวัฒนาการในแนวทางท่ีอาศัยหลักมนุษยธรรมมากข้ึน เริ่มจากการลงโทษอยางทารุณ

โหดรายเพ่ือตอบแทนใหสมแคน เพ่ือขมขูยับยั้งใหกลัวและเข็ดหลาบ มาเปนการฟนฟูอบรมแกไขให

คืนดี รูปแบบการลงโทษในแตละยุคสมัย ก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการปกครองและสังคมเปน

สําคัญ 

     การลงโทษผูกระทําผิดของประเทศไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซ่ึงอาจแบง

วิวัฒนาการเปน 3 ยุค คือ 1. ยุคกอนสมัยรัชกาลท่ี 5 2. ยุคแหงการปรับปรุงในสมัยรัชกาลท่ี 5 3. ยุค 

ปจจุบัน เริ่มแตสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

 2.3.5.1 ยุคกอนสมัยรัชกาลท่ี 5 

 1) ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา 

             ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี แมกฎหมายเกาจะสูญหายไปมาก แตจาก

กฎหมายตราสามดวง  ก็ยังเห็นเคาโครงของการลงโทษในสมัยนั้นไดวาเปนการลงโทษเพ่ือตอบแทน

ใหสมแคนและขมขูยับยั้ง เพราะมุงลงโทษผูกระทําผิดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะโทษประหารชีวิตในพระ

อัยการขบถศึก อันวาดวยโทษทวะดึงษกรรมกรณ 32 ประการ ไดกําหนดวิธีการประหารชีวิตหลายรูป

แบบอยางนาสยดสยอง 

             การลงโทษสมัยอยุธยา พอประมวลได ดังนี้ 

            (1) การประหารชีวิต ปกติใชวิธีตัดศีรษะดวยดาบ แตในกรณีกบฏ ไดมี

บทปญญัติในลักษณะท่ีโหดรายทารุนอยางยิ่ง ซ่ึงเขาใจวามุงขมขูใหเกรงกลัว และในกรณีลงโทษพระ

ราชวงศ ก็มีวิธีการประหารชีวิตแตกตางจากสามัญชน 

                                                        
29 วิวัฒนาการการลงโทษผูกระทําผิดในประเทศไทย, คนวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 จาก 

http://boonyachinda.blogspot.com/2011/05/blog-post_06.html  
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   (2) ลงโทษรางกายใหเจ็บปวดทรมาน โดยปกติใชเฆ่ียนดวยหวาย จอง

จําเครื่องพันธนาการดวย ข่ือ คา พวงคอ ลามโซ ตรวน ข้ึนขาหยาง การบั่น ทอนอวัยวะ อาทิ ตัดมือ 

ตัดเทา ปอกเล็บ ควักนัยนตา แหวะปาก ตัดลิ้น 

    (3) ประจาน ไดแก สักหนาหรือสักตัว แบะหนาผากหรือแกม พรอม

ท้ังจําเครื่องพันธนาการ มีคนตีฆองรองประกาศความชั่ว ตระเวนไปรอบเมือง 

   (4) ปรับตามลักษณะความรายแรงของความผิด และตามฐานันดรศักดิ์ 

   (5) ริบทรัพยสินมักคูกับโทษประหารชีวิต เรียกวาริบราชบาทว คือ ถูก

ริบหมดท้ังทรัพยสินเงินทอง รวมท้ังลูกเมีย 

             (6) โทษจําคุก ไมมีกําหนดยาวนานเทาใด แลวแตพระเจาอยูหัวจะทรง

โปรดพระราชทานอภัยโทษ หรือมีพระบรมราชโองการสั่งใหเปนอยางใด 

    2) สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  

                หลักการและแนวความคิดในการลงโทษก็ไมแตกตางกัน เรือนจําใน

กรุงเทพมหานคร มี 2 อยาง คือ “คุก” ใชเปนสถานท่ีจําขังผูราย ท่ีมีกําหนดโทษสูง 6 เดือนข้ึนไป 

สวนผูตองขังท่ีมีกําหนดโทษตั้งแต 6 เดือนลงมาก็ใหขังไวใน “ตะราง” ซ่ึงมีอยูหลายตะรางสังกัด

กระทรวง ทบวง กรม ท่ีบังคับบัญชากิจการนั้นๆ สวนการเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอกอยูในความ

รับผิดชอบของผูวาราชการเมือง มีสถานท่ีคุมขังผูตองโทษ เรียกวา “ตะรางประจําเมือง” ถาเปนกรณี

ความผิดฉกรรจมหันตโทษ ผูวาราชการเมืองตองสงตัวผูกระทําผิดมายังกระทรวงเจาสังกัด การคุมขัง

นักโทษสมัยนั้นมิไดมีกฎขอบังคับไวโดยเฉพาะ ใหแลวแตผูวาราชการเมืองจะกําหนดข้ึนใชเองตามแต

จะเห็นควร 

     2.3.5.2 ยุคแหงการปรับปรุงในสมัยรัชกาลท่ี 5 

      ในยุครัชกาลท่ี 5 นับเปนยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานราชทัณฑของไทย

ใหกาวหนาข้ึน โดยไดทรงยกเลิกจารีตนครบาลอันโหดราย ทรงจัดระเบียบการคุกตะรางใหม เริ่มแต 

ร.ศ.110 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจํา ร.ศ.120 เพ่ือใชบังคับกิจการเรือนจําเปน

การเฉพาะ ทรงวางระเบียบขอบังคับเรือนจําใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ดวยกฎหมายลักษณะอาญา 

ร.ศ.127 ซ่ึงมีหลักการและวิธีการลงโทษท่ีไดละเวนความทารุณโหดรายลงไปมากและไดบัญญัติวิธี

ลงโทษผูกระทําผิดอาญาแผนดินตองผานกระบวนการยุติธรรม คือ ตํารวจ อัยการ ศาล และเรือนจํา 

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงไดประกาศตั้งกรมราชทัณฑข้ึนในป พ.ศ.2458 โดยรวมกิจการเรือนจําท่ัว

ราชอาณาจักรไว ในสังกัดกระทรวงนครบาล การปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนไปตามระเบียบ กฎ 

ขอบังคับเดียวกัน นับวาการราชทัณฑไทยไดพัฒนาไปสูแนวทางท่ีมีเหตุผลยิ่งข้ึน 
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  2.3.5.3 ยุคปจจุบัน เริ่มแตสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

      หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 การราชทัณฑไทยจึงได

วิวัฒนาการเขาสูยุคปจจุบัน เริ่มจากการสรางเรือนจํากลางบางขวางใหเปนเรือนจําท่ีทันสมัยในป 

พ.ศ.2477 และไดมีการแกไขประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 วาดวยการประหารชีวิตจาก

การ “ใหเอาไปตัดศีรษะเสีย” เปน “ใหเอาไปยิงเสียใหตาย” ตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พุทธศักราช 2479 โดยมีการกําหนดนโยบายอาญาและหลักทัณฑวิทยาในทางปฏิบัติให

สอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและตามหลักการของอารยประเทศยิ่งข้ึน และ

กําหนดหลักการปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนไปอยางสอดคลองกับมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอ

ผูตองขังและขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของขององคการสหประชาชาติ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และ

มุงในเรื่องการฟนฟูอบรมแกไขผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีตอไป ทําใหตอมาในป พ.ศ.2552  

ไดเปลี่ยนจากการประหารชีวิตดวยการใชปนยิง มาเปนการประหารชีวิตดวยการฉีดยา เพ่ือคํานึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชนมากข้ึนเหมือนเชนกับในหลายๆ อารยประเทศ 

      ปจจุบันโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดทางอาญา กําหนดไวในประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 18 ไว 5 สถานดวยกัน คือ 1. ประหารชีวิต 2. จําคุก 3. ปรับ 4. กักขัง 5. ริบทรัพยสิน 

 

2.3.6 หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด30   

          หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด (Individualization) คือ จะตองมีการ

กําหนดโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด  (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาถึง

ความจริง วามนุษยแตละคนมีความสามารถท่ีไมเทาเทียมกันในการรับผิดชอบ ท้ังยังมีบุคคลหลาย

ประเภทท่ีควรไดรับการลดโทษหรือไมตองรับโทษเลย การลงโทษตามแนวความคิดนี้จะมุงเนนท่ีตัว

ผูกระทําความผิดโดยตรง หาไดตองการใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนไม โดยมุงท่ีจะปรับปรุงแกไขอบรมบมนิสัย

ของผูกระทําความผิดใหผูกระทําความผิดสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมได                 

เพราะการลงโทษโดยการทําใหผูกระทําความผิดไดรับความยากลําบากหรือไดรับผลรายนั้น ในบาง

กรณีก็ไมเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด และไมสามารถทําใหผูกระทําความผิดประพฤติตัวดีข้ึนได 

การลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดมีแนวคิดท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา การท่ีมนุษยแตละคนกระทํา

ความผิดนั้น ยอมเนื่องมาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผูกระทําความผิดและพฤติการณภายนอก 

เชน สิ่งแวดลอมรอบตัวผูกระทําความผิด  ซ่ึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของบุคคลในการกระทําความผิด โดยสิ่งแวดลอมจะเปนตัวกระตุนการตัดสินใจของบุคคลนั้น

ใหกระทําความผิด ไมวาบุคคลนั้นมีความคิดท่ีจะกระทําความผิดอยูกอนหนานั้นหรือไมก็ตาม ฉะนั้น

                                                        
30 อัจฉรียา ชูตินันท, เรื่องเดิม, หนา 135-136. 
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บุคคลจึงควรปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ควรเปนไปในทิศทางท่ีเขากับสังคมในกรณีท่ี

สิ่งแวดลอมดี หรืออาจเปนปรปกษกับสังคม ในกรณีท่ีสิ่งแวดลอมไมดี  เชน อาศัยอยูในชุมชนแออัด

มักพบเห็นการกระทําความผิดเรื่องยาเสพติดหรือการชิงทรัพย แตถึงอยางไรก็ดี การท่ีบุคคลจะ

ตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆ นั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา วิทยาศาสตร 

เปนตน ประกอบกับอิสระและเสรีภาพเปนสิ่งสําคัญและมีอยูในการกระทําของบุคคล เปนตน เพราะ

ทุกคนมีความเอนเอียงท่ีจะสามารถประกอบอาชญากรรมดวยกันไดท้ังสิ้น ดังนั้น การท่ีบุคคลจะ

กระทําความผิดหรือไมจึงข้ึนอยูกับการเลือกตัดสินใจของตัวเองเปนสําคัญ 

อาจสรุปไดวา การลงโทษทางอาญาเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวในกฎหมายอาญาเพ่ือ

ใชบังคับกับผูกระทําความผิด โทษท่ีกําหนดจะมีลักษณะรุนแรงมากหรือนอย ข้ึนอยูกับลักษณะของ

การกระทําความผิดวา มีความรายแรงและเกิดความเสียหายตอผูเสียหายหรือรัฐมากนอยเพียงใด 

และดวยเหตุท่ีการลงโทษนั้นเปนการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงจําเปนตองมีกฎหมายให

อํานาจไว และตองกระทําโดยบุคคลผูมีอํานาจเปนตัวแทนโดยชอบธรรมของรัฐ สังคม หรือชุมชน   

แมจะเปนการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน การลงโทษผูกระทําความผิดเปนสิ่งท่ีผูมี

อํานาจในรัฐจักตองกระทํา เพ่ือรักษาความสงบของรัฐ เพราะการลงโทษเปนเครื่องมือสงเสริม

ประสิทธิภาพของกฎหมายอีกประการหนึ่ง  

 

2.4 แนวคิดทั่วไปในการคุมครองเด็ก 

 

สําหรับแนวคิดท่ัวไปในการคุมครองเด็ก จะกลาวถึงความหมายของคําวา “เด็ก” และเกณฑ

อายุเด็กท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ซ่ึงในกฎหมายแตละฉบับ แตละประเทศยอมกําหนด

ระดับอายุเด็กในการคุมครองท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงก็เปนปญหาหนึ่ง ท่ีทําใหเกิดชองวางในการบังคับใช

กฎหมายเพ่ือคุมครองเด็ก จึงตองพิจารณาการกําหนดกรอบอายุของเด็กท่ีจะไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย ใหอยูในกรอบท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดชองวางในการคุมครองเด็ก 

          

2.4.1 ความหมายของคําวา “เด็ก” และเกณฑอายุเด็ก โดยท่ัวไป 

          พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “เด็ก” หมายถึง คนท่ีมีอายุนอย ยังเล็ก 

ออนวัยกวา 

ชีววิทยา “เด็ก” หมายถึง ทุกคนท่ีอยูในวัยเด็ก ระหวางวัยทารกกับวัยผูใหญ 
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ในทางการแพทย31  “เด็ก” คือ ผูท่ีมีอายุไมเกิน สิบสี่ปบริบูรณ หรือเม่ือใชคํานําหนาชื่อวา 

เด็กหญิง หรือเด็กชาย 

          นอกจากนั้น ยังมีนิยามในทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับคําวาเด็กอีก ไดแก  

 เด็กแรกเกิด หรือทารกแรกเกิด หรือเด็กแดง (New Born หรือ Neonate) ซ่ึงหมายถึง เด็ก

ตั้งแตเกิดจนอายุ 28 วันหรือ 1 เดือน 

เด็กออน หรือเด็กทารก (Infant) หมายถึงเด็กอายุตั้งแต 1 เดือนถึง 1 ป 

เด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) คือชวงอายุ 1-3 ป 

เด็กกอนวัยเรียน (Preschool Age) คือ ชวงอายุ 3-5 ป 

เด็กวัยเรียน (School Age) คือ ชวงอายุ 6-12 ป 

 เด็กวัยรุน หรือวัยรุน (Adolescence) คือ ชวงอายุ 11-21 ป โดยอาจแบงเปน 3 ชวง คือ  

วัยรุนชวงแรก อายุอยูในชวง 11-14 ป วัยรุนชวงกลาง อายุอยูในชวง 15-17 ป และวัยรุนชวงทาย 

อายุชวง 18-21 ป 

         ท้ังนี้ ในทางการแพทยของประเทศไทยยังแบงเด็ก เปนเด็กเล็กและเด็กโต กลาวคือ เด็กเล็ก 

ไดแก เด็กชวงอายุ 1-5 ป  และเด็กโต คือ เด็กชวงอายุ 6-12 ป 

           เนื่องจากเด็กเปนวัยท่ีรางกายและจิตใจยังเจริญเติบโตไมสมบูรณ รางกายและจิตใจจึงมีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงแตกตางกันในแตละชวงวัยดังกลาว และแตกตางกับวัยผูใหญ 

การแยกเด็กเปนวัยตางๆ จึงชวยใหการดูแลเด็กท้ังดานการศึกษาและดานสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม

กับวัยของเด็ก 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอายุเด็ก มีดังนี้32  

 1. ทฤษฎีดานจิตวิทยาเก่ียวกับการมีวุฒิภาวะของเด็ก ไดกลาววา เด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบสอง

ป จะเปนชวงอายุท่ีตองการความดูแลเอาใจใสจากพอแมผูปกครองอยางใกลชิด อยางถูกตองและ

อยางเหมาะสม เพราะเด็กในชวงอายุดังกลาว ยังไมมีวุฒิภาวะพอท่ีจะตัดสินใจกระทําการในเรื่อง

ตางๆ ไดดวยตนเอง ยังคงตองการคําปรึกษา ขอแนะนํา ท่ีมีเหตุผลท่ีถูกตองจากพอแมผูปกครอง 

ประกอบกับเด็กในชวงนี้ จะเปนชวงอายุท่ีมีการพัฒนาทางดานสมอง ไมวาจะเปนในดานการจดจํา 

ความนึกคิดท่ีสรางสรรค และพัฒนาการทางดานรางกาย อะไรก็ตามท่ีผานเขามาสูเด็ก ยอมทําใหเด็ก

จดจําในสิ่งนั้นๆ และจะสะสมข้ึนไปเรื่อยๆ หากเด็กไดรับขอมูลและการกระทําท่ีไมดี ไมถูกตอง เด็กก็

                                                        
31 พวงทอง ไกรพิบูลย, เด็ก หรือ นิยามคําวาเด็ก (Child), คนวันท่ี 16 เมษายน 2558    

จาก http://haamor.com/th/%E0. . .%81/   
32 กรรณิการ รอดมา, ปญหาการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับส่ือลามกเด็กบนอินเตอรเน็ต

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556), หนา 9. 
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จะจดจําขอมูลและการกระทําเหลานั้นไปตลอด จนกวาเด็กจะไดรับขอมูลท่ีถูกตอง วาสิ่งท่ีเขาจดจํา

มานั้นไมใชสิ่งท่ีดีและถูกตองเลย ซ่ึงความคาดหวังท่ีจะใหเด็กไดรับรูขอมูลและการกระทําท่ีดีและ

ถูกตองนั้นคอนขางเปนไปไดยาก หากสภาพครอบครัวและสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กไมเอ้ืออํานวย  

 2. ทฤษฎีการพัฒนาทางดานจริยธรรมในตัวเด็ก การพัฒนาทางดานจริยธรรมของเด็กแตละ

คน จะมีความแตกตางกันไปตามชวงอายุ กลาวคือ  

เด็กอายุสี่ป ถึงสิบเอ็ดป เปนชวงอายุ ท่ียังไมรูจักการมีศีลธรรม ยังมีความหวาดกลัว                      

กับการถูกลงโทษ และมีความหวังกับการไดรับรางวัล  

เด็กอายุสิบสองป ถึงอายุสิบหาป เด็กในชวงอายุนี้จะเริ่มรูจักการมีศีลธรรมจรรยา                    

ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตองการเปนเด็กดี และไดรับความชื่นชมจึงปฏิบัติตามศีลธรรม 

       เด็กอายุสิบหกปถึงยี่สิบหาป เปนชวงอายุท่ีมีศีลธรรม รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีกวาเด็ก

ในชวงอ่ืนๆ ท่ีกลาวมา จะปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ไดเครงครัดมากกวา 

 

2.4.2 ความหมายของคําวา “เด็ก” และเกณฑอายุเด็กตามกฎหมายตางประเทศ   

          ในกฎหมายตางประเทศนั้นมีเกณฑการกําหนดอายุเด็กท่ีแตกตางกัน ซ่ึงบางประเทศก็จะ

กําหนดอายุเด็กโดยถือตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child)  

ค.ศ.1989 ในขอ 1 ใหความหมายวา “เด็ก” หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะ

บรรลุนิติภาวะกอนหนานั้น ตามกฎหมายท่ีใชบังคับแกเด็กนั้น (A child Means Every Human 

being Below the Age of 18 Years unless under the Law Applicable to the Child, 

Majority is Attained Earlier.) 

      อนุสัญญาวาดวยการปกปองเด็กจากการแสวงหาประโยชนทางเพศและการลวงละเมิดทาง

เพศ (Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual 

Abuse) ไดใหนิยามคําวา “เด็ก” ไวในมาตรา 3 วา เด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป33  

         อนุสัญญาวาดวยเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Convention on Cybercrimes) ใน

บรรพ 3 ภายใตหัวขอเรื่อง “เนื้อหาสาระท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดทางกฎหมาย” มาตรา 9 (3) 

แนะนําถึงคําจํากัดความของ “ผูเยาว” จะรวมถึงบุคคลทุกคนท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป อยางไรก็ตาม

ถาทางรัฐภาคีตองการกําหนดอายุเด็กใหนอยลง สามารถทําได แตตองกําหนดอายุเด็กไมต่ํากวาสิบหก

ป34   

                                                        
33 “Child” shall mean any person under the age of 18 years 
34 คารอล ลีฟวิงสตัน, คูมือ ECPAT ปกปองนองนอยจากภัยออนไลน, แปลโดย จงเจริญ 

ศรแกว กริมสแมนน (กรุงเทพฯ: ECPAT International, 2545), หนา 12. 
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         แตบางประเทศก็จะกําหนดอายุเด็กตามแตสภาพสังคมของประเทศนั้นๆ ดังนี้ 

 ประเทศออสเตรเลีย ในพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญาฉบับ 2004 (สื่อลามก

เด็ก) (Criminal Law Consolidation (Child Pornography) Amendment Act 2004) มาตรา 62 

ไดใหคํานิยามเด็กไววา “เด็ก” หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหกป (Child Means a Person 

under, or Apparently under the Age of 16 Years) 

 ประเทศแคนาดา ตามประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา (Penal Code) มาตรา 163                     

ไดใหนิยาม “เด็ก” วา บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป (Child Pornography is a Person under 18 

Years of Age)35  

          ประเทศมาเลเซีย ในกฎหมาย Law of Malaysia Act 611 Child Act 2001              

มาตรา 2  ไดใหนิยาม “เด็ก” วา บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป และในกรณีท่ีเก่ียวกับการดําเนิน

คดีอาญา ใหหมายความรวมถึง บุคคลไดบรรลุอายุรับผิดทางอาญาตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 82 แหง

ประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย36 

  ประเทศอินเดีย ตามมาตรา 2 (ขอ1) ไดใหนิยาม คําวา “เด็ก” โดยใชคํานิยามเดียวกับ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ป ค.ศ.1989 ในขอ 1 วา “เด็ก” หมายถึง  มนุษยทุกคนท่ีอายุต่ํากวาสิบ

แปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้น ตามกฎหมายท่ีใชบังคับแกเด็กนั้น (A Child Means 

every Human being below the Age of 18 Years unless under the Law Applicable to 

the Child Majority is Attained Earlier.)37  

                                                        
35 กรรณิการ รอดมา, เรื่องเดิม, หนา 10. 
36 Law of Malaysia Act 611 Child Act 2001 Article 2 

“(a)   means a person under the age of eighteen years; and  

  (b)   in relation to criminal proceedings, means a person who has attained 

the age of criminal responsibility as prescribed in section 82 of the Penal Code [Act 

574]” 
37 Ministry of Woman & Child Development, Definition of the Child,                                      

Section 2, Retrieved October 15, 2015 from http://wcd.nic.in/crcpdf/crc-2.pdf; Thus, 

while the Convention defines a “child” as every human being below the age of 18 

years, it allows for minimum ages to be set, under different circumstances, balancing 

the evolving capacities of the child with the State’s obligation to provide special 

protection. Accordingly, Indian legislation has minimum ages defined under various 

laws related to the protection of child rights.   
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        สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กําหนดนิยาม คําวา “เด็ก” ไววา คือ บุคคลท่ีอายุ

ต่ํากวา 15 ป พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 129 เรื่องการกระทําชําเราเด็ก38  

          สหรัฐอเมริกากําหนดไวในกฎหมายเฉพาะ เชน ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา              

10 U.S. Code § 920  มาตรา 120b เรื่องความผิดฐานขมขืนและลวงละเมิดทางเพศตอผูเยาว                 

คํานิยามในมาตรานี้บัญญัติวา “ผูเยาว” (Child) หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 16 ป39  

          สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดอายุของเด็กไวในประมวลกฎหมายแพง (The Civil Code) คําวา 

“ผูเยาว” (Minor) หมายถึง บุคคลทุกเพศท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป40   

          สําหรับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึง

เปนสามประเทศท่ีผูวิจัยเลือกมาศึกษาเปรียบเทียบนั้น ไดกําหนดอายุ และคํานิยามของเด็กไวตาม

กฎหมายตางประเทศสวนใหญ กลาวคือ “เด็ก” คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป โดยถือตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ในขอ 1  ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเหมาะสมในการไดรับความคุมครอง              

ตามกฎหมาย เพียงแตกําหนดอายุของเด็กไวแตกตางกัน ดังนี้ สหรัฐอเมริกา กําหนดอายุและคํานิยาม

ของเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหกป สวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดอายุและคํานิยามของเด็ก คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป ท้ังนี้เปนการ

พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาของท้ังสามประเทศท่ีมีมุมมองอยางเดียวกันวา เด็กอายุตั้งแตสิบ

แปดปลงมาจนถึงสิบหาปบริบูรณ สามารถเปนผูกระทําความผิดทางอาญาไดและสามารถรับผิดทาง

อาญาไดแลว แตกรณีเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนผูเสียหาย ควรท่ีจะไดรับการคุมครองและเยียวยาท่ี

มากกวา การวิเคราะหอายุของเด็กไมวาจะเปนผูเสียหายหรือผูกระทําความผิดอาญาเองก็ตาม ยอมมี

ผลกระทบตอ สภาพจิตใจ วุฒิภาวะ ความยินยอมของเด็ก ในขณะกระทําความผิดหรือในขณะท่ีถูก

ลวงละเมิด ทางเพศ ความรับผิดท่ีจะเกิดข้ึนควรเปนไปในทิศทางใดเพ่ือความเหมาะสมและยุติธรรม

ท้ังในแงของการลงโทษฝายผูกระทําความผิดและในแงของการคุมครองฝายผูเสียหาย 

                                                        
38 Article 129. Sexual Intercourse with a Child Any person engaging in sexual 

intercourse with a girl or boy under fifteen years of age shall be punished by one to 

five years of imprisonment and shall be fined from 2,000,000 Kip to 5,000,000 Kip. 
39 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child. 

“(h) Definitions. —  In this section:   

       (4)  Child. — The term “child” means any person who has not attained the 

age of 16 years.”   
40  Library of Congress, France Children’s Right, Retrieved September 22, 

2015 from http://www.loc.gov/law/help/online-privacy-law/france.php 
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         จากคํานิยาม คําวา “เด็ก” ท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวา ตามกฎหมายตางประเทศสวนใหญ

แลว “เด็ก” คือบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป โดยถือตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ใน ขอ 

1 ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเหมาะสม ในการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย แตกฎหมายตางประเทศในแต

ละประเทศก็มีการกําหนดเกณฑเกณฑอายุเด็ก ไดมีการกําหนดเกณฑอายุเด็กไวในกฎหมายท่ีตางกัน 

ในบางประเทศกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา เชน ประเทศสิงคโปร และในบางประเทศจะ

กําหนดไวในกฎหมายเฉพาะ เชน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปนตน โดยสามารถสรุปเกณฑอายุ

เด็กของตางประเทศได 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เชน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรีย 

แอฟริกาใต เม็กซิโก มาเลเซีย อินเดีย โปแลนด และกลุมท่ีมีอายุต่ํากวายี่สิบเอ็ดป เชน ประเทศ

เกาหลีใต ประเทศสิงคโปร เปนตน  

   ดังนั้น การกําหนดความหมายและเกณฑอายุ เด็กท่ีแตกตางกันของสหรัฐอเมริกา      

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ท่ีมีความแตกตางในเรื่องอายุของเด็ก

ระหวางสามประเทศนั้น ยังอยูในขอบเขตความหมายและเกณฑอายุเด็กตามกฎหมายระหวางประเทศ

และกฎหมายตางประเทศสวนใหญอยู  กลาวคือ “เด็ก” คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป                      

ท่ีไดกลาวไวขางตน ซ่ึงแตละประเทศมีสิทธิท่ีจะกําหนด ความหมายและเกณฑอายุของเด็ก รวมไปถึง

กฎหมายภายในแตละฉบับในประเทศของตนได   สําหรับกฎหมายของประเทศไทย ก็มีความแตกตาง

ในเรื่องความหมายและเกณฑอายุเด็กของกฎหมายภายในประเทศแยกออกไปอีก แตอยางไรก็ตาม                 

ความแตกตางในเรื่องความหมายและเกณฑอายุเด็ก ไมวาจะกําหนดอายุของเด็กไวท่ีอายุเทาใดก็ตาม 

หากกําหนดไวไมเกินสิบแปดป ตามกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศสวนใหญ     

ยอมไมเปนปญหาในการท่ีจะวิเคราะหในสวนขอเท็จจริงเรื่องอายุของเด็ก อันเปนองคประกอบ

ความผิดหนึ่งท่ีสําคัญในการพิจารณาและตัดสินคดีลงโทษผูกระทําความผิด และใหความคุมครองแก

ผูเสียหายท่ีเปนบุคคลตามเกณฑอายุเด็กของประเทศนั้นๆ  

  

2.4.3 ความหมายของคําวา “เด็ก” และเกณฑอายุเด็กตามกฎหมายไทย   

          พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2556 ไดใหความหมาย คําวา 

“เด็ก” ดังนี้ 

  1. บุคคลซ่ึงมีอายุไมเกินสิบหาป41 หรือไมเกินสิบหกป42 

                                                        
41 มาตรา 73 และ 74 แหงประมวลกฎหมายอาญา  
42 มาตรา 293 แหงประมวลกฎหมายอาญา  
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 2. เด็กซ่ึงจะจัดการฝกและอบรม ตามพระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก 

พุทธศักราช 247943  

          3. ผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย44 

          4. บุคคลท่ีมีอายุไมเกินสิบแปดปบริบูรณ45             

 5. เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตเด็กท่ีสอบไดชั้นปท่ีเกาของ

การศึกษาภาคบังคับแลว46  

           6. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูบรรลุนิติภาวะดวยการสมรส47  

       7. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ48         

 8. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดป49             

 9. บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ50  

          พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2556 ไดใหความหมายวา 

           “เด็กหญิง” หมายถึง คํานําหนาชื่อเด็กผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปลงมา  

           “เด็กชาย” หมายถึง คํานําหนาชื่อเด็กผูชายท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปลงมา   

                                                        
43 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช  2479 

“มาตรา 5 เด็กซ่ึงจะจัดการฝกและอบรม  ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 

     (ก) เด็กซ่ึงศาลมีคําสั่งใหสงไปไวในโรงเรียนดัดสันดานตามบทแหงกฎหมายลักษณะอาญา 

หรือบทกฎหมายอ่ืน 

     (ข) เด็กซ่ึงศาลมีคําสั่งใหสงไปไวในโรงเรียนฝกอาชีพ ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 

      (ค) เด็กซ่ึงศาลมีคําสั่งใหสงไปไวในสถานฝกและอบรม  อันจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้” 
44 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 

 45 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

พ.ศ.2540  
46 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

 47 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 

 48 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 

 49 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

 50 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ.2553  
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  นิยามคําวา “เด็กหญิง” และ “เด็กชาย” นั้น มี ท่ีมาจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย                 

คํานํานามเด็ก พ.ศ. 2464 ซ่ึงตอมาไดยกเลิกไปแลว แตในปจจุบันยังคงใชปฏิบัติตามแนวทางของ 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาว โดยถือเปนการใชตามพระราชนิยม ดังนั้นเม่ือ “เด็กหญิง” และ “เด็กชาย” 

มีอายุครบ 15 ปบริบูรณ จึงตองเปลี่ยนคํานําหนานามใหม เปน “นางสาว” และ “นาย”  

          จากความหมายของคําวา เด็ก ดังกลาวขางตนนั้น สามารถแยกพิจารณาตามกฎหมายแตละ

ฉบับได ดังตอไปนี้  

   1. ประมวลกฎหมายอาญา  เรียกวา “เด็ก”                                                                                             

ประมวลกฎหมายอาญามีการกําหนดเกณฑอายุของเด็ก ไวดังนี้ 

          ระดับอายุสําหรับความรับผิดในทางอาญาและการรับโทษตามมาตรา 73 ไดกําหนดวา 

“เด็ก” อายุไมเกินสิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ” 

หมายความวา เด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบป ทําความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดวาเปนความผิด แมจะมี

ความผิดแตก็ไมตองรับโทษ และ มาตรา 74 ไดกําหนดวา “เด็กอายุกวาสิบปแตยังไมเกินสิบหาป 

กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ” หมายความวา เด็กในชวงอายุสิบ

หาป แมกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด ก็ไมตองรับโทษ เพราะเห็นวาเด็กยังไมสมควร

จะไดรับโทษ เนื่องจากเด็กยังไมรูวาอะไรควรทําหรือไมควรทํา นอกจากนี้ในมาตรา 46 วรรคสาม ยัง

ไดกําหนดวา “การกระทําของผูซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดป มิใหอยูในบังคับแหงมาตรานี้” หมายความ

วา บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปกระทําความผิด ยังไมตองเรียกประกันทัณฑบน ซ่ึงเปนวิธีการเพ่ือ

ความปลอดภัย 

         ระดับอายุสําหรับการใหความยินยอมในเรื่องเพศ เก่ียวกับการกระทําผิดทางเพศ มี 3 กรณี 

ดังนี้ 

กรณีตามมาตรา 277  “ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของ

ตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” ผูกระทํามีความผิดและตองรับโทษทางอาญา  และถาได

กระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ผูกระทําตองไดรับโทษหนักข้ึน 

    กรณีตามมาตรา 279 “ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอม

หรือไมก็ตาม” ผูกระทํามีความผิดและตองรับโทษทางอาญา 

          กรณีตามมาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 283 ทวิ “ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนเปน

ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารซ่ึงชายหรือหญิง ถาไดกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

หรือเกินสิบหาปแตไมเกินสิบแปดป แมเด็กจะยินยอมก็ตาม” ก็มีความผิดและตองรับโทษทางอาญา 

 จากสามกรณีขางตน แสดงใหเห็นวา ผูกระทําความผิดจะอางเอาความยินยอมของเด็กมาเปน

ขอแกตัวเพ่ือใหพนจากความรับผิดไมได  
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           ดังนั้น การกําหนดอายุเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 73  หมายความถึง เด็ก

อายุยังไมเกินสิบป และในมาตรา 74 หมายถึงเด็กท่ีมีอายุเกินสิบป แตไมเกินสิบหาป รวมไปถึง

ความผิดเก่ียวกับเพศตามมาตรา 277 มาตรา 279 และมาตรา 282 มาตรา 283  มาตรา 283 ทวิ ท่ี

กําหนดอายุเด็กไวไมเกินสิบหาป และความผิดตอเสรีภาพมาตรา 317 พรากบุคคลมีอายุไมเกิน 15 ป

บริบูรณ ใชคําวา “พรากเด็ก” แตตามมาตรา 318 และมาตรา 319 หากพรากบุคคลท่ีมีอายุเกิน 15 

ปไปแลวแตไมเกิน 18 ปบริบูรณ จะ ใชคําวา “พรากผูเยาว”  

 2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรียกวา “ผูเยาว”  

มาตรา 19 บัญญัติวา “บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเม่ือมีอายุยี่สิบป

บริบูรณ” และมาตรา 20 บัญญัติวา “ผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเม่ือทําการสมรส หากการสมรสนั้นได

ทําตามบทบัญญัติมาตรา 1448”51 ดังนั้น นิยามตามมาตรา 19 ผูเยาว หมายถึง บุคคลซ่ึงยังไมบรรลุ

นิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ ผูท่ีมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ และนิยามตาม               

มาตรา 20 ผูเยาวจะมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณหรือไมก็ตาม หากผูเยาวไดสมรสถูกตองตามกฎหมาย             

ถือวาผูเยาวนั้นบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไมไดบัญญัติ

คําวา “เด็ก” ไว แตคําวา “ผูเยาว”ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็มีความหมายรวมไปถึง คํา

วา “เด็ก” ในกรณีท่ีผูเยาวมีอายุยังไมเกินยี่สิบปบริบูรณดวย  

          3. พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เรียกวา “เด็ก”                                                                                              

โดยบทนิยามตามมาตรา 4 บัญญัติวา  

“เด็ก” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติภาวะ

ดวยการสมรส 

           4. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว               

พ.ศ.2553 เรียกวา “เด็ก” และ “เยาวชน”  

        โดยบทนิยามตามมาตรา 4 บัญญัติวา  

        “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ 

     “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 

           เนื่องจากตามพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ เปนการเก่ียวของโดยตรงกับเด็กและเยาวชน จึงได

กําหนดระดับอายุของเด็กและเยาวชน เพ่ือจะกําหนดมาตรการและโทษไดเหมาะสมกับอายุ  

                                                        
51 มาตรา 1448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายและ

หญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้น

ได” 



51 

 

           5. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ใหความหมายคําวา 

“เด็ก” คือ บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป  

          นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็ได

ใหความหมายของคําวา “เด็ก” แตกตางออกไป ดังนี้  

     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  เรียกวา “ผูไรความสามารถ”   

           ตามมาตรา 1 (12) บัญญัติวา “ผูไรความสามารถ” คือ บุคคลท่ีไมมีความสามารถหรือ 

ความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหมายความรวมถึง “ผูเยาว” ตาม 

กฎหมายแพงและพาณิชยดวย เนื่องจากผูเยาวนั้นความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย สามารถทําพินัยกรรมหรือนิติกรรมไดในบางกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําไดเทานั้นยังคง

ตองมีผูแทนโดยชอบธรรมดูแลผูเยาวอยูจนกวาจะบรรลุนิติภาวะ แตท้ังนี้ไมรวมถึง ผูเยาวท่ีบรรลุนิติ

ภาวะดวยการสมรส  

          ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรียกวา “เด็กอายุไมเกินสิบแปดป” ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ และมาตรา 134/2 บัญญัติคําวา “เด็กอายุไมเกินสิบ

แปดป” สําหรับมาตรา 133 ทวิ จะใชในกรณี “เด็กอายุไมเกินสิบแปดป” เปนผูเสียหายหรือพยาน 

แตสําหรับมาตรา 134/2 จะใชในกรณี “เด็กอายุไมเกินสิบแปดป” เปนผูตองหา  

         การท่ีความหมายและเกณฑอายุของเด็กท่ีแตกตางกันในแตละประเทศนั้น อาจเปนเพราะ

ปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม ท่ีทําใหการพัฒนาทางดานรางกายกับอายุไมสัมพันธกัน เพราะใน

ตางประเทศแถบยุโรป เด็กจะมีพัฒนาการทางดานรางกายเร็วกวาอายุจริง ซ่ึงทําใหยากท่ีจะดูวา               

เปนเด็กหรือเปนผูใหญ สวนในแถบเอเชีย เด็กจะมีพัฒนาการทางดานรางกายชากวาอายุจริง ซ่ึงทําให

ยากท่ีจะดูวา เปนเด็กหรือเปนผูใหญ แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย

คอนขางเร็วกวาอายุ ดังนั้น การกําหนดอายุเด็กจึงตองกําหนดใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง เพ่ือไมใหเกิด

ผลเสียในภายหลัง   

          สําหรับประเทศไทยนั้นไดเขารวมเปนสมาชิกภาคีในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  

และไดนําเกณฑอายุเด็กมาบัญญัติไวในกฎหมายภายในของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติคุมครอง

เด็ก พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกณฑอายุเด็กไวท่ีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูท่ีบรรลุนิติ

ภาวะดวยการสมรส และยังมีประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดมีการกําหนดอายุเด็กไว แตการกําหนดอายุ

ดังกลาวเปนการกําหนดอายุเด็กในความผิดเรื่องเพศและเสรีภาพ รวมไปถึงในกรณีเด็กกระทํา

ความผิด เด็กไมตองรับโทษ โดยกลุมอายุเด็กในกฎหมายอาญาแบงไดเปนสองกลุม คือ กลุมอายุไม

เกินสิบหาป และกลุมอายุเกินสิบหาปแตไมเกินสิบแปดป  

จากการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศจะพบวา ในเรื่องการกําหนดเกณฑอายุ

ของเด็กท่ีจะไดรับการคุมครองนั้น กฎหมายไทยสวนใหญไมไดมุงใหความสําคัญในการคุมครองเด็ก
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เปนพิเศษเทาท่ีควร มีเพียงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เทานั้น ท่ีไดกําหนดอายุเด็กท่ีจะ

คุมครองไวอยางชัดเจน ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับเดียวของไทย ท่ีนําแนวทางในการกําหนดอายุเด็ก

ของกฎหมายระหวางประเทศมาใช ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว สวนใหญจะ

กําหนดเกณฑอายุของเด็กท่ีจะคุมครองไวชัดเจนตามแนวทางของกฎหมายระหวางประเทศมาใช

เชนกัน จะมีเพียงบางประเทศเทานั้นท่ีกําหนดเกณฑอายุเด็กในการคุมครองไวสูงกวาเกณฑท่ี

กฎหมายระหวางประเทศกําหนด เชน ประเทศสิงคโปร และประเทศเกาหลีใต เปนตน 

เม่ือพิจารณาจากการใหความสําคัญในการกําหนดเกณฑอายุเด็กท่ีจะคุมครองตามกฎหมาย

ระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ ตลอดจนพิจารณาจากวุฒิภาวะของเด็กและผูใหญแลวนั้น 

เห็นวา เด็กจะมีความบกพรองในเรื่อง การดูแลความปลอดภัยของตนเองไดนอยกวาผูใหญหรือผูซ่ึง

บรรลุนิติภาวะแลว ในการคุมครองเด็กจึงจําเปนท่ีตองกําหนดเกณฑอายุใหชัดเจนและแยกการ

คุมครองเด็กไวเปนกรณีพิเศษตางหากจากผูใหญ โดยเฉพาะในคดีความผิดเก่ียวกับเพศและเสรีภาพ

ของไทย ผูกระทํามักจะอางความไมรูอายุและความยินยอมของเด็ก ดังนั้น การกําหนดอายุเด็กไวเปน

การเฉพาะใหชัดเจน เพ่ือใหเด็กไดรับความคุมครองจากกฎหมายอยางแทจริง ใหมีเกณฑอายุท่ี

สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ซ่ึงประเทศไทยไดเขา

เปนสมาชิกภาคีแลว และสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศสวนใหญ เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงเกณฑอายุเด็กท่ีเปนมาตรฐาน คือ อายุต่ํากวาสิบแปดป

บริบูรณ โดยเกณฑอายุดังกลาวเหมาะสมแกการคุมครองเด็กท้ังกรณีท่ีเปนผูเสียหายและเด็กกรณีท่ี

เปนผูกระทําความผิดดวย 

 

2.5 ความหมายของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” และ “การกระทําชําเรา” 

      

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.255452   ใหความหมายวา  

       “ขมขืน” ก. บังคับ, ขืนใจ, ขูเข็ญ. 

        “ขมขืนใจ” (กฎ) ก. บังคับจิตใจหรือฝนใจใหตองกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน 

ขมขืนใจเจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาท่ี หรือใหละเวนการปฏิบัติการตามหนาท่ี โดยใช

กําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ซ่ึงเปนความผิดตอเจาพนักงาน  

                                                        
52 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

5 ธันวาคม 2554 (กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), หนา 169, 379. 
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       “ขมขืนกระทําชําเรา” (กฎ) น. เปนฐานความผิดอาญา ท่ีผูกระทําชําเราบุคคลอ่ืน ไมวา

ผูกระทําหรือผูถูกกระทําจะเปนชายหรือหญิง และจะเปนคูสมรสของตนหรือไม โดยใชกําลัง

ประทุษราย โดยผูถูกกระทําอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูถูกกระทําเขาใจผิดวาตน

เปนบุคคลอ่ืน 

      “ชําเรา” ก. ลึก, ลวงเขาไป, เชน ชายใดขมขืนภริยาทานถึงชําเรา ใหไหมโดยประถมผิดเมีย

ทวีคูณ ถาขมขืนมิไดถึงชําเรา ใหไหมโดยประถมผิดเมีย (สามดวงพระไอยการลักษณะผัวเมีย); (กฎ) 

การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ 

ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน หรือการใชสิ่งอ่ืนมากระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน  

      พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2556 ใหความหมายวา 

     “ขมขืนกระทําชําเรา” น. เปนฐานความผิดอาญา ท่ีผูกระทําชําเราบุคคลอ่ืน ไมวาผูกระทํา

หรือผูถูกกระทําจะเปนชายหรือหญิง และจะเปนคูสมรสของตนหรือไม โดยใชกําลังประทุษราย โดย

ผูถูกกระทําอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูถูกกระทําเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน53  

         “ขมขืนใจ” ก. บังคับจิตใจหรือฝนใจใหตองกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ เชน ขมขืนใจ

เจาพนักงานใหปฏิบัติการอันมิชอบดวยหนาท่ีหรือใหละเวนการปฏิบัติตามหนาท่ี โดยใชกําลัง

ประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย54  

         “ชําเรา” ก. การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํา

กระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน หรือการใชสิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือ

ทวารหนักของผูอ่ืน55  

         ประสิทธิ์ พัฒนอมร “การกระทําชําเรา” เปนความผิดทางอาญา ตามกฎหมายของนานา

ประเทศ ในสมัยโบราณถือวาเปนสวนหนึ่งของการประทุษรายตอรางกาย แตเรียกวาเปนการทําราย

รางกายท่ีผิดศีลธรรมจรรยา เพราะการขมขืนเปนการกระทําท่ีฝาฝนความยินยอมของผูอ่ืน และทําให

ผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บ เปนอันตรายตอกายและจิตใจ แลวทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณอีกอยางหนึ่ง  

        Nicholas Groth (1981) “การขมขืนกระทําชําเรา” คือ การมีความสัมพันธทางเพศ โดย

ปราศจากความยินยอม โดยบุคคลท่ีไมเต็มใจถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีอํานาจท่ี

เหนือกวาและเปนผูไดเปรียบ56     

                                                        
53 เรื่องเดียวกัน, หนา 79. 
54 เรื่องเดียวกัน, หนา 201. 
55 เอกรงค ภาณุพงษ, กนกวลี ตรีวัฒนากุล และทีมขาวเหยี่ยวเดือนเกา, ขมขืน…ภัยผูหญิง

สตรี (กรุงเทพฯ: สยามอินเตอรบุค, 2547), หนา 29. 
56 เรื่องเดียวกัน, หนา 30. 
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           Naomi Golan “การขมขืนกระทําชําเรา” เปนการกระทําเยี่ยงปฏิปกษและใชกําลังของ

บุคคลหนึ่งตอบุคคลหนึ่ง โดยจุดประสงคของการมีอํานาจเหนือกวา ดวยความเลวทราม อัปยศ อดสู 

การเอาชนะท่ีมีตอเหยื่อนั้น มิใชเพียงการกระทําเพ่ือความพึงพอใจทางเพศ แตเปนอาชญากรรมท่ี

รุนแรงเปนการละเมิด และประทุษรายตอรางกาย ชีวิตของบุคคลอ่ืน57   

  ในความคิดเห็นของผูวิจัยนั้น คําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” และ “การกระทําชําเรา”     

นั้น เปนคําท่ีแสดงถึงการกระทําท่ีคลายคลึงกัน คือ เปนการกระทําในทางเพศของบุคคลตั้งแตสองคน

ข้ึนไป แตยังมีความแตกตางกัน ในเรื่องของการมีหรือไมมีความยินยอมหรือความสมัครใจท่ีแฝงอยู             

ในการกระทําดังกลาวหรือไม “การขมขืนกระทําชําเรา” เปนการท่ีบุคคลหนึ่งใชกําลังประทุษราย              

ใชสิ่งมึนเมา สารเสพติดตางๆ หรือใชวาจาขูเข็ญ ไมวาจะมีการใชอาวุธรวมดวยหรือไมก็ตาม                     

หรือใชวาจาในลักษณะโนมนาวใจหรือใชกลอุบายหลอกลวง อันมีลักษณะเปนการบีบบังคับให

ผูถูกกระทําตองจํายอม เนื่องดวยเพราะความหวาดกลัว หลงเชื่อ จึงทําใหอยูในสถานการณท่ีไม

สามารถขัดขืนหรือชวยเหลือตัวเองได เพ่ือผูกระทําความผิดจะไดกระทําชําเราผูเสียหาย เพ่ือสนอง

ความใครของตนเพียงฝายเดียว โดยผูเสียหายมิไดใหความยินยอมแตประการใด สวนคําวา “การ

กระทําชําเรา” เปนการกระทําในทางเพศของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยเปนความยินยอมหรือ

สมัครใจเพ่ือตอบสนองความใครของบุคคลดังกลาวนั้นเอง ไมไดมีการบังคับฝนใจท้ังทางรางกายและ

วาจา เปนลักษณะของการสมยอมโดยแทจริง ไมไดมีการโนมนาวใจเอาสถานการณหรือความจํา

เปนมาบีบบังคับใหผูถูกกระทําอยูในลักษณะจํายอมตองกระทํา การกระทําชําเรา จึงเปนการกระทํา

ทางเพศรวมกันของบุคคลสองคนข้ึนไป ไมมีใครคนใดคนหนึ่งเปนผูกระทําหรือผูถูกกระทํา เพียงแต 

การกระทําชําเรา จะเปนความผิดทางอาญาได เม่ือผูกระทําฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝาย เปน

บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ กรณีนี้จะถือวา ฝายท่ีเปนบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 

เปนผูถูกกระทําชําเราทันที สวนกรณีผูกระทําท้ังสองฝายเปนบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ จะ

ถือเปนผูกระทําชําเราและผูถูกกระทําชําเราในคราวเดียวกัน ซ่ึงหากมีการฟองและดําเนินคดี ยอมมี

ความผิดและตองรับโทษท้ังสองฝาย 

  

 

 

 

 

 

                                                        
57 เรื่องเดียวกัน, หนา 31. 
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2.6  ความหมายของคําวา “ความยินยอม” 

 

         2.6.1 ความหมายของ “ความยินยอม”58     

      นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมาย “ความยินยอม” (volenti non fit injuria) ไวดังนี้ 

          ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ใหความหมายวา “การจงใจปลอยใหเหตุการณอยางใดอยาง

หนึ่งเกิดข้ึน โดยไมขัดขวางท้ังท่ีสามารถขัดขวางได ซ่ึงจะตองเปนการแสดงความประสงคท่ีจะใหเกิด

เหตุการณเชนนั้นข้ึนโดยแสดงออกดวยการกระทําอยางหนึ่งโดยตนเองหรือโดยใหผูอ่ืนกระทําแทนตน

อันเปนการแสดงความประสงคตอผูกระทําเหตุการณนั้นใหเขาใจวาตนอนุญาตใหทํา ยกเวนแตใน

กรณีพิเศษอยางยิ่งเทานั้นท่ีการนิ่งไมขัดขวางอาจถือไดวาเปนความยินยอม เพราะเปนท่ีเขาใจกันโดย

ปกติท่ัวไป วาการนิ่งเชนนั้นเปนการยินยอม และการแสดงออกซ่ึงความประสงคอันถือไดวาเปนความ

ยินยอมนั้นอาจแสดงออก โดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได” 

           อาจารยพจน ปุษปาคม ใหความหมายวา “เปนความยินยอมท่ีเกิดจากฝายผูเสียหายยอมให

กระทําไมวาตอเนื้อตัวรางกาย ทรัพยสิน หรือสิทธิของตน ความยินยอมโดยแทจริงแลว เปนขอแกตัว

ของผูกระทําไมใชสิทธิของผูกระทํา” 

           อาจารยเพ็ง เพ็งนิติ ใหความหมายวา “เปนเรื่องท่ีผู เสียหายยินยอมใหกระทําการ

ประทุษรายโดยสมัครใจ หรือยอมเขาสูอันตรายไมวา จะเปนการทําอันตรายตอรางกาย ทรัพยสิน 

หรือสิทธิอ่ืนใด การนิ่งเฉย ไมขัดขืน หรือไมขัดขวางคัดคานตอการกระทําท่ีเปนการประทุษรายหรือ

พฤติการณนั้น ควรจะขัดขวาง หามปรามหรือคัดคาน แตไมขัดขวาง ไมหามปรามหรือไมคัดคาน ถือ

เปนความยินยอมโดยปริยาย” 

           ศาสตราจารยศักดิ์ สนองชาติ ใหความหมายวา “เปนเรื่องท่ีผูเสียหายยอมใหกระทําหรือ 

ยอม ตอการกระทํา หรือเขาเสี่ยงรับความเสียหาย ซ่ึงถือไดวาเปนการใหความยินยอม ยอมทําใหการ

กระทํานั้น ไมเปนละเมิด ไมวาผูเสียหายจะไดรับความเสียหายจากการกระทําอยางใด และไดรับ

ความเสียหายแก ชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือ สิทธิอยางอ่ืนอยางใดมากนอย

เพียงใด ก็ตาม” 

           อาจารยประจักษ พุทธิสมบัติ ใหความหมายวา “การท่ีผูเสียหายยินยอมโดยสมัครใจตอการ

กระทําประทุษราย หรือผูเสียหายสมัครใจเขาสูอันตรายเอง ไมวาจะยินยอมใหกระทําตอรางกาย 

ทรัพยสิน หรือสิทธิ ของตน และเปนการยินยอมของผูสามารถใหความยินยอม ทําใหการกระทําไม

เปนละเมิด อันท่ีจริงความยินยอมของผูเสียหายมิใชเปนสิทธิของผูกระทํา แตเปนขอแกตัวของ

                                                        
58 นริศรา แดงไผ และพิชัยศักดิ์ หรยางกูร, หลักความยินยอม, คนวันท่ี 22 มกราคม 2558 

จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/Ex%2040701-3.pdf 
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ผูกระทํา ทําใหผูกระทํา ไม ตองรับผิดเพ่ือละเมิด เม่ือพิเคราะหความเห็นของนักวิชาการหลายทาน ท่ี

กลาวในตอนตน พอสรุปไดวา ความยินยอม คือ การแสดงเจตนาของผูเสียหาย หรือผูมีอํานาจกระทํา

การแทนผูเสียหายท่ีจะเปนการยินยอมใหผูอ่ืนมากอใหเกิดความเสียหาย แกชีวิต รางกาย อนามัย 

เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือ สิทธิอ่ืนใดของผูเสียหาย” 

        ในความคิดเห็นของผูวิจัยนั้น ความยินยอม หมายความวา ความสมัครใจหรือความตกลงปลง

ใจของบุคคลหนึ่ง ท่ีจะกระทําการใดๆ รวมกับอีกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอ่ืนๆ หรือโดยการเรียกขาน

วานใชจากบุคคลอ่ืน หรือการสมัครใจหรือตกลงปลงใจใหบุคคลอ่ืนกระทําการใดๆ ใหแกตนเอง โดย

กอนหรือขณะเกิดการกระทําหรือถูกกระทําการใดๆ นั้น ผูใหความยินยอมยอมมีสติและสํานึกรูผิด

ชอบวา การกระทําดังกลาวนั้น คืออะไร และการกระทําดังกลาวนั้นยอมจะกอใหเกิดผลอยางไรตอไป 

การกระทําดังกลาวนี้จึงจะถือเปน การกระทําท่ีมีความยินยอมท้ังจากจากฝายผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา กลาวคือ ไมมีการประทุษรายท้ังทางรางกายหรือจิตใจหรือท้ังรางกายและจิตใจแกฝายใด

ฝายหนึ่ง  เพ่ือใหเกิดความยินยอมในการกระทํานั้นๆข้ึนมา หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา การกระทําท่ี

จะไมเปนความผิดนั้น ตองมีความยินยอม และตองเปน “ความยินยอมอันบริสุทธิ์” 

           ในตางประเทศไดนําหลัก “volenti non fit injuria” หลักความยินยอมไมเปนละเมิด ไปใช

เปน 3 แนวทาง คือ 

           1. เม่ือผูเสียหายใหความยินยอมในการกระทําละเมิดซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย แลว

การกระทําท่ี เกิดจากความยินยอม จึงเปนการกระทําท่ีไมผิดกฎหมาย แตตองคํานึงถึงความสงบ

เรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ตามคําอธิบายของกฎหมายเยอรมัน 

           2. เม่ือผูเสียหายใหความยินยอม ในการกระทําละเมิดแลว ถือไดวาผูเสียหายประสงคให

ความเสียหายเกิดข้ึนแกตนและเม่ือผูเสียหายตองการเชนนั้นจะถือวา มีความเสียหายเกิดข้ึนมิไดซ่ึงผูท่ี

จะไดรับความเสียหายอันจะใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน มีแตเฉพาะตัวผูใหความยินยอมเทานั้น 

ประชาชนหรือสังคมไมอาจใชสิทธิดังกลาวได จึงไมตองนําเรื่องความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชนมาพิจารณา ตามคําอธิบายของกฎหมายฝรั่งเศส 

           3. ถาผูเสียหายไดใหความยินยอมในทางแพงแลว จําเลยสามารถอางความยินยอมของ

ผูเสียหาย ข้ึนปฏิเสธความรับผิดของตนได โดยไมตองคํานึงถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชน ถือวาเปนความตองการของผูเสียหายเอง ตามคําอธิบายของกฎหมายอังกฤษ และศาล

นํามาใชในการตัดสินคดี  
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          2.6.2 ความยินยอมกับความรับผิดในทางอาญา59    

          แมจะมิไดมีการบัญญัติเก่ียวกับความยินยอมไวในมาตราใดโดยเฉพาะก็ตาม แตมีความผิด

บางฐานเม่ือไดรับความยินยอมแลวก็ไมมีความผิดตามกฎหมาย เชน  หากหญิงยินยอมการกระทําของ

ชายก็ไมเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 (เทียบกับฎีกาท่ี 828/2486) โดยถือวา

เปนการขาดองคประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา 276 ไปเลย และความผิดเก่ียวกับทรัพย

บางมาตรา หากผูเสียหายยินยอมใหกระทําโดยบริสุทธิ์ใจ ไมมีการขมขูหรือหลอกลวงการกระทําก็ไม

เปนความผิด เชน ความผิดฐานลักทรัพย โกงเจาหนี้ ยักยอก ทําใหเสียทรัพยและบุกรุก เชน เขาไปใน

บานเพ่ือชมรายการโทรทัศนโดยไดรับความยินยอม ยังฟงไมไดวาเขาไปโดยไมมีเหตุอันสมควร แม

ขณะออกจากบานไดถือโอกาสอนาจารผูเสียหายดวย  ก็ไมมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา 364 เม่ือ

ไมมีความผิดตามมาตรา 364  ก็ไมผิดตามมาตรา 365 (1) (3) ดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

2853/2539) การกระทําผิดทางอาญาบางฐานแมจะไดรับความยินยอมจากผูถูกกระทําแตกฎหมายก็

มีเจตนารมณบัญญัติไวเพ่ือปกปองคุมครองบุคคลบางประเภทแมวาจะใหความยินยอม ความยินยอม

นั้นก็ไมมีผลบังคับใชได เชน การกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15  ป แมเด็กหญิงนั้นจะยินยอม

ผูกระทําชําเราก็ตองรับผิด        

           ความยินยอมบางกรณี เปนเหตุ “ยกเวนความผิด” เชน แดงเปนโรครายแรง แพทยจําตอง

ทําการผาตัดขาของแดงขางหนึ่ง แดงยินยอมใหแพทยทําการผาตัดขา การท่ีแพทยตัดขาแดงเปนการ

ทํารายไดรับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 เพราะการผาตัดก็ถือวาเปนการทํารายรางกายแลว แต

แพทยไมมีความผิดมาตรา 297 เพราะความยินยอมของแดง ความยินยอมท่ีจะยกเวนความผิดไดนั้น 

จะตองไมขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดวยเหตุนี้ หากยอม

ใหมีการยิง ฟน หรือแทง เพ่ือทดสอบวาอยูยงคงกระพันจริงหรือไม   จึงไมอาจยกเวนความผิดใหแก

ผูกระทําได เชน ผูตายเชื่อวาวิชาท่ีจําเลยถายทอดใหจะอยูยง คงกระพัน จึงยอมใหจําเลยใชปนยิง 

การท่ีจําเลยเอาปนจอยิงท่ีสะบักอันเปนท่ีสําคัญ ยอมเล็งเห็นผลแหงการกระทํานั้นวา ถาปนลั่น

ออกไป ผูตายก็ตองตายแนนอนซ่ึงจําเลยก็สํานึกในการกระทํานั้นจําเลยมีความผิดตามมาตรา 288 

ประกอบมาตรา 59 (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 59/2502) และการท่ีบุคคลยินยอมเขาชกมวยกันเพ่ือ

ความมุงหมายในการกีฬา มิใชเพราะความอาฆาต ถือวาความยินยอมนั้นเปนการยกเวนความผิด แต

ถาหากชกกันเพราะอาฆาตไมใชเพราะการกีฬา  แมจะสวมนวมชกกัน บนเวทีก็ไมเปนการยกเวน

ความผิด 

        

                                                        
59 กรมทางหลวง, ความยินยอมกับความรับผิดทางแพงและทาง, คนวันท่ี 27 มกราคม 

2558 จาก www.drr.go.th/sites/default/files/attachment/law_for_people/5.doc 



 

บทท่ี 3 

 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและการกระทํา 

ชําเราเด็กอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ ตามประมวลกฎหมายอาญา  

ของประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ 

 
การศึกษาวิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็ก และกระทําชําเรา

เด็ก อายุไมเกิน 15 ป โดยศึกษาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยมีแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายอาญาท่ีใชศึกษา ดังนี้ 

 

3.1 ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตามประมวล

กฎหมายอาญาของประเทศไทย60   

                                                                                         
          3.1.1  องคประกอบ สาระสําคัญ และโทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276  

          ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2558  ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ 

 

  มาตรา 276  ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดย

ใชกําลังประทุษรายโดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืน

นั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืนตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้ง

แตแปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

         การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การกระทําเพ่ือสนองความ

ใครของผูกระทํา โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวาร

หนัก หรือชองปากของผูอ่ืน หรือการใชสิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก

ของผูอ่ืน 

                                                        
60 ภาสกร ญาณสุธี, คําอธิบายและการตอสูคดี ขมขืน อนาจาร พรากผูเยาว (กรุงเทพฯ: 

นิติธรรม, 2553), หนา 1-70. 
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           ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทํา โดยมีหรือใชอาวุธปนหรือ

วัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิง 

หรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกันตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป 

และปรับตั้งแตสามหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

          ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคู

สมรสและคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอย

กวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติ

แทนการลงโทษก็ได ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใด

ฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคู

สมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟอง

หยาให 

  (ก) องคประกอบของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

 1. ผูใด 

 2. ขมขืน (ใชกําลังขืนใจ หรือผูอ่ืนนั้นไมยินยอมดวย) 

 3. กระทําชําเราผูอ่ืน ท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1) โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ หรือ 

  2) ใชกําลังประทุษราย หรือ 

  3) โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือ 

  4) โดยทําใหผูอ่ืนนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน 

 4. มีเจตนา 

       (ข) สาระสําคัญของการกระทําท่ีเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 

 1. คําวา  “ผู ใด” ซ่ึ ง เปนผู กระทําและคําวา  “ผู อ่ืน” ซ่ึ ง เปน

ผูถูกกระทํา  หมายถึง  ชายหรือหญิง โดยไมจํากัดอายุแตประการใด  ดังนั้น 

ผูกระทําผิดจึงเปนไดท้ังชายและหญิง  สวนผูเสียหายก็เปนไดท้ังชายและหญิงท่ีไม

ยินยอมใหผูกระทําผิดกระทําชําเราหรือรวมประเวณีกับตน และตองมีชีวิตในขณะ

ถูกขมขืนกระทําชําเราดวย 

 2. คําวา “กระทําชําเรา” หมายถึง   การกระทําท่ีมีลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งเพ่ือสนองความใครของผูกระทําผิดท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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            1) ใชอวัยวะเพศของผูกระทําผิดท่ีเปนชาย กับอวัยวะเพศของ

หญิง   ซ่ึงจะเปนความผิดสําเร็จเม่ืออวัยวะเพศของชายไดลวงล้ําเขาไปในอวัยวะ

เพศหรือชองคลอดของหญิงแลวโดยไมคํานึงวาลวงล้ําเขาไปมากนอยเพียงใด ก็เปน

ความผิดสําเร็จแลว สวนจะสําเร็จความใครหรือไมนั้น ไมเปนสาระสําคัญแต

ประการใด 

            2) ใชอวัยวะเพศของผูกระทําผิดท่ีเปนชาย กับทวารหนักของ

ชายหรือหญิงท่ีถูกกระทํา ซ่ึงจะเปนความผิดเม่ืออวัยวะเพศชายไดลวงล้ําเขาไปใน

ทวารหนักของชายหรือหญิงแลว โดยไมคํานึงวาลวงล้ําเขาไปมากนอยเพียงใด และ

ไมจําตองสําเร็จความใครดวย 

    3) ใชอวัยวะเพศของผูกระทําผิดท่ีเปนชาย กับชองปากของชาย

หรือหญิงท่ีถูกกระทํา ซ่ึงจะเปนความผิดสําเร็จเม่ือมีการกระทําตอชองปากของ

ผูถูกกระทําแลวไมวาจะเปนฝายใชอวัยวะเพศของตนใสเขาไปในชองปากของอีก

ฝายหนึ่ง หรือบังคับขูเข็ญใหอีกฝายหนึ่ง ดูด อม หรือเลียอวัยวะเพศของตนจน

อวัยวะเพศของตนล้ําเขาไปในชองปากของอีกฝายหนึ่ง โดยไมจําตองสําเร็จความ

ใครดวย 

    4) การใชสิ่งอ่ืนใดกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูถูกกระทํา

นั้น ตองเปนการกระทําโดยมีเจตนาสนองความใครท่ีมากกวามีเจตนาอนาจาร

เทานั้น ถาผูกระทําไดกระทําเชนนั้นโดยมิไดมีเจตนาดังกลาว แตมีเจตนาทํารายแลว

ก็ยอมเปนความผิดฐานทํารายรางกาย โดยไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแต

ประการใด 

 3. แตถาผูกระทําผิดไดลงมือกระทําผิด  โดยมีเจตนาท่ีจะกระทําตาม

ขอ 2. ดังกลาวแลวแตกระทําไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตไมบรรลุผล 

หรือไมสําเร็จสมดังเจตนาของผูกระทําผิดแลว ยอมเปนการพยายามกระทําความผิด 

ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษท่ีกําหนดไวตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 80 

 4. คําวา “โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ” หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ี

ทําใหผูถูกกระทําเกิดความกลัววาจะเกิดอันตรายแกตนเองหรือบุคคลในครอบครัว

ของตนเอง หรือจะทําใหตนเองไดรับความเดือดรอน ไมวาดวยเหตุใดๆ แมวาจะมี

สิทธิท่ีจะกระทําไดก็ตาม 

 5. คําวา “โดยใชกําลังประทุษราย” หมายถึง การกระทําท่ีใช

แรงกายภาพหรือดวยวิธีใดๆ ประทุษรายแกกายหรือจิตใจของผูอ่ืน รวมถึงการ
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กระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหผูหนึ่งผูใดอยูภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได เชน การใชยาให

ดื่มกิน หรือใหดมแลวทําใหมึนเมา การสะกดจิต หรือการกระทําอ่ืนใดท่ีทําใหมึน

เมา หรือไมมีสติ ทําใหผูอ่ืนอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได61  

 6. คําวา “โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได”   หมายถึง 

การตกอยูในความกลัววา ถาขัดขืนไมยินยอมใหกระทําชําเราแลวตนเองอาจถูกทํา

รายใหไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตายได จึงไมกลาขัดขืน แตก็ไมอาจถือวา

ยินยอมใหกระทําชําเราได 

 7. พฤติการณแหงคดีท่ีเกิดข้ึนหลังเกิดเหตุ เม่ือผูเสียหายกลับถึงบาน

แลวไดรีบบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแกบิดามารดา หรือผูปกครอง หรือเพ่ือนทันทีวา

จนเองถูกขมขืนกระทําชําเรามานั้นหรือ เม่ือพนจากการควบคุมของผูกระทําผิดแลว

ไดแจงความหรือรองทุกขตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวนใหจับกุมหรือดําเนินคดี

แกผูกระทําผิดทันที ยอมบงชี้วาผูเสียหายถูกขมขืนกระทําชําเราจริง 

   หรือแมแตผูเสียหายถูกขมขืนกระทําชําเราแลว ตอมากลับถึงบานหรือ

พนจากการควบคุมของผูกระทําผิดแลวก็มิไดรีบบอกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแกบุคคล

ดังกลาวขางตน  หรือมิไดรีบแจงความรองทุกขตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวนให

จับกุมหรือดําเนินคดีแกผูกระทําผิดทันที  เพราะเกิดความกลัวตามคําขูเข็ญตางๆ 

นานา ของผูกระทําผิด หรือกลัวความอับอายท่ีจะเกิดข้ึนแกตน เปนตน  จึงอาจ

เปนไปไดวาตองใชเวลาคิดใครครวญหลายวัน กอนตกลงใจท่ีจะดําเนินคดีแก

ผูกระทําผิด 

            8. การรวมกันกระทําความผิดนั้น อาจมีการแบงหนาท่ีกันทําตอ

ผูเสียหาย ผูท่ีรวมกระทําผิดดังกลาวนั้นบางคนอาจมิไดกระทําชําเราผูเสียหายดวย 

ก็ยอมมีความผิดฐานเปนตัวการรวมกันกระทําผิดตามมาตรานี้ได ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 81 “ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคล

ตั้งแตสองคนข้ึนไป ผูท่ีไดรวมกระทําความผิดดวยกันนั้นเปนตัวการตองระวางโทษ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 

      การท่ีผูกระทําผิดแตละคนจะไดรับการลงโทษเทากันหรือไมนั้น อยูท่ี

พฤติการณท่ีผูกระทําผิดแตละคนไดกระทําไปวาหนักหรือเบา  เทากันหรือไมเทากัน  

และอายุของผูกระทําผิดวามากนอยเพียงใด” 

                                                        

 61 มาตรา 1(6) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
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     9. ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดเพียงคนเดียว การกระทําผิดท่ีมีพฤติการณ

รายแรง ยอมไดรับการลงโทษสถานหนัก 

             ในกรณีท่ีมีผูกระทําผิดหลายคน  พฤติการณแหงการกระทําผิดของ

ผูกระทําผิดของแตละคนมีความรายแรงมากหรือนอยตางกัน ก็ยอมไดรับการ

พิจารณาลงโทษหนักหรือเบาตางกันตามพฤติการณของการมีสวนรวมกระทําผิด

ของแตละคนท่ีกระทําไปดวย 

  

 สาระสําคัญของการกระทําท่ีไมเปนความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง 

 1. ผูเสียหายใหความยินยอมในการกระทําชําเราหรือรวมประเวณี 

           2. ผูเสียหายหรือพยานโจทกเบิกความดวยถอยคําท่ีไมสมเหตุสมผลเก่ียวกับเหตุการณ

ขมขืนกระทําชําเรา ยอมเปนพฤติการณสอไปในทางยินยอมใหกระทําชําเรา หรือปรักปรําใสรายจน          

ไมนาเชื่อถือวาผูเสียหายถูกขมขืนกระทําชําเราเชนนั้น 

 

  (ค) โทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 276 

กรณีเปนการขมขืนกระทําชําเราโดยท่ัวไป ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปด

พันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

กรณีเปนการขมขืนกระทําชําเราท่ีตองรับโทษหนักข้ึน  ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสาม การขมขืนกระทําชําเราไดกระทําโดยมีหรือใช

อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการ

โทรมหญิงหรือโทรมชาย  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้ง

แตสามหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 

 สําหรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคสี่ เปนการขมขืนกระทําชําเรา

โดยท่ัวไป  แมเปนการขมขืนกระทําชําเราตอคูสมรสของตนเอง ก็ไมเปนเหตุทําใหตองรับโทษหนักข้ึน

เชนเดียวกับวรรคสาม และคูสมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป ศาลจะลงโทษ

นอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการ

ลงโทษก็ได  
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          แตหากเปนการขมขืนกระทําชําเราตอคูสมรสของตนเองและคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งประสงค

จะหยา  ประกอบกับศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกผูขมขืนกระทําชําเราคูสมรส ใหคูสมรสฝายท่ี

ตองการจะหยาแจงใหศาลทราบและใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให  

          สําหรับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เฉพาะในสวนของวรรคหนึ่งเทานั้น ท่ีถือวาเปน

ความผิดอาญาตอสวนตัว หรือความผิดอันยอมความได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281               

ท่ีบัญญัติวา  “การกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 นั้น ถามิไดเกิดตอหนา

ธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํา รับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปนการกระทําแก

บุคคลดังระบุไว ในมาตรา 285 เปนความผิดอันยอมความได” 

   

3.1.2 องคประกอบ สาระสําคัญ และโทษของความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2558  ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ 

มาตรา 277  ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยเด็ก

นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสี่

แสนบาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา 

โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน หรือการใช

สิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอ่ืน 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน 

อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือไดกระทําโดยมี

อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป

กระทําตอเด็กซ่ึงมีอายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กผูถูกกระทํานั้นยินยอม ศาลท่ีมี

อํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาใหมีการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กผูถูกกระทํา

หรือผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือจะอนุญาตใหท้ังสองฝายสมรสกันโดย

กําหนดเง่ือนไขใหตองดําเนินการภายหลังการสมรสก็ได และเม่ือศาลไดพิจารณามีคําสั่งอยางใดแลว 

ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได ในการ

พิจารณาของศาลใหคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ
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แหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดและเด็กผูถูกกระทํา ความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําความผิดกับเด็กผูถูกกระทํา หรือเหตุอ่ืนอันควรเพ่ือประโยชนของเด็กผูถูกกระทําดวย 

 

  (ก) องคประกอบของการกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277  วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 

 1. ผูใด 

 2. กระทําตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป (ตามวรรคหนึ่ง) หรือกระทํา

ตอเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป (ตามวรรคสาม)  ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน ไมวา

เด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม เพ่ือสนองความใครของตนดวยลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งดังตอไปนี้ 

     1) ผูกระทําผิดไดใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับอวัยวะเพศของ

เด็กท่ีถูกกระทํา 

  2) ผูกระทําผิดไดใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับทวารหนักของ

เด็กท่ีถูกกระทํา 

  3) ผูกระทําผิดไดใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับชองปากของ

เด็กท่ีถูกกระทํา 

     4) ผูกระทําผิดไดใชสิ่งอ่ืนใดท่ีมิใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับ

อวัยวะเพศของเด็กท่ีถูกกระทํา 

             5) ผูกระทําผิดไดใชสิ่งอ่ืนใดท่ีมิใชอวัยวะเพศของตนกระทํากับ

ทวารหนักของเด็กท่ีถูกกระทํา 

 3. มีเจตนา 

  (ข) สาระสําคัญของการกระทําท่ีเปนความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง  วรรคสอง และวรรคสาม 

 1. คําวา “ผูใด” ซ่ึงเปนผูกระทําผิดนั้น หมายถึง ชายหรือหญิง ซ่ึง

อาจมีผูกระทําความผิดเพียงคนเดียวหรือมีผูรวมกระทําผิดหลายคน โดยแบงหนาท่ี

กันในการกระทําความผิด อันเปนตัวการรวมกันกระทําผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 83  “ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสอง

คนข้ึนไป ผูท่ีไดรวมกระทําความผิดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 
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 2. คําวา “เด็ก” ซ่ึงเปนผู ถูกกระทํานั้น หมายถึง เด็กชายหรือ

เด็กหญิงท่ีมีอายุแทจริงยังไมเกิน 15 ป ท่ีมิใชภริยาหรือสามีของผูกระทําผิดในขณะ

กระทําผิดนั้น และขณะถูกกระทําชําเรานั้นเด็กนั้นยังมีชีวิตอยูดวย 

 3. ผูกระทําผิดใชอวัยวะเพศของตน นิ้วมือ หรือวัตถุอ่ืนใดกระทํากับ

อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของเด็กซ่ึงถูกกระทํา  โดยมีเจตนาเพ่ือสนอง

ความใครของตนเอง 

 4. ถาผูกระทําผิดไดกระทําไปโดยความยินยอมของเด็กแลว ยอม

ไดรับการลงโทษสถานเบา แตถาไดกระทําไปโดยเด็กไมยินยอมแลว ยอมไดรับการ

ลงโทษสถานหนัก 

               ความยินยอมนั้นตองเปนความยินยอมดวยความสมัครใจ  โดยไมมีการ

บังคับคดีหรือขูเข็ญไมวาดวยประการใดๆ แมวาจะเปนการบังคับหรือขูเข็ญท่ีมีสิทธิ

กระทําตามกฎหมาย จนเด็กเกิดความกลัวจึงยินยอมใหกระทําชําเราตน เชนนี้ถือวา

เปนการจํายอมใหกระทําชําเรา ไมอาจถือไดวาเปนความสมัครใจหรือยินยอมให

กระทําชําเราแตประการใด 

 5. ถามีการลงมือกระทําผิดตอเด็กแลว แตกระทําไปไมตลอด ซ่ึงไม

ครบองคประกอบของความผิดแลวยอมมีความผิดฐานพยายามกระทําชําเรา ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80                  

 “ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอด

แลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล  ผูนั้นพยายามกระทําความผิด 

 ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของ

โทษท่ีกฎหมายกําหนดไว สําหรับความผิดนั้น” 

 6. พยานหลักฐานของโจทกท่ีพิสูจนความผิดของผูกระทําผิดนั้นตอง

มีความสมเหตุผลท่ีจะเปนเชนนั้น  โดยไมมีพิรุธในขอสาระสําคัญ ไมวาในสวนท่ีจะ

เปนเหตุใหเกิดการกระทําผิดเชนนั้น พฤติการณขณะกระทําผิด และในสวนท่ีจะเปน

ผลจากการกระทําผิดเชนนั้นแตประการใด 

 7. การกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุยังไมเกินสิบหาป ไมวาเด็กนั้นจะ

ยินยอมหรือไมยินยอมก็ตาม ยอมเปนความผิดตามมาตรานี้ เด็กนั้นยอมเปน

ผูเสียหายโดยนิตินัยหรือเปนผูเสียหายตามกฎหมาย  ผูแทนโดยชอบธรรมของเด็ก

นั้นยอมมีอํานาจดําเนินคดีแทนเด็กแกผูกระทําผิดได ไมวาจะเปน การรองทุกขตอ

พนักงานสอบสวน หรือเปนโจทกยื่นฟองคดีอาญาเอง หรือขอเขาเปนโจทกรวมกับ
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พนักงานอัยการท่ีไดยื่นฟองผูกระทําผิดเปนคดีอาญาได ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 5 (1)  

 “บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได  

 ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซ่ึงไดกระทํา

ตอผูเยาวหรือผูไรความสามารถซ่ึงอยูในความดูแล” 

 

สาระสําคัญของการกระทําท่ีไมเปนความผิด ตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง 

1. ผูกระทําไดกระทําไปโดยไมมีเจตนาสนองความใครของตนเองหรือของผูอ่ืน แตมีเจตนา

อยางอ่ืน เชน มีเจตนาทํารายรางกาย เปนตน 

2. ผูกระทําไดกระทําตอเด็ก โดยเขาใจวาเด็กนั้นมีอายุเกินสิบหาป แลวอันเปนการสําคัญ

ผิด ในขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 62 วรรคหนึ่ง “ขอเท็จจริงใด ถามีอยูจริงจะทํา

ใหการกระทําไมเปนความผิด หรือทําใหผูกระทําไมตองรับโทษ หรือไดรับโทษนอยลง แมขอเท็จจริง

นั้นจะไมมีอยูจริง แตผูกระทําสําคัญผิดวามีอยูจริง ผูกระทํายอมไมมีความผิด หรือไดรับยกเวนโทษ

หรือไดรับโทษนอยลง แลวแตกรณี”  ซ่ึงจะตองมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอ่ืนใดอันสําคัญจน

เปนเหตุใหเชื่อโดยสุจริตวานาจะมีอายุเกินสิบแปดป เทานั้น  แตถาเปนการสําคัญผิดโดยความ

ประมาทหรือความไมสุจริตแลว ยอมไมอาจกลาวอางไดวาสําคัญผิดในขอเท็จจริงดังกลาว 

         แตเนื่องจากตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 23) 

ไดบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285/1 ท่ีบัญญัติวา                  

         “การกระทําความผิดตามมาตรา 277 มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283                

วรรคสาม มาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบสามป หามอางความไม

รูอายุของเด็กเพ่ือใหพนจากความผิดนั้น” 

          ในปจจุบัน จึงถือวามาตราดังกลาวเปนขอยกเวนของมาตราท่ัวไป กลาวคือ เรื่องการสําคัญ

ผิดในขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 62 วรรคหนึ่ง  การอางความไมรูอายุของเด็กท่ี

ตนกระทําชําเรานั้น จึงไมสามารถนํามาใชอางในกรณีความผิดกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบสามป               

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม เพ่ือใหตนเองพนจากความผิดนั้นได 

3. ผูกระทําผิดเปนสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กซ่ึงถูกกระทํานั้น 

 

  (ค)  โทษของความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 277 

  กรณีเปนการกระทําชําเราเด็กโดยท่ัวไป ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 277 วรรคหนึ่ง เปนการกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชภริยา
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หรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ป

ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 

  กรณีเปนการกระทําชําเราเด็กท่ีตองรับโทษหนักข้ึน  ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสาม เปนการกระทําชําเราแกเด็กอายุยังไมเกินสิบ

สามป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท

ถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสี่ เปนการกระทําชําเราแก

เด็กอายุยังไมเกินสิบหาปและไมเกินสิบสามป ซ่ึงมิใชภริยาหรือสามีของตน  โดยได

รวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือเด็กชาย หรือได

กระทําโดยมีอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคุกตลอด

ชีวิต 

แตสําหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหา เปนกรณีท่ีบุคคล

อายุไมเกินสิบแปดปกระทําชําเราตอเด็กซ่ึงมีอายุกวาสิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป 

โดยเด็กผูถูกกระทํานั้นยินยอม ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะ

พิจารณาใหมีการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กผูถูกกระทําหรือผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือจะอนุญาตใหท้ังสองฝายสมรสกันโดยกําหนด

เง่ือนไขใหตองดําเนินการภายหลังการสมรสก็ได และเม่ือศาลไดพิจารณามีคําสั่ง

อยางใดแลว ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับ

ความผิดนั้นเพียงใดก็ได  

 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหา เปนกรณีท่ีท้ังผูกระทําความผิดและ

ผูเสียหายยังเปนเด็กดวยกันท้ังสองฝาย อีกท้ังเปนกรณีผูเสียหายยินยอมโดยสมัครใจถูกกระทําชําเรา

เอง ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจึงมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาท่ี

กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได แตตองภายหลังจากท่ีมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง 

ตอไปนี้  

1. คําสั่งใหมีการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กผูถูกกระทําหรือผูกระทําความผิดตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองเด็ก กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 4 มาตรา 40-

47 ดังนี้ 

 

มาตรา 40 เด็กท่ีพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ไดแก 

  (1) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
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  (2) เด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด 

  (3) เด็กท่ีอยูในสภาพท่ีจําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 41  ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณท่ีนาเชื่อวามีการกระทํา

ทารุณกรรมตอเด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 

          เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาท่ี

คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบ

เห็นหรือประสบพฤติการณท่ีนาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานท่ีใด 

ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพ่ือคุมครอง

สวัสดิภาพเด็กโดยเร็วท่ีสุด 

          การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับ

ความคุมครองและไมตองรับผิดท้ังทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

  

   มาตรา 42  การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 41 วรรค

สอง ตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาท่ี

เห็นสมควรตองสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุมครอง

สวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนไดหรือถา

จําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา 33                       

และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู 

          การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานท่ีอ่ืนใดตาม

วรรคหนึ่งระหวางการสืบเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสม 

ใหกระทําไดไมเกินเจ็ดวัน แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรเพ่ือประโยชนของ

เด็ก พนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา 5 

เพ่ือมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกินสามสิบวันก็ได 

 

    มาตรา 43  กรณีท่ีผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอ

เด็ก ถามีการฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะ

กระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ก็ใหศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการ

คุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กในระยะท่ีศาล
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กําหนด เพ่ือปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการ

ท่ีกําหนดไวตามมาตรา 46 และมาตรา 47 แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 

          หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชื่อวา

จะมีการกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจ ผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 หรือพนักงานอัยการ 

ยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา 5 เพ่ือออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนด

มาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันดวยก็ได 

          ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวน

เพ่ือคุมครองเด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจ

จับกุมผูท่ีเชื่อวาจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกิน

สามสิบวัน 

          การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

       

  มาตรา 44  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

ตามมาตรา 24  พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทําผิด ให

สอบถามเด็กและดําเนินการหาขอเ ท็จจริง เ ก่ียวกับตัว เด็ก รวมท้ังสภาพ

ความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยู การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความ

ประพฤติของเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก และถาเห็นวาจําเปนตองคุมครอง

สวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟู

ก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด 

แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพท่ีเหมาะสมแกเด็ก 

  ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 

24 เห็นวาเด็กจําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตาม

มาตรา 33 แตถาเห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห 

สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครอง

หรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแก

เด็กตามมาตรา 48 หรือไมก็ได และเม่ือไดปรึกษาหารือรวมกับผูปกครองหรือบุคคล

ท่ีจะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพ่ือปองกันมิใหเด็กมีความ

ประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลท่ีรับเด็ก

ไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
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(1) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานท่ีหรือทองท่ีใดอันจะจูงใจใหเด็ก

ประพฤติตนไมสมควร 

(2)  ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานท่ีอยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมี

เหตุจําเปนหรือไปกับผูปกครอง 

(3) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะชัก

นําไปในทางเสื่อมเสีย 

(4) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 

(5) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และ

ความสนใจของเด็ก 

(6) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจ

ของเด็ก 

(7) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

  หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูท่ีรับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา 24 ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูมีหนาท่ีคุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็ก

กลับไปดูแล 

 

   มาตรา 45  หามมิใหเด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานท่ี

เฉพาะเพ่ือการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาท่ี

สอบถามเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวม

ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกัน

เก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน

สาธารณประโยชน และอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือ

หลายขอตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอ่ืนใดเพ่ือแกไข หรือปองกันมิ

ใหเด็กกระทําความผิดข้ึนอีกก็ได 

          หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนํา

บทบัญญัติมาตรา 39 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

          การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือ

ทํางานสาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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   มาตรา 46  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขา

รับการคุมครองสวัสดิภาพ หรือในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีออกขอกําหนดใหเด็ก

ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา 45 หากผูปกครองไม

เห็นดวยใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา 5 ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน

รับทราบคําสั่ง 

 

   มาตรา 47  วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากท่ีบัญญัติไว

ในหมวดนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

2. คําสั่งกําหนดเง่ือนไขใหดําเนินการภายหลังสมรส หมายความวา คําสั่งใดๆ ของศาลท่ีได

ใชดุลยพินิจกําหนดเง่ือนไขใหผูกระทําและผูเสียหาย ดําเนินการภายหลังจากท่ีมีการจดทะเบียนสมรส

กันแลว เชน มารายงานความประพฤติตอศาล เปนตน  

          การกระทําความผิดตามมาตรานี้ ท่ีผูกระทําผิดจะไดรับการลงโทษสถานเบานั้น ตองมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

 1) พฤติการณแหงการกระทําความผิดไมรายแรง 

 2) ผูกระทําไดบรรเทาความเสียหายใหแกฝายผูเสียหายจนเปนท่ีพอใจหรือเปนจํานวน

พอสมควร 

 3) ผูตองหาและจําเลยแมขณะกระทําความผิดอายุไมเกินสิบเจ็ดป และเด็กท่ีถูกกระทํา

ชําเราอายุไมเกินสิบหาปก็ตาม แตตอมาคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลอุทธรณหรือ

ศาลฎีกาก็ตาม และจําเลยใหการรับสารภาพ ศาลก็ตองมีการพิจารณาวาจําเลยมีความผิดตามมาตรา

นี้  แตไมตองรับโทษเม่ือท้ังสองฝายไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย 

มาตราท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็กอันทํา

ใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึน ไดแก  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ทวิ บัญญัติวา 

 

ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 277 วรรค

หนึ่งหรือวรรคสาม เปนเหตุใหผูถูกกระทํา  

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป 

และปรับตั้งแตสามหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต  

(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอด

ชีวิต 
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ตรี  บัญญัติวา  

 

ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคสาม หรือมาตรา 277 วรรคสี่ 

เปนเหตุใหผูถูกกระทํา  

(1) รับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก

ตลอดชีวิต  

(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  บัญญัติวา  

 

ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ 

มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 

283 เปนการกระทําแกผูสืบสันดาน ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุม

ตามหนาท่ีราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล 

ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาท่ีบัญญัติไว ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม 

 

จากประมวลกฎหมายอาญาของไทยในมาตรา 276 และ มาตรา 277 ท่ีไดนํามาศึกษานั้น                   

มีประเด็นปญหาท่ีเห็นควรจะวิเคราะหสองประการ ดังนี้ 

ประการแรกในสวนของนิยาม คําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 276 เปนคํานิยามท่ีมีความชัดเจนอยูในตัวเอง เพราะประกอบดวยการกระทําสองสวน คือ               

การขมขืนใจและการกระทําชําเรา เปนท่ีแนชัดวาการกระทําชําเรานั้นเปนการขืนใจผูเสียหาย                

แตสําหรับนิยามคําวา “กระทําชําเรา” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 ซ่ึงมีความหมายวา     

การรวมเพศหรือการมีเพศสัมพันธ  เนื่องจากไปบัญญัติตอทายคําวา “การกระทําชําเราเด็ก. . .”                   

ดวยคําวา “ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” ทําใหคําวา “กระทําชําเรา” มีความหมายรวมไปถึง 

คําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” ดวย 

ประการท่ีสอง ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคหนึ่ง  และมาตรา 277 วรรคหนึ่ง  

มีอัตราโทษจําคุกท่ีเทากัน (แตโทษปรับไมเทากัน) กลาวคือ โทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป ซ่ึงกรณีการ

ขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้น  ควรจะมีโทษจําคุกท่ีสูงกวาและแยกออกจากโทษในความผิดฐานกระทํา

ชําเราเด็กในมาตรา 277  วรรคหนึ่งท่ีบัญญัติไวในปจจุบัน  อีกประการหนึ่ง หากมีการแกไขเรื่อง             

คํานิยามความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กควรจะมีโทษจําคุกท่ีสูงกวาความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 276  วรรคหนึ่ง ซ่ึงเปนโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราซ่ึงเปนบทท่ัวไป



73 

ถึงแมวาโทษปรับท่ีกฎหมายอาญา ไดทําการแกไขใหมในความผิดฐานกระทําชําเราเด็กตามมาตรา 

277 วรรคหนึ่ง และมาตรา 277 วรรคสาม ท่ีกําหนดโทษปรับเพ่ิมข้ึนกวากฎหมายเดิมสิบเทานั้น 

กลาวคือ มาตรา 277 วรรคหนึ่ง “ปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” และมาตรา 277 วรรคสาม                 

“ปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” ในขณะท่ีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา 

276 นั้น กําหนดโทษปรับ คือ “ปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท”นั้น ก็ตาม ก็เปนการปรับท่ีรัฐ      

เปนผูไดผลประโยชน มิใชผูเสียหายท่ีจะไดไดรับการเยียวยาในสวนคาเสียหายอันเปนตัวเงิน หาก

ยังคงโทษปรับสูงเชนเดิมในกรณีกระทําชําเราเด็ก ก็ควรแกไขอัตราโทษปรับในสวนของความผิดเรื่อง          

การขมขืนกระทําชําเราในบทท่ัวไปเชนกัน 

 

3.2  กฎหมายตางประเทศเก่ียวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็ก  

 

 3.2.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบายการ

ปกครองประเทศดวยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายหรือท่ีเรียกวารัฐแหงกฎหมาย62   โดยเฉพาะกฎหมาย

อาญา ซ่ึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายอาญาบังคับใชมาตั้งแต ค.ศ.2000 (พ.ศ.

2543)  แตวาการดําเนินการทางกฎหมายอาญายังไมสอดคลองกับการขยายตัวของสังคม ตามแตละ

ระยะเทาท่ีควร แมจะมีการปรับปรุงกฎหมายอาญามาแลวหลายครั้ง โดยปจจุบันไดใชกฎหมายวาดวย

อาญา ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 โดยเหตุผลในการแกไขปรับปรุงกฎหมายอาญาครั้งลาสุดนั้น  

เนื่องจากสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการขยายตัวอยางไมหยุดนิ่ง เพ่ือเปดประเทศ

ในการติดตอสัมพันธกับประเทศตางๆ ท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง หรือดานอ่ืนๆ ดังนั้นประเทศลาว

จึงตองมีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายอาญาใหสอดคลองกับสนธิสัญญาตางๆ ท่ีประเทศลาวไดเขา

เปนสมาชิกหรือภาคีของสนธิสัญญาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวมเปนสมาชิกในอนุภูมิภาคใน

ลุมแมน้ําโขง และการเขารวมจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

อยางไรก็ตามการปรับปรุงกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีผานมา

นั้น สวนมากเนนไปท่ีการกระทําท่ีเปนความผิดและการลงโทษอาชญากร เชน การบัญญัติเพ่ิมการ

กระทําบางอยางใหเปนความผิดทางอาญา เนื่องจากพฤติกรรมนั้นไดปรากฏข้ึนและมีผลกระทบตอ

สังคม แตกฎหมายยังไมไดบัญญัติใหเปนความผิด หรือมีการเพ่ิมโทษสูงข้ึนตอฐานความผิด                 

                                                        
62 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, กระทรวงยุติธรรม, อัยการประชาชนสูงสุด, ศาล

ประชาชนสูงสุด, กระทรวงปองกันความสงบ, แผนแมบทเกี่ยวกับการพัฒนารัฐแหงกฎหมายของ

ประเทศลาว จากปจจุบันถึง ค.ศ.2020 (เวียงจันทน: พี. ดี. เอส. การพิมพ, 2553), หนา 2. 
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บางประเภทท้ังโทษจําคุกและโทษปรับ แตกฎหมายไมไดเนนท่ีตัวผูเสียหายวาจะไดรับการเยียวยา

อยางไร ทําใหผูเสียหายไดสิทธิเฉพาะคําตัดสินจากศาลวาจะลงโทษจําคุกจําเลยก่ีป ปรับเงินเปน

จํานวนเทาใด แตเงินท่ีไดจากโทษปรับนั้นเขาเปนเงินหลวง ผูเสียหายไมไดรับคาสินไหมทดแทนใน

สวนอันพึงจะไดนั้น ดังนั้น แมจะมีการปรับปรุงกฎหมายอาญาอยูหลายครั้ง แตก็ไมไดทําใหการฟนฟู

สิทธิประโยชนของรัฐและของพลเมืองท่ีถูกละเมิดหรือสูญเสียไปนั้นไดรับผลในการเยียวยาเทาท่ีควร 

ทําใหสถิติคดีอาญาไมสามารถบังคับคดีไดเปนจํานวนมากในแตละป โดยเฉพาะโทษปรับ และอีก

ประการหนึ่งนั้น กฎหมายอาญาของลาวยังมีขอจํากัดในการใหสิทธิแกผูเสียหายในการแสดงเจตนา

ของตนตอผูกระทําผิด เนื่องจากระบบกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใหอํานาจแก

พนักงานอัยการเพียงฝายเดียว ท่ีมีอํานาจสั่งฟองผูตองหาข้ึนสูศาล แมแตการกระทําผิดท่ีจําเปนตองมี

คําฟองรองของผูเสียหาย หรือท่ีเรียกวาความผิดอันยอมความไดนั้น ผูเสียหายก็ไมสามารถฟองรองคดี

ข้ึนศาลโดยตรงไดเลย63 จะฟองรองไดแตเพียงยื่นคํารองตอพนักงานอัยการ 

 การกระทําอันจะเปนการกระทําความผิดทางอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวไดนั้น ตองมีองคประกอบของการกระทําความผิดทางอาญาอยางครบถวน 4 ประการคือ  

1. ดานวัตถุกรรมของการกระทําความผิด (ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้น) 

2. ดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (องคประกอบภายนอกของการกระทําความผิด) 

3. ดานอัตวิสัย ของการกระทําความผิด (องคประกอบภายในของการกระทําความผิด) 

4. ดานเจากรรมของการกระทําความผิด (ใครเปนผูกระทําความผิดในความผิดนั้น) 

 สําหรับความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราและการกระทําชําเราเด็ก ไดบัญญัติไวใน

กฎหมายวาดวยอาญา ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 หมวดท่ี 6 วาดวยการกระทําความผิดสายผัวเมีย 

ครอบครัว และฮึดครองประเพณี มาตรา 128  เรื่องการขมขืนกระทําชําเราและมาตรา 129  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 มาตรา 44 แหงกฎหมายวาดวยองคการอัยการประชาชนแหงชาติลาว 
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   3.2.1.1  ความหมายและเกณฑอายุของ“เด็ก” ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว64  

  ความหมายท่ัวไป เด็ก หมายความวา บุคคลท่ีเกิดใหมไมนาน ยังไมทันมีความรอบรู

หรือเปนผูท่ียังรูเทาไมถึงการณ ซ่ึงการดํารงชีวิตของเด็กในสังคมนั้น ยังตองพ่ึงพาอาศัยพอแม พ่ีชาย 

พ่ีสาว หรือผูปกครองเปนผูดูแลเลี้ยงดูและใหการศึกษาอบรม 

  ความหมายทางดานกฎหมาย เด็ก หมายความวา บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา สิบแปด ป 

จากความหมายทางดานกฎหมายนี้ จึงเห็นไดวา เด็กเปนบุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบุคคลท่ีมี

ความสามารถทางดานความประพฤติยังไมเต็มสวน (เปนบุคคลท่ีกฎหมายจํากัดเรื่องความสามารถไว) 

ซ่ึงมีอายุตั้งแต สิบแปดปลงไป  โดยพิจารณาตามความเจริญเติบโตทางดานชีววิทยาของเด็ก (ทางดาน

การแพทย) ระดับความรูเก่ียวกับโลก การรูความหมายของการกระทําของตนเอง และจุดพิเศษของ

กฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตละฉบับ ไดกําหนดการเกษียณอายุทางกฎหมาย

(สิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมาย) ของเด็กออก ดังนี้ 

          กฎหมายแพง กฎหมายครอบครัว กฎหมายในเขตเศรษฐกิจ ไดกําหนดเกษียณอายุ

ทางกฎหมาย (สิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมาย) ของบุคคลไว ไดแก บุคคลท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป เชน                 

ตามกฎหมายครอบครัว การสมรสระหวางชายและหญิงจะกระทําไดเม่ือมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ65 

         กฎหมายอาญา เปนกฎหมายท่ีมีความพิเศษ สําหรับเรื่องเกษียณอายุทางอาญา 

(ความรับผิดตามกฎหมายอาญา) หรือเจากรรมทางอาญา (ผูกระทําความผิดอาญา) คือ บุคคลท่ีมีอายุ

ตั้งแต สิบหา ปบริบูรณข้ึนไป ดังนั้น คําวา “เด็ก” จึงพิจารณาจากความหมายของการกระทํา

ความผิดในความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ในท่ีนี้ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป ลงมาแตไมต่ํา

กวาสิบสองป 

                                                        
64 คําไผ สีวิไล, นักศึกษาปริญญาโทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ

อาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชากฎหมายวาดวยองคการอัยการประชาชนและวิชา

กฎหมายวาดวยศาลประชาชน วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม แหงสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 12 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.; เข็งคํา ดายพิมพา, นักศึกษาปริญญา

โทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และอาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชา

กฎหมายวาดวยกรรมสิทธิ์ วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม (สาขาภาคใต แขวงสะหวันนะ

เขต) แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 12 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.   
65 กฎหมายวาดวยการปกปองสิทธิและผลประโยชนของเด็ก ฉบับเลขท่ี 05/สพช. (สภา

แหงชาติลาว) ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2006 
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                    3.2.1.2 กฎหมายอาญาวาดวยเรื่อง การขมขืนกระทําชําเราของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว66   

                    สําหรับความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา ไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยอาญา

ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 หมวดท่ี 6 วาดวยการกระทําความผิดสายผัวเมีย ครอบครัว และฮึดครอง

ประเพณี มาตรา 128  เรื่องการขมขืนกระทําชําเรา67  ดังนี้ 

  กฎหมายอาญา ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 มาตรา 128 เรื่องการขมขืนกระทําชําเรา 

บัญญัติวา  

 

บุคคลผูใดหากไดใชกําลัง, ใชอาวุธขมขู, ใชยาสลบ, ใชสิ่งมึนเมา 

หรือใชวิธีอ่ืนๆ ท่ีทําใหผูหญิงตกอยูในสภาพไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

เพ่ือกระทําชําเราดวยการขืนใจหญิงท่ีไมใชเมียของตน จะถูกลงโทษจําคุก

ตั้งแตสามปถึงหาปและปรับตั้งแตหนึ่งลานกีบถึงหาลานกีบ (สี่พันบาทถึง

สองหม่ืนบาท) 

  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดหากไดกระทําชําเราผูหญิงท่ีอายุตั้งแต

สิบหาปถึงสิบแปดป ท่ีอยูในความคุมครองดูแลของตน หรือในการรักษา

ของตน จะถูกลงโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองลานกีบถึง

สิบลานกีบ (แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท) 

ในกรณีท่ีผูกระทําความผิด หากไดขมขืนกระทําชําเราดวยการรุม

โทรม, ขมขืนกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป, ไดทํารายรางกาย

ผูหญิงในเวลาขมขืน หรือทําใหผูหญิงนั้นพิการตลอดชีวิต หรือเสียชีวิต จะ

ถูกลงโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหาลานกีบถึงสิบหา

ลานกีบ (สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท) 

          ในกรณีท่ีผูกระทําความผิด หากไดขมขืนกระทําชําเรา แลวไดฆา

ผูหญิงนั้นท้ิง จะถูกลงโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสิบ

ลานกีบถึงยี่สิบลานกีบ (สี่หม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท) หรือจําคุกตลอดชีวิต 

หรือประหารชีวิต 

                                                        
66 นวลคํา ชุมพลภักดี และสุนิดา จันทะลม, ตัวบทกฎหมายการขมขืนกระทําชําเรา (ภาค

นิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2553), หนา 1-8. 
67 สภาแหงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เรื่องเดิม. 
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          ความพยายามกระทําความผิด ก็จะถูกลงโทษ68  

1) ความหมายของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา”  

             คําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” ตามกฎหมายอาญา แหงสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดกําหนดไวในกฎหมายอาญาภาคเฉพาะวา เปนการกระทําความผิดทาง

อาญา “การขมขืนกระทําชําเรา” เปนการใชกําลัง ใชอาวุธขมขู ใชสิ่งมึนเมา หรือ ใชวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ

กระทําชําเราดวยการขืนใจผูหญิงท่ีไมใชภริยาของตนเองท่ีผิดตอกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้น 

พฤติกรรมการขมขืนกระทําชําเราดังกลาว เปนการกระทําความผิดท่ีไดกระทบถึงสิทธิท่ีไมมีใครท่ีจะ

ลวงละเมิดตอหญิงผูนั้นได กลาวคือ ละเมิดทางดานรางกาย ไดแกอวัยวะเพศ  สุขภาพ ชีวิตของ

ผูหญิง ตลอดถึงไดกระทบ ถึงศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเสรีภาพทางเพศของผูหญิงนั้นดวย  รวมไปถึงการ

กระทบความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมความสงบสุขของบานเมือง และ จารีตประเพณีอันดีงาม

ของชาติ  

                                                        
68 Article 128. Rape 

“Any person using force, armed threats, drugs or other [substances], or other 

means to place a woman in a state of helplessness in order to have sexual 

intercourse with the woman against her will, where such woman is not [the 

offender’s] spouse, shall be punished by three to five years of imprisonment and 

shall be fined from 1,000,000 Kip to 5,000,000 Kip. 

Where the victim of such rape is a woman between fifteen and eighteen 

years of age, a woman dependent upon the offender's care, or a patient of the 

offender, the offender shall be punished by five to ten years of imprisonment and 

shall be fined from 2,000,000 Kip to 10,000,000 Kip. 

In the event of multiple rape38, rape of girls under fifteen years of age, 

battery during rape or a rape resulting in the victim becoming an invalid or dying, the 

offender shall be punished by seven to fifteen years of imprisonment and shall be 

fined from 5,000,000 Kip to 15,000,000 Kip. 

Where the offender rapes the victim and then murders the victim, such 

offender shall be punished by fifteen to twenty years of imprisonment and shall be 

fined from 10,000,000 Kip to 20,000,000 Kip. Furthermore, such person may be 

sentenced to life imprisonment or subject to the death penalty. 

Any attempt to commit such an offence shall also be punished.” 
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            คําวา การขมขืนกระทําชําเรา ตองแยกออกมาเปนสองสวนคือ “การ

ขมขืน” แปลวา การปลุกปล้ํา และ คําวา “กระทําชําเรา” แปลวา การรวมเพศ การขมขืนกระทํา

ชําเราเปนรูปแบบหนึ่งของการทํารายรางกาย จุดประสงคของการกระทํานี้ก็เพ่ือใหไดมาถึงการมี

เพศสัมพันธกับผูหญิงซ่ึงไมใชภริยาของตน โดยท่ีผูหญิงนั้นไมไดใหความยินยอมและเต็มใจในกิจกรรม

ทางเพศนั้นตามกฎหมายอาญาของลาว ไดกลาวไววา การขมขืนกระทําชําเราเปนการใชกําลัง ใชอาวุธ

ขมขู ใชยาสลบ ใชสิ่งมึนเมา หรือใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ีทําใหผูหญิงตกอยูในสภาพท่ีไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองได เพ่ือชําเราหรือรวมเพศกับผูหญิงนั้นดวยการฝนใจของหญิงท่ีใชภริยาของตน  

                  บางทฤษฎียังใหคํานิยามการขมขืนกระทําชําเราอยางชัดเจนวา  การขมขืน

กระทําชําเรา เปนการท่ีผูชายนําเอาอวัยวะเพศของตนเองสอดใสไปในชองคลอดหรืออวัยวะเพศของ

ผูหญิงท่ีไมใชภริยาของตน โดยท่ีผูหญิงนั้นไมยินยอม 

2) ประเภทของ “การขมขืนกระทําชําเรา” 

                       ประเภทของการขมขืนกระทําชําเราตามกฎหมายอาญาลาวนั้น สามารถ

แยกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้  

                      (1) การขมขืนกระทําชําเราในขณะท่ีผูเสียหายยังมีสติ กลาวคือ เปน

การขมขืนกระทําชําเราโดยใชกําลัง หรือใชอาวุธขมขู 

                       (2) การขมขืนกระทําชําเราในขณะท่ีผูเสียหายไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองได กลาวคือเปนการขมขืนกระทําชําเราโดยการใชยาสลบหรือใชสิ่งมึนเมา 

                     แตจากเนื้อหาในมาตรา 128 ของกฎหมายอาญาลาว สามารถแยกประเภท

ของการขมขืน ไดดังนี้  

1. การขมขืนกระทําชําเราโดยการใชกําลัง69   

         เปนการใชความรุนแรง เชน การทุบตี การมัด ทําใหผูหญิงท่ีไมใชภริยาของ

ตนเองไมสามารถตอสูขัดขืนและชวยเหลือตนเองได เพ่ือปลุกปล้ําผูหญิงนั้น ดังนั้น ในการตอสูเพ่ือ

ตอตานกับการใชกําลังของผูชาย ยอมมีรองรอยการตอสูท่ีปรากฏใหเห็นบนรางกายของผูหญิงผูถูก

ขมขืนหรือผูชายผูกระทําผิด เชน รอยเล็บ รอยช้ํา รอยฉีกขาดของเครื่องนุงหม เปนตน  

2. การขมขืนกระทําชําเราดวยการใชอาวุธขมขู  

        เปนการใชปน ระเบิด พรา มีด หรืออาวุธอ่ืนๆ เพ่ือขมขูผูหญิงท่ีไมใชภริยา

ของตนทําใหผูหญิงหวาดกลัวหรือไดรับบาดเจ็บ  ทําใหตองจํายอมรวมเพศดวย การท่ีผูหญิงหวาดกลัว

                                                        
69  สรีประพัย, การขมขืนกระทําชําเราหญิง (เวียงจันทร: คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย

กฎหมาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ม.ป.ป.), หนา 4-10. 
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และแสดงออกถึงความยินยอมใหรวมเพศนั้น ถือวาเปนความยินยอมโดยสมัครใจ บางครั้งในกรณีนี้

อาจทําใหผูหญิงไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือพิการหรือ เสียชีวิต ดวยการใชความรุนแรงของผูชาย  

3. การขมขืนกระทําชําเราดวยการใชสิ่งมึนเมา  

         เปนการนําเอาสิ่งมึนเมา เชน เหลา เบียร หรือเครื่องดื่มประเภทมึนเมา

อ่ืนๆ ใหผูหญิงท่ีไมใชภริยาของตนเองดื่ม  เพ่ือทําใหสุขภาพรางกายผูหญิงนั้นออนแอ ไมสามารถคุม

สติและไมสามารถชวยเหลือตนเองได   และใชโอกาสในเวลาท่ีผูหญิงตกอยูในสภาพมึนเมาขมขืน

กระทําชําเราผูหญิงนั้น การท่ีผูหญิงนั้นไมสามารถคุมสติและไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในขณะท่ีมี

เพศสัมพันธ ถือวาผูหญิงนั้นไมไดใหความยินยอม 

4. การขมขืนกระทําชําเราดวยการใชยาเสพติด  

                ผูกระทําความผิดไดใชยาประเภทออกฤทธิ์ตอระบบประสาท เชน ยาสลบ 

ยานอนหลับ ยาปลุกอารมณทางเพศ เปนตน  โดยใสในอาหารหรือน้ําใหผูหญิงนั้นรับประทาน หรือให

สูดดมหรือฉีดเขาในเสนเลือดหรือกลามเนื้อของผูหญิง ทําใหผูหญิงนั้นหมดสติและไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได แลวจึงทําการรวมเพศดวยการฝนใจ ถือวาผูหญิงนั้นไมไดใหความยินยอมใน

ขณะท่ีมีเพศสัมพันธนั้น 

5. การขมขืนกระทําชําเราผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต สิบหา ป สิบแปดป  

         ผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต สิบหา ป ถึง สิบแปด ป ท่ีเรียกกันวา “วัยรุน” นั้น  

เด็กในวัยนี้ สุขภาพรางกายกําลังขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงทางดานพฤติกรรมตางๆ ใน

การใชชีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากวัยเด็ก แตอยางไรก็ตาม ความสามารถในการปองกันดูแลตัวเองยังมีไมมาก

อยู ถาหากถูกขมขืนกระทําชําเรา จะสงผลกระทบท่ีไมดี ท้ังทางดานรางกาย เพศ สุขภาพ และ

ผลกระทบตอดานจิตใจ รวมไปถึงเกียรติศักดิ์ศรีของเด็กนั้นดวย 

                นอกจากการกําหนดอายุเด็กท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

128 นี้แลว กฎหมายอ่ืนๆ ของลาว เชน กฎหมายแรงงาน ก็ไดกําหนดอายุผูใชแรงงานเปนสิบแปดป

ข้ึนไป และ กฎหมายครอบครัวไดกําหนดอายุของหญิงและชาย  ตองมีอายุ สิบแปด ป ข้ึนไป จึง

สามารถแตงงานกันได เพ่ือเปนการปกปองสิทธิมนุษยชน ปกปองรักษาชีวิตและสุขภาพของเด็กนั้น 

  6. การขมขืนกระทําชําเราผูหญิงท่ีอยูในการคุมครองดูแลของตน  

               ผูหญิงท่ีถูกขมขืนนั้นขาดท่ีอยูอาศัย เนื่องจากพอแมไดเสียชีวิตหมด หรือ

พอแมลําบากยากจน หรือพอแมของผูหญิงท่ีถูกขมขืนนั้น ถูกศาลตัดสินลงโทษตัดสิทธิความเปนพอ

แม ทําใหผูหญิงท่ีถูกขมขืนนั้นอาจเปนญาติสายตรงหรือญาติสายออมกับผูดูแลก็ได หรือเปนกรณีผูรับ

บุตรบุญธรรมขมขืนบุตรบุญธรรมก็ได หรือกรณีท่ีผูหญิงท่ีถูกขมขืนนั้น เปนผูใชแรงงานหรือเปนคนมา

รับใชในบาน   ซ่ึงชีวิตการเปนอยูตกอยูภายใตบังคับของผูกระทําความผิดเปนผูคุมครองดูแล การ

ขมขืนกระทําชําเราในกรณีนี้ อาจใชกําลังหรือดวยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือบังคับขมขูใหหญิงท่ีอยูในการคุมครอง
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ของตนหวาดกลัวและยินยอมใหรวมเพศ ซ่ึงแสดงออกถึงเจตนาอันชั่วรายของผูกระทําผิด และ

ผูกระทําความผิดจะเปนผูท่ีมีภริยาแลวหรือไมมีภริยาก็ไมสามารถนํามาเปนขออางหลุดพนการกระทํา

ความผิดได   

                 7. การขมขืนกระทําชําเราผูหญิงท่ีอยูในการรักษาของตน  

                  ผูกระทําความผิดในขอนี้ หมายถึง  ผู ท่ีเปนแพทยหลวงหรือหมอยา

พ้ืนเมืองท่ีมีหนาท่ีใหการรักษาสุขภาพผูปวยท่ีอยูในคลินิกหรือโรงพยาบาล  แตกลับใชการรักษานั้น

เปนชองทางเพ่ือไดมีโอกาสกระทําชําเรากับผูปวยผูหญิงท่ีมารักษาในขณะท่ีหญิงนั้นหมดสติและไม

สามารถชวยเหลือตัวเองไดในขณะนั้น จึงเปนการขมขืนกระทําชําเรา เนื่องจากไมไดรับความยินยอม

จากหญิงนั้น 

       8. การขมขืนกระทําชําเราดวยการรุมโทรมกัน 

                  การท่ีผูชายจํานวนนับตั้งแตสองคนข้ึนไป  ใชกําลัง หรือใชอาวุธ หรือใช

ยาสลบหรือสิ่งมึนเมา เพ่ือเปนการบังคับขมขู ทําใหผูหญิงตกอยูในสภาพไมสามารถชวยเหลือตนเอง

ได และผลัดเปลี่ยนกันกระทําชําเรากับผูหญิงนั้นเพียงคนเดียว แสดงใหเห็นถึงมีการสมรูรวมคิด

รวมกันของผูชาย   ซ่ึงสงผลถึงระดับความเปนอันตรายท่ีรายแรงอยางมากตอผูหญิงท่ีถูกขมขืนกระทํา

ชําเราและตอสังคม   

            9. การขมขืนกระทําชําเราเด็กต่ํากวาสิบหาป  

               เด็กในวัยนี้ สุขภาพรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มท่ี รวมไปถึงทางดาน

พฤติกรรมตางๆ ในการใชชีวิต ยังอยูในชวงท่ีตองอยูภายใตการอบรมดูแลจากพอแมผูปกครองอยู  

ความสามารถในการปองกันดูแลตัวเองยังอยูในข้ันต่ํา ถาหากถูกขมขืนกระทําชําเรา จะสงผลกระทบ

ท่ีไมดี ท้ังทางดานรางกาย เพศ สุขภาพ และผลกระทบตอดานจิตใจ เกียรติศักดิ์ศรี  รวมไปถึงอนาคต

ทางการศึกษาและการใชชีวิตของเด็กนั้นดวย  

              เพ่ือปกปองสิทธิมนุษยชนและเปนการคุมครองเด็ก กฎหมายหลายแขนงจึง

ใหการคุมครอง เชน กฎหมายแรงงานไดกําหนดวา หามใชแรงงานเด็กอายุต่ํากวา สิบหา ป หรือ

กฎหมายครอบครัว ไดกําหนดอายุการแตงงานของชายและหญิง สิบแปดปข้ึนไป ฉะนั้น การขมขืน

กระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา สิบหาป จะถือวาผูกระทํามีความผิดมากกวาผูท่ีมีอายุ สิบหา ป ข้ึนไป  

            10. ผูกระทําผิดไดทํารายรางกายผูหญิงในเวลาขมขืนกระทําชําเรา  

               เปนการขมขืนกระทําชําเราท่ีไดใชกําลัง หรือใชอาวุธ หรือใชยาเคมี หรือสิ่ง

มึนเมาและอ่ืนๆ ในกรณีนี้ผูหญิงอาจใชกําลังของตนเองตอสูขัดขืนตอการใชกําลังของผูชายนั้น 

หมายความวา  การใชกําลังของผูชายนั้นกระทําเพ่ือใหผูหญิงยินยอมรวมเพศ สวนการตอสูของผูหญิง

กระทําเพ่ือปองกันไมใหมีการรวมเพศ ดังนั้น จึงเปนไดท้ังกรณีท่ีผูหญิงถูกทํารายจนไดรับบาดเจ็บและ

ถูกขมขืนกระทําชําเราในเวลาตอมา หรือเปนกรณีภายหลังผูกระทําผิดไดขมขืนกระทําชําเราผูหญิง
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สําเร็จแลว แตไดใชกําลังทุบตี หรือใชอาวุธชนิดตางๆ ทํารายรางกายผูหญิงผูถูกขมขืนจนไดรับ

บาดเจ็บ เพ่ือเปนการขมขูทําใหผูหญิงหวาดกลัวและไมใหไปแจงความดําเนินคดีตอเจาหนาท่ี   จะถือ

วาผูหญิงถูกทํารายรางกายในเวลาขมขืนกระทําชําเราท้ังสองกรณี 

           11. ผูกระทําผิดทํารายรางกายผูหญิงในเวลาขมขืนกระทําชําเราและทําให

ผูหญิงพิการตลอดชีวิต ผูชายผูขมขืนกระทําชําเรา ไดใชกําลังหรือใชอาวุธทํารายรางกายผูหญิง 

ในขณะขมขืนกระทําชําเราเม่ือผูหญิงไมยินยอมใหรวมเพศ หรือหลังจากการรวมเพศแลว   ผูชายเกิด

ความหวาดกลัววา ผูหญิงท่ีถูกขมขืนไปแจงความตอเจาหนาท่ี   ฉะนั้นจึงทํารายรางกายผูหญิงนั้น 

และการทํารายรางกายดังกลาว เปนสาเหตุให ผูหญิงนั้นพิการตลอดชีวิต เชน ตาบอด แขนหรือขา

ขาด สูญเสียระบบการฟง หรือสวนอ่ืนๆ ของรางกายไดรับทุพพลภาพ  

          12. ผูกระทําผิดทํารายรางกายผูหญิงในเวลาขมขืนกระทําชําเราและทําให

ผูหญิงเสียชีวิต   ในชวงกอนหรือหลังการกระทําชําเราผูหญิงนั้น ผูชายไดใชกําลังหรือใชอาวุธ ทําราย

รางกายผูหญิง โดยใชความรุนแรงดังกลาวนั้น ไดทําใหผูหญิงท่ีถูกขมขืนไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ

เสียชีวิต เชน ผูชายเอาปนจี้หนาผากผูหญิงในชวงกอนหรือหลังการกระทําชําเราผูหญิงนั้นก็ตาม  และ

ผูหญิงตอสูขัดขืน จึงทําใหปนลั่นใสผูหญิงท่ีถูกขมขืนเสียชีวิต   

            ในบางกรณีอาจทําใหผูชายท่ีเปนผูขมขืนนั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

เหมือนกัน  โดยผูหญิงก็ใชอาวุธท่ีมีอยูขางกายเพ่ือตอสูใหหลุดพนจากการขมขืนกระทําชําเรานั้น แต

แมวาผูชายจะไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตก็ตาม กฎหมายอาญาไมถือวาผูหญิงเปนผูมีความผิดทาง

อาญา เพราะวาเปนการปองกันตัว เนื่องจากการขมขืนกระทําชําเรา กฎหมายอนุญาตใหผูหญิง

ปองกันตัวไดทุกรูปแบบโดยไมถือวาเกินกวาเหตุ 

            13. ผูกระทําความผิดขมขืนกระทําชําเราแลวฆาผูหญิงท้ิง70  

             ผูกระทําความผิดไดกออาชญากรรมอยางรุนแรง กลาวคือ ภายหลังท่ีขมขืน

กระทําชําเราผูหญิงสําเร็จแลว แตผูกระทําความผิดเกิดความหวาดกลัววา ผูหญิงท่ีถูกขมขืนจะมีความ

อาฆาตและหาทางกลับมาทํารายตนอีก หรือกลัววาผูหญิงท่ีถูกขมขืนจะไปแจงความตอเจาหนาท่ีหรือ

แจงความตอเจาหนาท่ีแลวจึงกลัวท่ีจะตองเสียเงินคารักษาจิตใจ (คาเสียหายทางจิตใจ) ใหพอแมผูถูก

ขมขืนหรือชดใชคาเสียหายแกผูถูกขมขืนเอง หรือหวาดกลัวผูหญิงจะฟองรอง และตนเองจะไดรับการ

รังเกียจหรือตอตานจากสังคม หรือกลัวถูกลงโทษจําคุก ดังนั้น จึงตัดสินใจฆาผูหญิงท้ิง 

     3) องคประกอบความผิดในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา”71   

                                                        
70 กิสิน  สินพันงาม, ประเภทของการขมขืน กฎหมายอาญาลาว (เวียงจันทร: คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยกฎหมายแหงชาติลาว, 2546), หนา 18. 
71 เกบูน ยดไชวิบูรณ, กฎหมายอาญาภาคเฉพาะ (ม.ป.ท.: ม.ป.พ, 2528), หนา 44-45. 
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          องคประกอบความผิดในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 128  แยก

ออกตามองคประกอบความผิดตามกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ดังนี้ 

(1) ดานวัตถุกรรมของการกระทําความผิด (ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการกระทําความผิดนั้น) 

               วัตถุกรรมของการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา คือ สิทธิท่ี

จะไมถูกลวงละเมิดทางเพศทางดานรางกาย สุขภาพ ชีวิต หรือเสรีภาพทางเพศของผูหญิงนั้นถูก

ละเมิดโดยผูชายผูกระทําความผิด และเปนการละเมิดจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ 

(2) ดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (องคประกอบภายนอกของ

การกระทําความผิด) 

                        ดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด เปนการกระทําความผิดอยาง

ตั้งหนา (โดยเจตนา) เพ่ือสําเร็จความใครของผูกระทําความผิดท่ีเปนผูชาย โดยการใชกําลัง ใชอาวุธ 

ใชยาเคมีหรือดวยวิธีอ่ืนๆ โดยฝนกับความสมัครใจของผูหญิงท่ีไมใชภริยาของตน  

              การใชกําลัง อาจแสดงออกดวยพฤติกรรมท่ีมีความรุนแรง เชน การทุบ

ตีทรมาน  การกอดจูบ การปลุกปล้ํา การมัด การจี้ดวยอาวุธ  สวนการบังคับขมขู อาจแสดงออกดวย

การใชอาวุธขมขู เชน ใชปน ใชมีด ใชพรา ใชงาว การทําใหผูหญิงไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือ

ปองกันตนเองได แสดงออกดวยการใชยาเคมี ยาสลบ เหลา และสิ่งมึนเมาอ่ืนๆ หรือแสดงออกดวย

การหลอกลวงใหผูหญิงเขาใจผิดวาเปนสามีของตน หมายความวา ผูกระทําผิดกระทําการใดๆ ดวย

วิธีการหลอกลวงใหผูหญิงเขาใจผิดวาเปนสามีของตน เพ่ือรวมเพศกับภริยาของผูอ่ืนในเวลาสามีของ

ผูหญิงไมอยู การท่ีผูหญิงนั้นแสดงออกดวยการหลงเชื่อวาเปนสามีของตนจึงยินยอมรวมเพศนั้น ไมถือ

วาเปนการยินยอมโดยสมัครใจอยางแทจริง จึงถือวาการขมขืนกระทําชําเรา  

             ในกรณีท่ีการใชความรุนแรงขางตนนั้นเปนสาเหตุใหผูหญิงไดรับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะเปนการกระทําความผิดฐานทํารายรางกายหรือทํารายรางกายจนเปนเหตุให

ผูอ่ืนเสียชีวิตโดยไมเจตนา หรือเปนการฆาตกรรม แลวแตกรณี ตามสถานการณท่ีเกิดการกระทํา

ความผิดข้ึน ซ่ึงการใชความรุนแรงสวนมาก  จะมีรองรอยตามตนตัว (รางกาย) ของผูหญิง และของ

ผูกระทําความผิด เชน  รอยช้ํา รอยเล็บ รอยฉีกขาดของเครื่องนุงหม เปนตน ปรากฏเปนหลักฐาน

ของการกระทําความผิด 

              หากเปนการกระทําความผิดโดยเจตนาทางออม ท่ีผูกระทําความผิด

เพียงแตสรางเง่ือนไข ใหการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผูหญิงนั้นเกิดข้ึน กลาวคือ การขมขืนนั้น

เปนสาเหตุใหผูหญิงไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เชน เอาหมอนหรือผามาปดจมูกหญิงขณะขมขืนเพ่ือ

ไมใหหญิงนั้นดิ้น แตเปนเหตุใหหญิงนั้นขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต  แตสําหรับกรณีเปนการกระทํา

โดยเจตนาทางตรง ท่ีผูกระทําความผิดกระทําการอันเปนการจงใจใหหญิงท่ีถูกขมขืนนั้นบาดเจ็บหรือ
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เสียชีวิต กลาวคือ  การทํารายรางกายหญิงนั้นเพ่ือชิงทรัพยและขมขืน หรือการขมขืนและฆาหญิงนั้น

ท้ิงเพ่ืออําพรางคดี เปนตน 

            การขมขืนกระทําชําเรา อาจจะกระทําตอผูหญิงโสด ผูหญิงมีครอบครัว 

หรือ ผูหญิงตนเคยไดรวมเพศมาแลว แตหากวาการรวมเพศครั้งนี้เปนการใชความรุนแรง หรือมีการ

กระทําท่ีเปนการขืนใจหญิงนั้น และไมวาผูหญิงนั้นจะเปนผูหญิงท่ีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ หรือผูหญิง

ท่ีเปนบุคคลวิกลจริต ก็ตาม ยอมเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  เนื่องจากกฎหมายอาญาได

ปกปองสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของพลเมืองทุกคน จากรูปแบบวิธีการขมขืนกระทําชําเรา

ตางๆ แตอยางไรก็ตาม ตองใหเจาหนาท่ีสืบสวนและสอบสวนไดทําการตรวจสอบ หรือมีการตรวจ

รางกายผูเสียหายจากแพทยท่ีเก่ียวของ และยืนยันวาผูเสียหายถูกขมขืนกระทําชําเราจริง   

              เม่ือมีการกระทําทางเพศเกิดข้ึนแลว จะถือวาการกระทําความผิดนั้น

สําเร็จทันที แมวาผูกระทําความผิดจะไมไดบรรลุถึงความตั้งใจของตนท่ีจะขมขืนเพ่ือสําเร็จความใคร

ของตนก็ตาม ดังนั้น ในคดีขมขืนกระทําชําเรา จึงตองไดนําผูหญิงไปตรวจรางกาย และยืนยันใหการ

ถึงการมีเพศสัมพันธหรือการถูกขมขืนโดยเร็วท่ีสุด ทันทีท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน เพ่ือเปนหลักฐานของ

การกระทําความผิดนั้น 

       แตก็ควรศึกษาเพ่ิมเติม เก่ียวกับความยินยอมโดยทางออมของผูหญิง

ดวย กลาวคือ การท่ีผูหญิงแสดงออกดวยการยินยอมไปกับผูกระทําความผิด ท้ังๆท่ีรูหรืออาจ

คาดคะเนลวงหนาไดวา จะตองมีการมีเพศสัมพันธหรือมีการขมขืนกระทําชําเราเกิดข้ึน เชน การไป

กับผูชายสองตอสอง หรือการไปกับผูชายหลายคน โดยไปสถานท่ีเปลี่ยว ท่ีลับ ท่ีทึบ ในเวลากลางคืน 

ดังนั้น ไมวาผูกระทําความผิดจะมีเจตนาทางตรงหรือทางออมท่ีจะกระทําความผิดก็ตาม ถามีการ

แสดงออกถึงความยินยอมของฝายหญิงแลวนั้น จะถือวาเปนการขมขืนกระทําชําเราไมได เพราะไมถือ

วาเปนการฝนใจแตอยางใด 

(3) ดานอัตวิสัย ของการกระทําความผิด (องคประกอบภายในของ

การกระทําความผิด) 

                         การขมขืนกระทําชําเราเปนการกระทําท่ีผูกระทําความผิดมีการกระทํา

โดยเจตนา และใชความพยายามในระดับสูงอยางมากพอสมควร โดยมีเจตนาท่ีแสดงออกอยางชัดเจน

ในการใชกําลัง  ใชอาวุธ หรือเคมี บังคับขมขูใหผูหญิงยินยอมรวมเพศกับตน โดยเปนการกระทําเพ่ือ

ระบายตัณหาหรือเพ่ือสําเร็จความใครของตน  ซ่ึงผูกระทําความผิดยอมรูอยูแลววาการกระทําดังกลาว

นั้น เปนการกระทําท่ีไมพึงปรารถนาอันสรางผลสะทอนท่ีไมดีท่ีไมควรในสังคม 

(4) ดานเจากรรมของการกระทําความผิด (ผูกระทําความผิด)  

              ผูกระทําความผิดในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มีไดเฉพาะแต

ผูชายเทานั้น คือ ผูชายท่ีมีสติสัมปชัญญะและจิตสํานึกสมบูรณ รูดีรูชั่ว สามารถควบคุมพฤติกรรม
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รวมถึงจิตใจของตนเองได และมีอายุตั้งแต สิบหา ปข้ึนไป และผูเสียหายจะเปนเพศหญิงเทานั้น เวน

แตในกรณีท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็ก ท่ีผูเสียหายอาจเปนเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีมีอายุต่ํากวา 

สิบหา ปก็ได แตบางครั้งผูหญิงก็สามารถเปนเจากรรมหรือเปนผูกระทําความผิดไดเชนเดียวกัน 

เรียกวา เจากรรมพิเศษ แตจะมีบทบาท เปนตัวการผูรวมกระทําความผิด เปนผูยุยง หรือเปนผูสมรู

รวมคิด เทานั้น 

  ตัวอยางการแยกองคประกอบของการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเรา 

                       นาย ก อายุ สิบเกา ป มีอาชีพทํานา อยูบานคําสะหวาด เมืองไชเชดถา 

นครหลวงเวียงจันทร ไดเห็นนางสาว ข นอนอยูเรือนคนเดียว นาย ก จึงไดเขาไปกอดปล้ํานางสาว ข 

แลวแกเครื่องนุงหมนางสาว ข ออก แลวใชอวัยวะเพศของตนลวงล้ําเขาไปในชองคลอดของนางสาว ข 

จนสําเร็จความใคร โดยท่ีนางสาว ข ไมไดยินยอมตอการรวมเพศดังกลาว  

                      ดานวัตถุกรรมของการกระทําความผิดฐานการขมขืนกระทําชําเรา เปนการ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางเพศของนางสาว ข และ จารีตประเพณีอันดีงามของสังคมลาว  

            ดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิดฐานการขมขืนกระทําชําเรา เปนการ

ฝนใจนางสาว ข ดวยการใชกําลังของนาย ก  

              ดานอัตวิสัยของการกระทําความผิดฐานการขมขืนกระทําชําเรา เปนเจตนา

ของนาย ก  เพ่ือขมขืนกระทําชําเรา นางสาว ข เพ่ือสําเร็จความใครของนาย ก ผูกระทํา  

              ดานเจากรรมของการกระทําความผิดฐานการขมขืนกระทําชําเรา นาย ก มี

อายุสิบเกา ป ถือเปนบุคคลท่ีมีความสามารถทางกฎหมายหรือบรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายลาว 

ประกอบกับ นาย ก ไมเปนบุคคลวิกลจริต เม่ือเปนผูกระทําความผิดจึงตองไดรับโทษ 

   4) การลงโทษในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา” 

      กฎหมายอาญาลาว ในมาตรา 128 ไดกําหนดโทษสําหรับการกระทํา

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  โดยไดแบงออกเปนหลายระดับ ดังตอไปนี้ 

          กรณีขมขืนกระทําชําเราโดยท่ัวไป  ตามประมวลกฎหมายอาญาลาว มาตรา 

128 วรรคหนึ่ง  กําหนดโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งลานกีบถึงหาลานกีบ (สี่พัน

บาทถึงสองหม่ืนบาท) 

                          กรณีขมขืนกระทําชําเราท่ีตองรับโทษหนักข้ึน แบงออกเปน 3 กรณี คือ 

                       (1) ตามประมวลกฎหมายอาญาลาว มาตรา 128 วรรคสอง เปนกรณี

ท่ีไดขมขืนกระทําชําเราผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต สิบหา ปถึง สิบแปด ป ท่ีอยูในการเลี้ยงดูหรือดูแลของตน 

หรือขมขืนกระทําชําเราผูหญิงท่ีมีอายุตั้งแต สิบหา ปถึง สิบแปด ป ท่ีเปนคนปวยในการดูแลของตนผู
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เปนแพทย กําหนดโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองลานกีบถึงสิบลานกีบ (แปดพันบาท

ถึงสี่หม่ืนบาท) 

                  (2) ตามประมวลกฎหมายอาญาลาว มาตรา 128 วรรคสาม เปนการ

ขมขืนกระทําชําเราดวยวิธีการรุมโทรม หรือขมขืนกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา สิบหา ป หรือทํา

รายรางกายผูหญิงในขณะขมขืนกระทําชําเรา ทําใหผูหญิงไดรับบาดเจ็บ หรือกระทําการใดๆ จนเปน

เหตุใหผูหญิงนั้นพิการตลอดชีวิต หรือเสียชีวิต กําหนดโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบหาป และปรับตั้งแต

หาลานกีบถึงสิบหาลานกีบ (สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท)  

                         (3) ตามประมวลกฎหมายอาญาลาว มาตรา 128 วรรคสี่ เปนการ

ขมขืนกระทําชําเรา และภายหลังมีการฆาผูหญิงผูเสียหายนั้นท้ิง กําหนดโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึง

ยี่สิบป และปรับตั้งแต สิบลานกีบถึงยี่สิบลานกีบ (สี่หม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท) หรือจําคุกตลอดชีวิต 

หรือประหารชีวิต แลวแตกรณี  

              การขมขืนกระทําชําเราชําเรา ไมวาจะใชวิธีการขมขืนกระทําชําเราใน

รูปแบบใดๆก็ตาม จะถือวาการขมขืนกระทําชําเราสําเร็จแลว เม่ือผูชายเอาอวัยวะเพศของตนเขาไป

ในอวัยวะเพศของผูหญิง ไมวาจะสําเร็จความใครหรือไมก็ตาม ในกรณีท่ีเปนการพยายามขมขืนกระทํา

ชําเรา เนื่องจากมีสาเหตุอ่ืนมาขัดขวาง  เชน มีบุคคลอ่ืนมาพบเห็นจึงเขาชวยเหลือผูหญิงนั้น หรือได

ถอดเสื้อผาเครื่องนุงหมของผูหญิงนั้นออกหมดแลว แตผูกระทําความผิดกลับใจไมขมขืนกระทําชําเรา

ตอดวยตนเองหรือมีการรองขอวิงวอนจากผูเสียหาย เปนตน ถือเปนความผิดฐานพยายามขมขืน

กระทําชําเราเทานั้น  แตพฤติกรรมดังกลาวก็มีความผิดทางอาญาเชนเดียวกันเพราะกฎอาญามาตรา 

128 วรรคหา ไดกําหนดวาการพยายามขมขืนกระทําชําเราก็มีความผิด 

               ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มาตรา 128 วรรคหา ไดบัญญัติวา “ความพยายามกระทําความผิด ก็จะถูกลงโทษ” ซ่ึงโทษท่ีผูกระทํา

ความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรานั้น จะพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 42 ท่ีบัญญัติวา “การลงโทษสําหรับการตระเตรียมการกระทํา

ความผิด และการพยายามกระทําความผิดนั้น ใหคํานึงตามลักษณะการกระทําความผิดและระดับ

ความเปนอันตรายตอสังคมนั้น ดูเจตนาในการกระทําความผิดและสาเหตุท่ีทําใหการกระทําความผิด

นั้นไมสําเร็จ ศาลจะลงโทษต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได” 

               ดังนั้น การลงโทษตอการพยายามกระทําความผิดอาญาสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนดุลยพินิจของศาลท่ีพิจารณาและจะพิพากษาลงโทษต่ํากวาท่ี

กฎหมายนั้นกําหนดก็ได โดยพิจารณาจากลักษณะการกระทําความผิดและระดับความเปนอันตรายท่ี

เกิดจากการกระทําความผิดนั้นอันมีตอสังคม รวมถึงพิจารณาเจตนาในการกระทําความผิดและสาเหตุ

ท่ีทําใหการกระทําความผิดนั้นไมสําเร็จ  
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                         การขมขืนกระทําชําเรา มีรูปแบบหลายประเภทแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

ระดับความรายแรงของการกระทําวาผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นเปนอันตรายตอผูเสียหายและ

สังคมมากนอยเพียงใด รวมไปถึงเจตนาของผูกระทําความผิดวาเปนเจตนาทางตรงหรือทางออม และ

เง่ือนไขตางๆหรือแรงจูงใจท่ีทําใหมีการกระทําผิดนั้นเกิดข้ึน นอกจากการลงโทษตามบทบัญญัติ

กฎหมายแลว ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําใหผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึนหรือหลุดพนความ

รับผิดชอบทางอาญา  (ไมตองรับโทษทางอาญา) อีกดวย คือ  

      1. สาเหตุท่ีผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึน เก่ียวกับการกระทํา

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามีดังนี้  

                    1) การขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุแต สิบหา ป ถึง สิบแปด ป ท่ีอยู

ในการคุมครองดูแลของตนหรือ อยูในการรักษาของตน  

                    2) การขมขืนกระทําชําเราดวยการรุมโทรม หรือขมขืนกระทําชําเรา

เด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป และไดทํารายรางกายของผูหญิง หรือ ทําใหผูหญิงพิการตลอดชีวิตหรือ

เสียชีวิต 

                    3) ผูกระทําความผิดเคยกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามา

กอนและกลับมากระทําผิดฐานดังกลาวอีกครั้ง (ไมเข็ดหลาบ)  

                    4) การกระทําความผิดเนื่องจากผูกระทํามีอาการมึนเมา จากสิ่งมึน

เมา แอลกอฮอลหรือสิ่งเสพติด ในเวลาขมขืนกระทําชําเรา 

          5) การขมขืนกระทําชําเราดวยความโหดรายปาเถ่ือน เชน ใชมีดกรีด

อวัยวะเพศผูเสียหาย หรือ การขมขืนกระทําชําเราในลักษณะแบบประจานหนาผูเสียหาย เชน 

หลังจากขมขืนกระทําชําเราแลว ผูกระทําความผิด ไดถอดเสื้อผาของผูเสียหายออกหมดและนํา

ผูเสียหายไปปลอยท้ิงไวกลางทางเปลี่ยวหรือท่ีสาธารณะ เปนตน 

         รวมถึงกรณีขมขืนกระทําชําเราและฆาผูหญิงนั้น พรอมท้ังเอาศพใน

สภาพเปลือยของผูหญิงนั้น ไปไวในสถานท่ีสาธารณะ เปนตน  

         6) ผูกระทําความผิดไดใหการซัดทอดความผิดท่ีตนกระทํานั้นใสผูท่ี

ตนรูวาเปนผูบริสุทธิ์   

         มาตรา 128 ไดกําหนดโทษสูงสุด คือประหารชีวิต ตอผูกระทําความผิด

ในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา อยางไรก็ตาม แมศาลจะมีอํานาจท่ีจะตัดสินประหารชีวิตได แต

หากเปนในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิต และคําพิพากษานั้นถึงท่ีสุดแลว กอนจะนํา

นักโทษไปรับโทษนั้น ตองใหศาลประชาชนสูงสุดตรวจตราความถูกตองตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

เสียกอน  แตในความเปนจริงนั้น ตลอดระยะผานมาผูกระทําความผิดในความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเรา ศาลยังไมเคยตัดสินลงโทษประหารชีวิตสักครั้ง 
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        2. สาเหตุท่ีทําใหหลุดพนจากความรับผิดชอบทางอาญา (มีความผิดแตไม

ตองรับโทษ)เก่ียวกับการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มีดังนี้  

          1) ผูกระทําความผิดมีอายุต่ํากวาสิบแปดป  

          2) ผูกระทําความผิดรูสึกสํานึกผิดดวยความจริงใจ ไดมอบตัวตอ

เจาหนาท่ีเอง พรอมท้ังรับสารภาพ และเปดเผยวิธีการกระทําผิดของตนหรือของผูอ่ืนท่ีรวมกระทํา

ความผิดนั้นดวย  

          3) ผูกระทําความผิดไดมีคุณงามความดีตอประเทศชาติ  

   3.2.1.3 กฎหมายอาญาวาดวยเรื่อง การกระทําชําเราเด็ก ของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว72  

                    สําหรับความผิดเรื่องการกระทําชําเราเด็ก ไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยอาญา 

ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 หมวดท่ี 6 วาดวยการกระทําความผิดสายผัวเมีย ครอบครัว และฮึดครอง

ประเพณี มาตรา 129  เรื่องการกระทําชําเราเด็ก ดังนี้ 

                    กฎหมายอาญา ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012 มาตรา 129 เรื่องการกระทําชําเราเด็ก  

บัญญัติวา 

               “บุคคลผูใด หากไดเสพสมกับเด็กหญิงหรือเด็กชาย ท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป จะถูก

ลงโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองลานกีบถึงหาลานกีบ (แปดพันบาทถึงสองหม่ืน

บาท)”73  

                       1) ความหมายของคําวา “การกระทําชําเรา” 

                       “ทําชําเรา” หมายความวา การรวมเพศ 

                          “การเสพสม” หมายความวา การรวมเพศหรือการมีเพศสัมพันธ  

                   2) องคประกอบความผิดในเรื่อง “การกระทําชําเราเด็ก”  

                                                        
72  สุดตา จอนมะนีจัน, บทกฎหมายอาญา (เวียงจันทร: คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยแหงชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2550).; สุดตา จอนมะนีจัน, ตํารา

เรียนกฎหมายอาญา (เวียงจันทร: คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2548). 
73  Article 129. Sexual Intercourse with a Child 

“Any person engaging in sexual intercourse with a girl or boy under fifteen 

years of age shall be punished by one to five years of imprisonment and shall be 

fined from 2,000,000 Kip to 5,000,000 Kip.” 
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                       องคประกอบความผิดในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 128  แยก

ออก ตามองคประกอบความผิดตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ดังนี้ 

                        (1) ดานวัตถุกรรมของการกระทําความผิด (ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการกระทําความผิดนั้น) 

                        วัตถุกรรมของการกระทําความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก คือ สิทธิท่ีจะ

ไมถูกลวงละเมิด  ทางเพศทางดานรางกาย สุขภาพ ชีวิต ของเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีมีอายุต่ํากวา สิบ

หาปนั้น การถูกละเมิดลวงละเมิดทางเพศอาจสงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตประสาทของเด็กนั้น               

เปนการกระทําความผิดท่ีตองรับโทษหนักข้ึน แลวแตกรณี 

                        (2) ดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (องคประกอบภายนอกของ

การกระทําความผิด) 

                        ดานภาวะของการกระทําความผิดนั้น คือการท่ีผูกระทํามีเพศสัมพันธ

กับเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป โดยแมวาจะเปนการสมัครใจถูกกระทําชําเราของเด็ก

นั้นก็ตาม ความยินยอมในกรณีท่ีวานี้ อาจเกิดจากการท่ีผูกระทําใชคําพูดโนมนาวหรือหลอกลวง ให

เด็กเชื่อและยินยอมรวมเพศกับตน หรืออาจจะเปนการยินยอมอันบริสุทธิ์ โดยไมมีการหลอกลวงใดๆก็

ตาม               แตเนื่องจากความรูเทาไมถึงการณของเด็ก กฎหมายจึงใหการคุมครองเด็กเอาไว โดย

บุคคลท่ีมีเพศสัมพันธกับเด็กอายุต่ํากวาสิบหาป ยอมตองรับโทษ   

                       (3) ดานอัตวิสัย ของการกระทําความผิด (องคประกอบภายในของ

การกระทําความผิด) 

                       ดานอัตวิสัยของการกระทําความผิดนั้น คือ ผูกระทําความผิดมีเจตนา

ท่ีจะมีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป ซ่ึงผูกระทําความผิดไดรูถึงความ

เสียหายท่ีจะตองเกิดข้ึนกับเด็กอันเกิดจากการกระทําดังกลาวนั้น ไดแก การท่ีเด็กตองไดรับความอับ

อาย ผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตประสาท รวมถึงอนาคตของเด็กนั้นดวย 

                      (4) ดานเจากรรมของการกระทําความผิด (ผูกระทําความผิด)  

                      ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้ คือ บุคคลท่ัวไปไมวาจะเปนเพศชาย

หรือหญิงก็ตาม  ซ่ึงเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว กลาวคือ มีอายุ สิบแปดป ข้ึนไป และเปนผู มี

สติสัมปชัญญะครบถวน ตองมีความรับผิดทางอาญาตามมาตรานี้ 

3) การลงโทษในเรื่อง “การกระทําชําเราเด็ก”  

                         โทษสําหรับความผิดเรื่อง การกระทําชําเราเด็ก คือ การกระทําชําเรา

เด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป กําหนดโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสอง

ลานกีบถึงหาลานกีบ (แปดพันบาทถึงสองหม่ืนบาท) 
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                         ในกรณีท่ีเปนการกระทําชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีมีอายุต่ํากวา สิบสอง

ป แมวาเด็กนั้นจะยินยอมก็ตาม ใหอยูภายใตบังคับกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว วาดวยการปกปองสิทธิและผลประโยชนของเด็ก ถือวาการกระทําดังกลาว เปนความผิดฐาน

ขมขืนกระทําชําเราเด็กตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 128 วรรคสาม อันเปนกรณีกฎหมาย ปด

ปาก ท่ีทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน 

                          สําหรับความผิดเรื่องการกระทําชําเราเด็กนั้น จะเปนกรณีท่ีผูกระทํา

ความผิด สามารถเปนไดท้ังเพศหญิงและเพศชาย โดยเปนการกระทําท่ีเปนการมีเพศสัมพันธกับ

เด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบหา ปบริบูรณ โดยเปนความสมัครใจของเด็กเอง แตกฎหมายให

การคุมครองเด็กท่ีอายุต่ํากวา สิบหา ปบริบูรณ เนื่องจากยังขาดวุฒิภาวะในการใชชีวิตในสังคม              

อาจถูกโนมนาวหรือลอลวงไดงาย การมีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป

บริบูรณจึงเปนความผิดตามมาตรานี้ 

                         เนื่องจากความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบ

หาปบริบูรณ โดยเปนความสมัครใจของเด็กผูเสียหายเอง ความผิดนี้จึงถือเปนความผิดสําเร็จทันที 

เม่ือไดกระทําการอันใกลชิดกับผลแลว เชน ผูกระทําใหเด็กนอนท่ีเตียง หรือกําลังจะปลดเสื้อผาของ

เด็กหรือของผูกระทําออก เปนตน โดยจะสําเร็จความใครหรือไมนั้น ไมเปนสาระสําคัญของการกระทํา

ความผิด แตหากเปนกรณีท่ีการกระทําชําเรานั้นไมสําเร็จตามความตั้งใจของผูกระทํา เนื่องจากมีเหตุ

อ่ืนมาขวางไว และการกระทํายังไมอยูในชวงใกลชิดกับผลท่ีจะเกิดนั้น ซ่ึงมาตรานี้ไมไดบัญญัติใน

ความผิดฐานพยายามกระทําชําเราไว จึงตองพิจารณาในเรื่อง การลงโทษสําหรับการพยายามกระทํา

ความผิด โดยอาศัยดุลยพินิจศาลในการกําหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาตรา 42 เชนเดียวกับความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา 

                          สําหรับขอยกเวนความผิดตามมาตรา 129 นั้น74  คือ ตองเปนการกระทํา

ชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบหา ปบริบูรณ โดยเด็กหญิงหรือเด็กชายนั้นตองเปนภริยา

หรือสามีของตนเทานั้น แตเม่ือพิจารณาตามกฎหมายครอบครัวของชาวลาวนั้น ไดกําหนดใหชายและ

                                                        
74 คําไผ สีวิไล, นักศึกษาปริญญาโทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ

อาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชากฎหมายวาดวยองคการอัยการประชาชนและวิชา

กฎหมายวาดวยศาลประชาชน วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม แหงสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 15 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.; เข็งคํา ดายพิมพา, นักศึกษาปริญญา

โทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และอาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชา

กฎหมายวาดวยกรรมสิทธิ์ วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม (สาขาภาคใต แขวงสะหวันนะ

เขต) แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 15 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.   
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หญิงท่ีจะทําการสมรสกันไดนั้น ตองมีอายุ สิบแปด ปบริบูรณ การสมรสดังกลาวนี้ หมายถึงการจด

ทะเบียนสมรสตามกฎหมายเทานั้น แตหากมีกรณีจําเปน เชน ตั้งครรภ หรือกรณีเปนบุตรคนโต ท่ีมี

ความจําเปนตองแตงงานเนื่องจากพอแมอายุมากแลว หรือไมมีผูดูแลตนเอง เปนตน กฎหมายอนุโลม

ยอมรับใหจดทะเบียนสมรสกอนอายุ สิบแปด ปบริบูรณได และถือวาบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายวา

ดวยการสมรส แตอยางไรก็ตามชายและหญิงตองมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ แตเนื่องจากในทาง

จารีตประเพณีของลาวนั้น การแตงงานสามารถกระทําเม่ือชายและหญิงมีอายุเทาใดก็ได ดังนั้น การ

ชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบหาปบริบูรณ ก็สามารถแตงงานไดเชนเดียวกัน แตเปน

เพียงการแตงงานท่ีถูกตองและไดรับการยอมรับตามจารีตประเพณีเทานั้น กฎหมายครอบครัวไม

ยอมรับใหทําการจดทะเบียนสมรสเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย หากจะทําการจดทะเบียน

สมรสก็ตองรอใหอายุครบ 15 ปบริบูรณกอนโดยอางเหตุจําเปน ถาไมมีเหตุจําเปนก็ตองรอจนอายุ

ครบสิบแปดปบริบูรณกอน แตสําหรับขอยกเวนความผิดในเรื่องการกระทําชําเราเด็กหญิงหรือ

เด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบหาปบริบูรณ คือ เด็กหญิงหรือเด็กชายนั้นตองเปนภริยาหรือสามีของ

ผูกระทําความผิดนั้นอยูกอนหรือในขณะท่ีกระทําความผิด ในท่ีนี้ คือการเปนสามีภริยากันโดยถือตาม

ความเปนจริง ตามจารีตประเพณีท่ีไดเขาพิธีแตงงานกัน โดยมีคนสวนใหญรับรูวาชายและหญิงนั้นเปน

สามีภริยากันแลว ไมไดถือความเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย ดังนั้นแลว การกระทําชําเราเด็กหญิง

หรือเด็กชายท่ีอายุต่ํากวา สิบหา ปบริบูรณ ซ่ึงเปนภริยาหรือสามีของตนเองนั้น ผูกระทําจึงไมมี

ความผิดตามมาตรานี้ แมจะไมไดบัญญัติชัดแจงไวในกฎหมายก็ตาม 

               ในกรณีท่ีเปนการกระทําชําเราเด็กหญิงท่ีมีอายุต่ํากวา สิบหาปบริบูรณนั้น 

นอกจากจะเปนความผิดตามกฎหมายอาญาแลว ยังมีความผิดตามกฎหมายครอบครัว ท่ีกําหนดไวใน 

ภาค 2  เรื่องการหม้ันหมาย การสูขอและการแตงดอง บัญญัติไวใน มาตรา 8 เรื่องการรวมประเวณี

กอนแตงงาน เนื่องจากขณะท่ีผูชายผูกระทําความผิดไดมีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงนั้น เด็กหญิงยังไมได

เปนภรรยาของผูกระทําความผิด หากไดมีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงแลว ตอมาไมไดมีการแตงงาน

เกิดข้ึน เนื่องจากผูชายผูกระทําผิดไมยอมรับเด็กหญิงนั้นเปนภรรยา ผูชายผูกระทําความผิดตองทําพิธี

ทําขวัญชดใชคารักษาทางจิตใจใหแกเด็กหญิงนั้น รวมถึงใหแกพอแมของเด็กหญิงนั้นดวย แตหากเปน

กรณีท่ีเด็กหญิงนั้นไมรับผูชายผูกระทําความผิดดังกลาวเปนสามี ผูชายผูกระทําความผิดสามารถท่ีจะ

ไมชดใชคาสินไหมทดแทนใดๆ เลยใหแกเด็กหญิงนั้นและครอบครัวได แตถึงอยางไรก็ตาม ถาปรากฏ

วาเด็กหญิงนั้นตั้งครรภจากการมีเพศสัมพันธดังกลาว ผูชายผูกระทําความผิดยังคงตองจายคาสินไหม

ทดแทนใหแกเด็กหญิงและพอแมเด็กหญิงนั้น ตองจายคาทําคลอดลูกท่ีเกิดมาและคาใชจายอ่ืนๆ อัน

เก่ียวกับการคลอดลูก รวมท้ังผูชายมีภาระหนาท่ีตองจายคาเลี้ยงดูเด็กนั้นจนกวาจะอายุครบสิบแปดป

บริบูรณ กลาวคือ เม่ือเด็กนั้นบรรลุนิติภาวะแลว แตหากหลังจากท่ีไดมีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงแลว

นั้น ผูชายผูกระทําความผิดไดเขามาทําการสูขอเด็กหญิงนั้นแตงงานเพ่ือเลี้ยงดูเปนภรรยาและ
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เด็กหญิงนั้นยินยอมดวย ผูชายผูกระทําความผิดก็จะไมมีความผิดตามมาตรานี้ แตหากทําการสูขอ

แตงงานแลวแตเด็กหญิงนั้นไมยินยอมแตงงานดวย ผูกระทําความผิดก็จะไมมีความผิดตามมาตรานี้

เชนกัน และกฎหมายครอบครัวใหสิทธิผูกระทําความผิดท่ีจะไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนให

เด็กหญิงและพอแมดวย ซ่ึงในกรณีเปนการหลุดพนความผิด เรื่อง การรวมประเวณีกอนแตงงาน ตาม

กฎหมายครอบครัวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทานั้น ในทางความผิดทางอาญา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรื่องกระทําชําเราเด็กหญิงอายุต่ํากวา สิบหาปบริบูรณ 

ผูกระทําความผิดยังคงตองรับโทษอยู สวนการกระทําชําเราเด็กชายอายุต่ํากวา สิบหาปบริบูรณนั้น 

จะเปนความผิดตามกฎหมายอาญาเพียงอยางเดียว ไมมีความผิดตามกฎหมายครอบครัว75  

                        จากการศึกษาความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็กท้ังสอง

มาตรานั้น จะเห็นไดวาในความผิดเรื่องฐานขมขืนกระทําชําเรานั้น ยังคงคุมครองเฉพาะผูถูกกระทําท่ี

เปนเพศหญิงและผูกระทําเปนเพศชายเทานั้น   ยังไมไดมีการปรับปรุงท่ีจะคุมครองผูถูกกระทําในทุก

เพศอยางเทาเทียมซ่ึงปจจุบันมีโอกาสถูกขมขืนกระทําชําเราดวย ตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง หาก

กรณีท่ีเด็กหญิงท่ีอายุไมเกิน สิบหา ปถูกขมขืนกระทําชําเราโดยชายซ่ึงไมใชสามีของตน ผูกระทําจะมี

ความผิดตามมาตรา 128 วรรคสาม คือความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน สิบหา ป แต

จากการแยกองคประกอบความผิดในมาตรานี้จะเห็นไดวา กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวคุมครองเด็กท่ีถูกขมขืนกระทําชําเราท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย เนื่องจากได

บัญญัติแคเพียงวา “ขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป” ไมไดบัญญัติชัดวาเปนเด็กหญิงหรือ

เด็กชาย จึงเปนกรณีท่ีลาวใหการคุมครองเพศของเด็กท่ีถูกกระทําอยางเทาเทียมกัน เม่ือบัญญัติวา

เปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กแลว จึงไมไดมีการบัญญัติในเรื่อง ความยินยอมของเด็กลงไป

ในตัวบทอยางชัดเจน เพราะองคประกอบความผิดตามมาตรานี้ คือ การขมขืนกระทําชําเรา ท่ีมีการ

ฝนใจผูเสียหายเปนองคประกอบหลักสําคัญของการกระทําความผิดอยูแลว  

                       สําหรับเรื่องความผิดฐานการกระทําชําเราเด็กนั้น กฎหมายอาญาของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคุมครองท้ังเด็กหญิงและเด็กชายผูถูกกระทําชําเราท่ีอายุต่ํา

                                                        
75 คําไผ สีวิไล, นักศึกษาปริญญาโทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ

อาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชากฎหมายวาดวยองคการอัยการประชาชนและวิชา

กฎหมายวาดวยศาลประชาชน วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม แหงสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, 15 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.; เข็งคํา ดายพิมพา, นักศึกษาปริญญา

โทดานกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และอาจารยสอนกฎหมายระดับปริญญาตรี วิชา

กฎหมายวาดวยกรรมสิทธิ์ วิทยาลัยกฎหมาย สังกัดสถาบันยุติธรรม (สาขาภาคใต แขวงสะหวันนะ

เขต) แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 15 พฤษภาคม 2558, สัมภาษณ.   
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กวาสิบหาป อยางเทาเทียมกัน กฎหมายลาวไมไดบัญญัติคําวา “การกระทําชําเราเด็ก” แตไดบัญญัติ

ใชคําวา “เสพสมกับเด็ก” คําวาเสพสมในท่ีนี้ หมายถึง การไปมีความสัมพันธในทางชูสาวกับเด็ก 

กลาวคือการไปมีเพศสัมพันธกับผูเสียหายท่ีเปนเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุต่ํากวา สิบหา ป โดยเด็กนั้น

ยินยอม ไมไดมีการขืนใจขมขูหรือใชกําลังประทุษรายแตอยางใด ก็จะเปนความผิดตามมาตรา 129 

ของกฎหมายอาญาลาวทันที องคประกอบความผิดในเรื่องอายุของเด็กผูเสียหายข้ึนอยูกับอายุของ

เด็กท่ีถูกกระทําชําเราอายุต่ํากวา 15 ป แตไมไดคํานึงถึงอายุของผูกระทําชําเราวาตองมีข้ันต่ําเทาใด 

แตอยางไรก็ตามท้ังความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราตอเด็กนั้น เจตนารมณของ

กฎหมายอาญาประเทศลาวไดใหความคุมครองในเรื่อง “ความบริสุทธิ์และความรูเทาไมถึงการณของ

เด็ก” ท่ีอายุต่ํากวาสิบหาปนั้น จะถูกลวงละเมิดทางเพศโดยชอบดวยกฎหมายไมได ทุกกรณีถือวาเปน

ความผิดเชนเดียวกัน เวนเสียแตวาจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย 

                     กลาวโดยสรุปคือ  ในความผิดเก่ียวกับเพศท่ีกระทําตอเด็ก ตามประมวลกฎหมาย

อาญา ของลาว จึงมีการแยกฐานความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็กหญิงรวมถึงเด็กชาย บัญญัติ

ในมาตรา 128 วรรคสาม สวนการกระทําชําเราเด็กไมวาเด็กหญิงหรือเด็กชายนั้น บัญญัติไวในมาตรา 

129    

                     จะมีขอยกเวนความรับผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราหรือกระทําชําเราเด็ก ในกรณี

ท่ีเปนการขมขืนกระทําชําเราหรือกระทําชําเราโดยสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของเด็ก

ผูเสียหายเอง  เนื่องจากกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไมไดบัญญัติกรณี

ดังกลาวเปนความผิดไว การกระทําดังกลาวจึงไมเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แตหากในกรณี

ท่ีไมไดมีการฝนใจ หรือผูเสียหายใหความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ จะไมเปนความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเรา แตจะเปนความผิดในฐานใด กฎหมายใด ซ่ึงตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เชน เปน

ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กหญิงหรือเด็กชายอายุต่ํากวา สิบหา ปบริบูรณ หรือ เปนความผิดฐานมี

ชู (ความผิดฐานทํามิดสะจาน) ผูกระทําความผิดคือท้ังผูหญิงและผูชายท่ีลักลอบไดเสียกันโดยท่ีอีก

ฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายมีคูสมรสอยูแลว ซ่ึงถือเปนความผิดตามกฎหมายอาญา หรือเปนความผิดฐาน

มีการรวมประเวณี กอนแตงงาน อันเปนความผิดตามกฎหมายครอบครัว เปนตน  

                     จะเห็นไดวาการกําหนดโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราจะเริ่มจากโทษสถาน

เบาในบทท่ัวไปตามวรรคหนึ่งกอน จนถึงเหตุฉกรรจท่ีตองรับโทษหนักข้ึนตามวรรคสอง วรรคสามและ

วรรคสี่ สวนการกระทําชําเราเด็กนั้น เนื่องจากสวนหนึ่งเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของเด็กเอง ไมมีการ

ทํารายรางกายหรือจิตใจตอเด็ก แมอาจจะมีการหลอกลวงเด็ก ในบางกรณีก็ตาม จึงมีการกําหนดโทษ

ไวต่ํากวาความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ซ่ึงพิจารณานิยามของคําวา “โทษ” ตามประมวลกฎหมาย

อาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น คือ โทษเปนมาตรการบังคับของรัฐท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายอาญาเพ่ือลงโทษผูกระทําผิด โดยการลงโทษจะมีการแยกประเภทและระดับท่ีแนนอนของ
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โทษ โดยพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของการกระทําความผิดและระดับความเปนอันตราย หรือผลท่ี

เกิดจากการกระทํานั้น  จากคณะศาลท่ีไดทําการไตสวนมูลฟองและพิจารณาคดีอยางละเอียดรอบ

ดานในท่ีประชุมศาลแลว76 จุดประสงคของการลงโทษทางอาญานั้น เพ่ือปราบปรามผูกระทําความผิด 

และสกัดก้ันการกระทําความผิดซํ้าอีก รวมถึงเพ่ือดัดนิสัยและใหการศึกษาอบรมผูกระทําผิดใหมีจิตใจ

บริสุทธิ์ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตองเครงครัดเขมงวด ใหเคารพระเบียบการดํารงชีวิตของสังคม 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการออกไปใชชีวิตและมีงานทําตอไปในสังคมไดเม่ือพนโทษ สามารถปรับตัว

ใชชีวิตในสังคมและมีความสามารถในการทํามาหาไดเลี้ยงชีพตัวเองได โดยไมหวนกลับไปกระทํา

ความผิดซํ้าอีก 

  

 3.2.2  สหรัฐอเมริกา 

          สําหรับความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราท่ีเปนบทท่ัวไปนั้น ไดบัญญัติไวใน 10 U.S. 

Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual Assault Generally แตสําหรับกรณีเรื่องการขมขืน

กระทําชําเราเด็กนั้น ไดบัญญัติไวใน 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and Sexual 

Assault of a Child77  

            3.2.2.1   ความหมายและเกณฑอายุของ “เด็ก” ของสหรัฐอเมริกา   

ใน 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and Sexual Assault of a Child 

เรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็กและการกระทําอนาจารตอเด็ก ไดใหนิยามคําวาผูเยาว วา 

             “เด็ก (Child) คําวา ‘เด็ก’ หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา สิบหกป”78 โดยได

กําหนดอายุและคํานิยามของเด็กไวตามกฎหมายตางประเทศสวนใหญ กลาวคือ “เด็ก” คือ บุคคลท่ีมี

อายุต่ํากวาสิบแปดป โดยถือตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ในขอ 1 ซ่ึงเปนชวงอายุท่ี

เหมาะสม ในการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย กฎหมาย10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. 

Rape and Sexual Assault of a Child ของสหรัฐอเมริกาใชคําวา “Child” ซ่ึงแปลวา “เด็ก” แม

เด็กท่ีอายุครบหรือเกิน สิบหกปบริบูรณมาเพียงสามถึงสี่ป ซ่ึงอาจจัดอยูในกลุมของคําวา “ผูเยาวหรือ

เยาวชน” (Youth) อยู ก็ไมถือวาอยูในคํานิยาม คําวา “เด็ก” (Child) แหงกฎหมายนี้ 

                                                        
76  สจเกด เกียรติศักดิ์, การดําเนินคดีในศาล (เวียนจันทร: ม.ป.พ., 2546), หนา 76. 
77 The Legal Information Institute, Rape. 
78 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

         “(h)  Definitions. —  In this section:   

(4)  Child.—  The term “child” means any person who has not attained the 

age of 16 years”   
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     3.2.2.2  กฎหมายวาดวยเรื่อง ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ของสหรัฐอเมริกา        

                        1) คําจํากัดความของคําวา “ขมขืนกระชําเรา”79   

                       ซูซาน บี. คารบอน ผูอํานวยการสํานักงานในเรื่องความรุนแรงตอสตรี 

กลาววา คําจํากัดความของคําวา “ขมขืนกระชําเรา” มีความหมายคอนขางแคบ และเปนอยูอยางนี้

มาชานานในสหรัฐอเมริกา กลาวคือ คําจํากัดความของคําวา “ขมขืนกระชําเรา” ไดมีประกาศออก

นํามาใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1927 คือ “เปนการบังคับขมขืนสตรีโดยท่ีสตรีผูนั้นไมมีความเต็มใจ” 

เม่ือสมัยนั้น   ไดรวมเอาคําแค “ยัดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในอวัยวะเพศหญิงเทานั้น และไมรวมถึง

การสอดใสทางปากและทางทวารหนัก หรือกรณีมีการขมขืนกระทําชําเราชาย หรือกรณีสตรีถูกสตรี

ดวยกันขมขืน หรือการเอาสิ่งของประเภทหนึ่ง หรือสวนอ่ืนๆ ของรางกาย นอกเหนือไปจากอวัยวะ

เพศชาย เขาสอดใสไปในอวัยวะเพศหญิง และทวารหนัก  และขมขืนโดยไมไดใชกําลัง”  

                      คําจํากัดความทางกฎหมายท่ีกวางเกินไป ของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” 

ทําใหผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรามีสิทธิ์หลุดคดีได เพ่ือใหคําจํากัดความทางกฎหมาย

รัดกุมยิ่งข้ึน สํานักงานอัยการสูงสุดสหรัฐอเมริกาไดประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของคํา

วา การขมขืนกระทําชําเรา (Rape) ไวในรายงานของกฎหมายอาชญากรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงคํา

จํากัดความใหมนี้จะนําไปสูรายงานสถิติในดานการจับกุมเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศเพ่ือใหกระทบถึงกฎหมาย

อาชญากรรมของรัฐ และเนนไปในเรื่องของรูปแบบตางๆ ถึงการ “สอดใสในทางเพศสัมพันธ” ทําให

คําวา การขมขืนกระทําชําเรา (Rape) นั้นเปนท่ีเขาใจและชัดเจนดีมากข้ึน  

                      คําจํากัดความใหมดังกลาวของคําวา การขมขืนกระทําชําเรา (Rape) นั้น 

คือ  “การสอดใส ไมวาจะเขาไปในอวัยวะเพศหญิง หรือทางทวารหนัก ไมวาดวยสวนไหนของรางกาย 

หรือสิ่งของ หรือการสอดใสทางปากดวยอวัยวะทางเพศของบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับความยินยอม หรือ

เห็นชอบของเหยื่อผูเคราะหราย”       

                      การแกไขเปลี่ยนคําจํากัดความใหมนี้ ไดบัญญัติรวมถึง ไมวาผูเสียหาย และ

ผูกระทําความผิดนั้นเปนเพศอะไร และรวมถึงการกระทําตอผูเสียหายใหตกอยูในสภาพทางรางกาย

ตางๆ  อันไมอาจขัดขืนได เชนการไดรับสารของยาเสพติด ยาสลบ หรือแอลกอฮอล ดังนั้น การไมขัด

ขืน ทางรางกายจากผูเสียหายไมถูกนํามาบังคับเพ่ือแสดงถึงความรูสึกในการใหความยินยอม                         

หากพฤติการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาสภาพรางกายของผูเสียหายอยูในสภาพท่ีไมอาจใหความ

ยินยอมหรือไมอาจขัดขืนได กลาวคือ สภาพรางกายหรือสติสัมปชัญญะไมมีอยูในขณะกอนหรือขณะ

กระทําชําเรา หรือกรณีการใหความยินยอมของผูเสียหายก็ตองคํานึงถึงอายุและความสามารถของ

                                                        
79 สยามมีเดีย, ขาวแอลเอ, คนวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 จาก http://www.siammedia. 

org/news/losangeles/20120224_03.php 
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ผูเสียหาย ท่ีจะใหความยินยอมดวย ซ่ึงตองถูกพิจารณาตามกฎหมาย การกําหนดอายุความของรัฐ คํา

จํากัดความใหม ไมไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑอาชญากรรมของรัฐบาลกลางและของรัฐ หรือมี

ผลกระทบในการตั้งขอหาและดําเนินคดีความทางกฎหมายในระดับทองถ่ินแตอยางใด 

            ข้ันตอนของรายงานคดีขมขืนกระชําเรา คือสํานักงานตํารวจทองถ่ินท่ัว

ประเทศจะสงขอมูลในเรื่องอาชญากรรมและการจับกุม ท่ีไดเขียนไวในรายงานสงไปใหแกศูนย 

Uniform Crime Report (UCR) จากนั้น ขอมูลของ UCR ถูกรายงานไปท่ัวประเทศ และถูกใชเปน

เครื่องวัด และความเขาใจในแนวโนมของอาชญากรรม โปรแกรมของ UCR ก็ยังจะเก็บขอมูลจากมูล

ฐานความหมายของ Rape ทําใหหนวยงานรักษากฎหมายสามารถติดตามแนวโนมของขอมูลไดอยาง

สมํ่าเสมอจนกระท่ังเกิดมีความเขาใจกันอยางถองแทมากข้ึนกับความแตกตางทางตัวเลขสถิติระหวาง

ความหมายเกาและใหม ซ่ึงขณะนี้ ทางหนวยสืบสวนคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา                         

หรือ Federal Bureau of Investigation (FBI) กําลังใชคําจํากัดความใหมนี้ เพ่ือเก็บขอมูลจาก

หนวยงานรักษากฎหมายของทองถ่ินตางๆท่ีเก่ียวของกับการขมขืนชําเรา (Rape) ดวยเชนกัน                                  

                      นอกจากคํานิยาม ของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” ตามท่ีกลาวขางตน

นั้น เม่ือพิจารณาตามกฎหมาย 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual Assault 

Generally เรื่องความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและการกระทําอนาจารท่ัวไป ไมไดกําหนดนิยาม

ของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” ไวชัดเจน บัญญัติไวแตเพียงเรื่ององคประกอบความผิดเรื่อง                   

“การขมขืนกระทําชําเรา” เทานั้น แตไดมีการบัญญัติคํานิยามการกระทําทางเพศท่ีใกลเคียงกันไว 

ดังนี้  

                      10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual Assault 

Generally (g) คํานิยาม (Definitions) ในบทบัญญัติมาตรานี้80               

                                                        
80 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(g)  Definitions.—  In this section:   

(1)  Sexual act.—  The term “sexual act” means—   

  (A) contact between the penis and the vulva or anus or mouth, and for 

purposes of this subparagraph contact involving the penis occurs upon penetration, 

however slight; or   

 (B) the penetration, however slight, of the vulva or anus or mouth, of 

another by any part of the body or by any object, with an intent to abuse, humiliate, 

harass, or degrade any person or to arouse or gratify the sexual desire of any person.   

 (2)  Sexual contact.—  The term “sexual contact” means—   
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                          (1) การกระทําทางเพศ-การกระทําทางเพศ หมายความวา                                                                                                                 

                          การสัมผัสกันระหวางอัณฑะ (Penis) และปากชองคลอด (Vulva) หรือ

ทวารหนัก (Anus) หรือปาก (Mouth) หรือหมายถึง การลวงล้ํา (Penetration)  ไมสําคัญการลวงล้ํา

จะมีมากนอยเพียงใด หากไดกระทําตอปากชองคลอด ทวารหนัก หรือปาก หรือสวนใดสวนอ่ืนของ

รางกาย หรือ  ตอวัตถุอ่ืนใด โดยมีเจตนาท่ีจะละเมิด ทําใหอับอาย รบกวน หรือลดคุณคาสภาพ

รางกายหรือจิตใจของผูเสียหาย หรือโดยมีเจตนาท่ีจะกระตุนหรือทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศตอ

ผูกระทําเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด   

                          (2) การสัมผัสทางเพศ (Sexual Contact)  หมายความวา  

                          การแตะตอง (Touching) หรือทําใหอีกบุคคลหนึ่งแตะตอง ไมวาจะ

เปนการแตะตองโดยตรงหรือการแตะตองโดยผานทางเสื้อผา อวัยวะเพศ (Genitalia) ทวารหนัก 

(Anus) บริเวณขาหนีบ (Groin) หนาอก (Breast) ตนขาดานใน (Inner Thigh) สะโพก (Inner Hip) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทารุณ (Abuse) ทําใหอับอาย (Humiliate) หรือลดคุณคา (Degrade) ของ

บุคคล หรือหมายถึง  การแตะตอง (Touching) การแตะตองบุคคลอ่ืน หรือทําใหอีกบุคคลหนึ่งแตะ

ตองตนเอง ไมวาจะเปนการแตะตองโดยตรงหรือการแตะตองโดยผานทางเสื้อผา สวนใดๆของรางกาย 

หากไดกระทําเพ่ือท่ีจะกระตุนหรือทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด และการ

แตะตองนั้น สามารถเกิดข้ึนไดตามทุกสวนของรางกาย (Any Part of the Body)      

                       2)  องคประกอบความผิดในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา”   

                         ตามท่ีบัญญัติไวใน 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual 

Assault Generally  

 

 

                                                        

 (A) touching, or causing another person to touch, either directly or 

through the clothing, the genitalia, anus, groin, breast, inner thigh, or buttocks of any 

person, with an intent to abuse, humiliate, or degrade any person; or   

 (B) any touching, or causing another person to touch, either directly or 

through the clothing, any body part of any person, if done with an intent to arouse 

or gratify the sexual desire of any person.   

 Touching may be accomplished by any part of the body.” 
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                         การขมขืนกระทําชําเรา ผูใดกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเปนการกระทํา

ทางเพศตออีกบุคคลหนึ่งโดย81  

                             (1) ใชกําลังประทุษรายโดยมิชอบดวยกฎหมาย (Using Unlawful 

Force Against that Other Person)  

                                 “การใชกําลัง” (Force)  คําวา “การใชกําลัง” หมายถึง82  

                        (1.1) การใชอาวุธ 

                       (1.2) การใชกําลังทางกายภาพท่ีมากพอท่ีจะเอาชนะ เหนี่ยวรั้ง

หรือกออาการบาดเจ็บ แกผูเสียหาย 

                                                        
81 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally 

“(a) Rape.—  Any person subject to this chapter who commits a sexual act 

upon another person by—   

(1) using unlawful force against that other person;   

(2) using force causing or likely to cause death or grievous bodily harm to 

any person 

(3) threatening or placing that other person in fear that any person will 

be subjected to death, grievous bodily harm, or kidnapping;   

(4) first rendering that other person unconscious; or   

(5) administering to that other person by force or threat of force, or 

without the knowledge or consent of that person, a drug, intoxicant, or other similar 

substance and thereby substantially impairing the ability of that other person to 

appraise or control conduct” 
82 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

     “(g)  Definitions.—  In this section:   

      (5)  Force.—  The term “force” means—   

   (A) the use of a weapon;   

  (B) the use of such physical strength or violence as is sufficient to 

overcome, restrain, or injure a person; or   

(C) Inflicting physical harm sufficient to coerce or compel submission 

by the victim.”  
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                        (1.3) กอใหเกิดความเสียหายทางกายภาพมากพอท่ีจะบังคับ หรือ

กดดันผูเสียหายใหยินยอม  

                      “การใชกําลังโดยมิชอบดวยกฎหมาย” (Unlawful Force) คําวา 

“การใชกําลังโดยมิชอบดวยกฎหมาย”83 หมายถึง  การใชกําลังซ่ึงไดกระทําโดยปราศจากความ

ยินยอมหรือขออางของกฎหมาย 

                              (2) ใชกําลังประทุษรายซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิด หรืออาจจะเกิดความ

เสียหายตอชีวิต  หรือเปนอันตรายสาหัสแกรางกาย (Using Force Causing or Likely to Cause 

Death or Grievous Bodily Harm to any Person) 

                             “อันตรายแกรางกาย” (Bodily Harm) คําวา “อันตรายแกรางกาย” 

หมายถึง84 การแตะตองบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการคุกคาม (Offensive Touching) แมวาจะเปน

การแตะตองเพียงเล็กนอย  รวมไปถึงการกระทําทางเพศซ่ึงมิไดรับความยินยอม (Nonconsensual 

Sexual Act) หรือการสัมผัสทางเพศซ่ึงมิไดรับความยินยอม (Nonconsensual Sexual Act)                                                                                                   

                            “อันตรายสาหัสแกรางกาย” (Grievous Bodily Harm) คําวา 

“อันตรายสาหัสแกรางกาย” หมายถึง85  อาการบาดเจ็บทางกายข้ันสาหัส โดยรวมไปถึงกระดูกราว 

(Fractured) หรือเคลื่อน (Dislocated) แผลบาดลึก (Deep Cuts) อวัยวะใดๆ ฉีกขาด และอวัยวะ

                                                        
83 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(g)  Definitions.—  In this section:   

  (6) Unlawful force —   The term “unlawful force” means an act of 

force done without legal justification or excuse.”   
84 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(g)  Definitions.—  In this section:   

(3) Bodily harm.— The term “bodily harm” means any offensive 

touching of another, however slight, including any nonconsensual sexual act or 

nonconsensual sexual contact.”   
85 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(g)  Definitions.—  In this section:   

(4) Grievous bodily harm.—  The term “grievous bodily harm” means 

serious bodily injury. It includes fractured or dislocated bones, deep cuts, torn 

members of the body, serious damage to internal organs, and other severe bodily 

injuries. It does not include minor injuries such as a black eye or a bloody nose.”  
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ภายในไดรับความเสียหายอยางหนัก และอาการบาดเจ็บทางกายท่ีรายแรงประการอ่ืน แตไมรวมถึง

อาการตาช้ําหรือเลือดกําเดาออก 

                          (3) ขูเข็ญหรือทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะหวาดกลัว วาจะเกิดอันตราย

ตอชีวิตของตนเอง เปนอันตรายสาหัสแกรางกาย หรือถูกลักพาตัว) (Threatening or Placing that 

other Person in Fear that any Person will be Subjected to Death, Grievous Bodily 

Harm, or Kidnapping) 

                             “การ ขู เ ข็ญหรือการ ทํ า ใหบุ คคล อ่ืนอยู ใ นภาวะหวาดกลั ว”

(Threatening or Placing that Person in Fear) คําวา “การขูเข็ญหรือการทําใหบุคคลอ่ืนอยูใน

ภาวะหวาดกลัว” หมายความวา86 การสื่อสารหรือการกระทําท่ีสรางผลกระทบเพียงพอท่ีจะทําให

ผูเยาวหวาดกลัววา หากตนเองไมปฏิบัติตามอาจจะทําใหตัวผูเยาวเองหรือบุคคลอ่ืนนั้น ไดรับ

ผลกระทบตามท่ีผูกระทําความผิดกลาวอาง 

                         (4) กระทําการใดๆ อันทําใหบุคคลดังกลาวหมดสติ (First Rendering 

that Other Person Unconscious) 

                         (5) ใชกําลังประทุษราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือโดยปราศ

การรับรูหรือความยินยอมของบุคคลดังกลาว ใชสารเสพติด สารพิษ สิ่งมึนเมา หรือสารอ่ืนใดท่ีมี

ลักษณะคลายกันกับบุคคลนั้น และการกระทําเชนวานั้น ไดสงผลตอความสามารถของบุคคลขณะนั้น 

ท่ีจะประเมินหรือควบคุมการกระทําของตนเองได (Administering to that other Person by 

Force or Threat of Force, or without the Knowledge or Consent of that Person, a 

Drug, Intoxicant, or other Similar Substance and Thereby Substantially Impairing the 

Ability of That other Person to Appraise or Control Conduct) 

                      สําหรับองคประกอบภายในของการกระทําความผิดตามมาตรานี้ กลาวคือ  

เจตนาของผูกระทําความผิด ไมไดมีการบัญญัติไววา การกระทําดังกลาวของผูเสียหายตองมีเจตนา 

เพราะการกระทําผิดดังกลาวนั้น ยอมตองมีเจตนาแฝงอยูในทุกๆ การกระทําของผูกระทําความผิดอยู

                                                        
86 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(g)  Definitions.—  In this section:   

               (7)  Threatening or placing that other person in fear.— The term 

“threatening or placing that other person in fear” means a communication or action 

that is of sufficient consequence to cause a reasonable fear that non-compliance will 

result in the victim or another person being subjected to the wrongful action 

contemplated by the communication or action.” 
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แลว แตไดใหนิยาม คําวา การใหความยินยอมของผูเสียหาย ซ่ึงเปนองคประกอบสวนหนึ่งของการ

กระทําความผิด ไวใน 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and Sexual Assault Generally 

(g) (8) ไว  3 ประการ ดังนี้ 

                    (8) การใหความยินยอม (Consent) หมายความวา87   

                        1. คําวา “การใหความยินยอม” หมายถึง การตกลงโดยสมัครใจตอการ

กระทํา โดยบุคคลผูมีความสามารถตามกฎหมาย การแสดงออกซ่ึงไมไดแสดงใหเห็นวา มีการใหความ

ยินยอมหรือไม ไมวาจะเปนทางคําพูดหรือทางการกระทํา ใหถือวาไมมีการใหความยินยอมเกิดข้ึน                   

การปราศจากการขัดขืนหรือการจํายอมทางคําพูดหรือทางกายภาพ ซ่ึงเกิดมาจากการใชกําลัง             

การขูเข็ญวาจะใชกําลัง หรือการทําใหผูเสียหายตกอยูในภาวะหวาดกลัวไมถือวามีการใหความยินยอม 

การนัดพบฉันทชูสาว (Dating) หรือความสัมพันธทางสังคมหรือทางเพศ ในปจจุบันหรือในอดีต              

                                                        
87 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

 “(g)  Definitions.—  In this section:   

                (8)  Consent.—    

 (A) The term “consent” means a freely given agreement to the 

conduct at issue by a competent person. An expression of lack of consent through 

words or conduct means there is no consent. Lack of verbal or physical resistance or 

submission resulting from the use of force, threat of force, or placing another person 

in fear does not constitute consent. A current or previous dating or social or sexual 

relationship by itself or the manner of dress of the person involved with the accused 

in the conduct at issue shall not constitute consent.   

            (B) A sleeping, unconscious, or incompetent person cannot consent. 

A person cannot consent to force causing or likely to cause death or grievous bodily 

harm or to being rendered unconscious. A person cannot consent while under threat 

or in fear or under the circumstances described in subparagraph (C) or (D) of 

subsection (b) (1).   

             (C) Lack of consent may be inferred based on the circumstances of 

the offense. All the surrounding circumstances are to be considered in determining 

whether a person gave consent, or whether a person did not resist or ceased to 

resist only because of another person’s actions.”   
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หรือลักษณะการแตงกายของบุคคล ซ่ึงไดมีปฏิสัมพันธกับจําเลยในเหตุการณนั้นๆ ไมถือวามีการให

ความยินยอม 

                        2. บุคคล ซ่ึ งอยู ในภาวะ ท่ี ไม สามารถขัด ขืนไดหรือ เปนบุคคลไร

ความสามารถ ไมสามารถใหความยินยอมได บุคคลปกติไมสามารถใหความยินยอมตอการใชกําลัง

บังคับ ซ่ึงทําใหเกิดหรืออาจจะทําใหเกิดอันตรายแกชีวิต หรือความเสียหายทางกายข้ันรุนแรง หรือทํา

ใหไรสติได บุคคลปกติไมสามารถใหความยินยอมในขณะท่ีถูกขูเข็ญหรืออยูในภาวะหวาดกลัว หรือ

ภายใตสถานการณดังท่ีไดบัญญัติไวในอนุมาตรา (b) (1) ยอหนา (C) หรือ (D) 

                       ภายใตสถานการณดังท่ีไดบัญญัติไวในอนุมาตรา (b) (1) ยอหนา (C) หรือ 

(D) คือ 

 

          (b)  Sexual Assault.— Any person subject to this 

chapter who—   

          (1) commits a sexual act upon another person 

by—   

          (C) making a fraudulent representation that the 

sexual act serves a professional purpose; or   

          (D) inducing a belief by any artifice, pretense, or 

concealment that the person is another person  

 

(b) ความผิดฐานกระทําอนาจาร (Sexual Assault).— บุคคลผูใดกระทํา

ตออีกบุคคนหนึ่ง —   

(1)  กระทําทางเพศตออีกบุคคลหนึ่ง โดย—   … 

(C) ทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิด (Fraudulent Representation) วาการ

กระทําทางเพศดังกลาวมีผลตอการดําเนินวิชาชีพ 

(D) ทําใหบุคคลนั้น เชื่อวาตนเปนอีกบุคคลหนึ่งโดยใชอุบาย (Artifice) 

มารยา (Pretense) หรืออําพรางขอเท็จจริงบางประการ (Concealment) 

3. การไมใหความยินยอม พึงสันนิษฐานไดจากเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ

การกระทําความผิด ทุกเหตุการณท่ีเก่ียวของ จะตองถูกนํามาพิจารณาเพ่ือคนหาวา ผูเสียหายไดให

ความยินยอมหรือไม หรือผูเสียหายไมไดทําการขัดขืนหรือหยุดขัดขืน เพียงเพราะตอการกระทําของ

อีกบุคคลหนึ่ง 
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                    ดังนั้นหากเขาองคประกอบในเรื่องเจตนาภายนอก คือ การกระทําอันตรง

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติอันมีเจตนาของผูกระทําความผิดแฝงอยู และพิจารณาองคประกอบของเรื่อง 

ความยินยอมของผูเสียหายประกอบ หากไมเขาขายวาผูเสียหายไดใหความยินยอม ไมวาจะพิจารณา

จากกรณีใดๆก็ตาม ผูกระทํานั้นถือวากระทําความผิดฐานขมขืน จะตองถูกลงโทษตามท่ีศาลทหาร

กําหนด 

                             3) การลงโทษในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา”  

                               ตามท่ีบัญญัติไวในตอนทายของ 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape 

and Sexual Assault Generally ผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา   จะตองถูกลงโทษตาม

โทษ ท่ีศาลทหารกําหนดไว และนอกจากจะบัญญัติเรื่องความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ก็ไดบัญญัติ

ความผิดฐานอ่ืนๆ อาทิ   

                                (1) ความผิดฐานการกระทําอนาจาร (Sexual Assault)  หมายความ

วา ผูใดกระทําการทางเพศตออีกบุคคลหนึ่งโดยขูเข็ญหรือทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะหวาดกลัว ทําให

เกิดอันตรายแกกายตอบุคคลนั้นทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิด (Fraudulent Representation) วาการ

กระทําทางเพศดังกลาวมีผลตอการดําเนินวิชาชีพ ทําใหบุคคลนั้น เชื่อวาตนเปนอีกบุคคลหนึ่งโดยใช

อุบาย (Artifice) มารยา (Pretense) หรืออําพรางขอเท็จจริงบางประการ (Concealment)  หรือ

กรณีท่ีผูใดกระทําการทางเพศตออีกบุคคลหนึ่งโดยรูหรือมีเหตุอันควรไดรูวาบุคคลนั้นนอนหลับอยู 

(Asleep) หมดสติ (Unconscious) หรือไมสามารถรับรูไดวามีการกระทําทางเพศเกิดข้ึนกับตน  หรือ

กรณีท่ีผูใดกระทําการทางเพศตออีกบุคคลหนึ่ง ในขณะท่ีผูเสียหายอยูในสภาวะท่ีไมสามารถใหความ

ยินยอมในการท่ีจะใหมีการกระทําทางเพศตอตนเอง อันเนื่องมาจากการใชสารเสพติด สารพิษ หรือ

สารอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน  โดยสภาวะเชนนั้น จําเลยจะตองรับรูหรือมีเหตุอันควรจะรู หรือ

ผูกระทําเปนโรคจิตเภทหรือความบกพรองทางจิต (A Mental Disease or Defect)  หรือความ

บกพรองทางกาย (Physical Disability) โดยสภาวะเชนนั้น จําเลยจะตองรับรูหรือมีเหตุอันควรจะรู88  

                                                        
88 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally 

 “(b)  Sexual Assault.—  Any person subject to this chapter who—   

  (1) commits a sexual act upon another person by—   

  (A) threatening or placing that other person in fear;   

  (B) causing bodily harm to that other person;   

              (C) making a fraudulent representation that the sexual act serves a 

professional purpose; or   
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                                (2) ความผิดฐานกระทําการอันเปนการสัมผัสทางเพศโดยใชความ

รุนแรง (Aggravated Sexual Contact)89  

                                (3) ความผิดฐานกระทําการอันเปนการสัมผัสทางเพศโดยละเมิด

ศีลธรรม (Abusive Sexual Contact)90  

                              ความผิดดังกลาวมาขางตนนั้น ผูกระทําจะตองถูกลงโทษตามท่ีศาลทหาร

กําหนด เชนเดียวกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

3.2.2.3 กฎหมายเก่ียวกับความผิดในเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็ก การกระทํา

อนาจารตอเด็ก การกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก ของสหรัฐอเมริกา              

                            1) ความหมายของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา การกระทําอนาจาร            

การกระทําการรุนแรงทางเพศ” 

                               “การขมขืนกระทําชําเรา” ความหมายของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” 

ไดกลาวไปแลวขางตนในหัวขอ กฎหมายวาดวยเรื่อง ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ของ

                                                        

                (D) inducing a belief by any artifice, pretense, or concealment 

that the person is another person;   

           (2) commits a sexual act upon another person when the person 

knows or reasonably should know that the other person is asleep, unconscious, or 

otherwise unaware that the sexual act is occurring; or   

          (3) commits a sexual act upon another person when the other person 

is incapable of consenting to the sexual act due to—   

        (A) impairment by any drug, intoxicant, or other 
89 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally 

“(c)  Aggravated Sexual Contact.—  Any person subject to this chapter who 

commits or causes sexual contact upon or by another person, if to do so would 

violate subsection (a) (rape) had the sexual contact been a sexual act, is guilty of 

aggravated sexual contact and shall be punished as a court-martial may direct.”   
90 10 U.S. Code § 920 - Art. 120. Rape and sexual assault generally  

“(d)  Abusive Sexual Contact.—  Any person subject to this chapter who 

commits or causes sexual contact upon or by another person, if to do so would 

violate subsection (b) (sexual assault) had the sexual contact been a sexual act, is 

guilty of abusive sexual contact and shall be punished as a court-martial may direct.” 
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สหรัฐอเมริกาในเรื่อง คําจํากัดความของคําวา “การขมขืนกระชําเรา” และรวมไปถึงความหมายของ

คําวา การกระทําทางเพศและการสัมผัสทางเพศ (Sexual Act and Sexual Contact) ท่ีพิจารณา

ตามคํานิยามเชนเดียวกันกับความผิดฐานกระทําชําเราอันเปนบทท่ัวไป ตาม 10 U.S. Code § 920 - 

Art. 120. Rape and Sexual Assault Generally แมเปนการกระทําตอเด็กก็ตาม 

      10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and Sexual Assault of a 

Child 

 

   (h) คํานิยาม (Definitions) ในบทบัญญัติมาตรานี้                                                                                                                                                               

  (1) การกระทําทางเพศและการสัมผัสทางเพศ (Sexual 

Act and Sexual Contact) คําวา “การกระทําทางเพศ” และ 

“การสัมผัสทางเพศ” มีความหมายตามท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 

920 (g) ขอ 120 (g)91 

 

              “การกระทําอนาจาร” เปนการกระทําการใดๆ ในทางเพศตอเด็กซ่ึงมีอายุ

ตั้งแต สิบสองปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน สิบหกปบริบูรณ การกระทําอนาจารตอเด็ก ไมไดมีการจํากัด

คํานิยามเอาไว จึงเปนการหมายความรวมถึงการกระทําทุกกรณีท่ีแสดงถึงเจตนาถึงการตองการท่ีจะ

ลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก เชน การกระทําชําเราตอเด็ก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากขอเท็จจริงแลวความผิด

ดังกลาว  ไมเขาองคประกอบความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็ก เนื่องจากเด็กไดใหความ

ยินยอมก็ดี หรือไมเขาองคประกอบความผิด เรื่องการกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก เพราะกระทํา

โดยขาดเจตนาก็ดี และแมการกระทําอนาจารจะเปนสวนหนึ่งของการขมขืนกระทําชําเราก็ตาม ถา

เปนความผิดฐานการขมขืนกระทําชําเราแลว ก็ยอมไมเปนความผิดฐานกระทําอนาจารอีก ตามคํา

นิยามของความผิดเรื่องการกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก ดังนั้น ความผิดฐานการกระทําอนาจาร  

จึงเปรียบเสมือนบทบัญญัติท่ัวไปท่ีใชในการตั้งขอหาลงโทษผูกระทําความผิด อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา 

เปนการอุดชองวางของกฎหมายในการตั้งฐานความผิดและการลงโทษ แตจํากัดอายุของเด็กผูเสียหาย

ไวท่ี สิบสองปบริบูรณข้ึนไป (สิบสองถึงสิบหกป) เทานั้น เพราะหากเปนกรณีท่ีเด็กผูเสียหายอายุต่ํา

                                                        
91 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

  “(h)  Definitions. —  In this section:   

  (1)  Sexual act and sexual contact.—  The terms “sexual act” and 

“sexual contact” have the meanings given those terms in section 920 (g) of this title 

(article 120(g)).”   
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กวา สิบสองปบริบูรณถูกกระทําชําเรา ศาลจะพิจารณาและพิพากษาลงโทษในความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราเด็ก แตอยางไรก็ดี ถาความผิดนั้นยังไมเขาองคประกอบความผิด เรื่องการกระทําชําเรา

เด็ก ผูกระทําอาจมีความผิดฐานการกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็กได  

                               “การกระทําการรุนแรงทางเพศ”การกระทําการใดๆ อันเปนการอนาจาร

ตอเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา สิบสองปซ่ึง “การกระทําอนาจาร” หมายความวา  การกระทําใดๆ ท่ีเปนการ

สัมผัสทางเพศ (Sexual Contact)  หรือรวมไปถึงการกระทําท่ีผูกระทํามีเจตนาตอเด็กท่ีอายุไมเกิน 

สิบหกป  เพ่ือตองการแสดงอวัยวะเพศ (Genitalia)  ทวารหนัก (Anus)  สะโพก (Buttock) บริเวณ

วงปานนมหรือหัวนมเพศหญิง (Female Areola or Nipple) อันเปนอวัยวะของผูกระทําเอง หรือ

การกระทําท่ีมีเจตนาในการใชภาษาลามกอนาจาร (Indecent Language) หรือการกระทําใดๆท่ีเปน

การประพฤติลามกอนาจาร (Indecent Conduct) โดยผานวิธีการใดๆ รวมไปถึงการกระทําผานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท โดยมีเจตนากระทําตอหรือเพ่ือแสดงตอเด็ก อันมีวัตถุประสงค

เพ่ือทารุณ (Abuse) ทําใหอับอาย (Humiliate) หรือลดคุณคา (Degrade) ของบุคคล หรือเพ่ือท่ีจะ

กระตุนอารมณทางเพศ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจทางเพศตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซ่ึงมีลักษณะเปน

รูปแบบการกระทําท่ีผิดศีลธรรมในเรื่องความสัมพันธทางเพศ  ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน  

                             2) องคประกอบความผิดในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเราเด็ก การกระทํา

อนาจารตอเด็ก การกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก” (10 U.S. Code § 920 - Art. 120b. Rape 

and Sexual Assault Generally) 

 

  (a) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก (Rape of a 

Child) – ผูใด   

   (1) กระทําการทางเพศตอเด็ก ซ่ึงมีอายุต่ํากวา สิบ

สองป หรือ 

   (2) กระทําการทางเพศตอเด็ก ซ่ึงมีอายุสิบสองป

บริบูรณแลว โดย92  

                                                        
92 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

“(a)  Rape of a Child.—  Any person subject to this chapter who—   

       (1) commits a sexual act upon a child who has not attained the age of 

12 years; or   
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            (A) ใชกําลังประทุษราย93  

                การใชกําลังประทุษราย (Force) คําวา “การใช

กําลังประทุษราย” หมายความวา   การใชอาวุธ   การใชแรงทาง

กายภาพ หรือใชความรุนแรงท่ีมากพอท่ีจะหนวงเหนี่ยวหรือทํา

รายผูเยาวได การทําใหเกิดอันตรายแกกาย (ในกรณีท่ีเปนคดีท่ี

ผูใชอํานาจปกครองกระทําตอผูอยูในปกครอง การใชอํานาจทาง

ปกครองโดยมิชอบ ใหถือวา เปนการใชกําลังประทุษรายดวย)94  

                (B) ขูเข็ญหรือทําใหเด็กอยูในภาวะหวาดกลัว95  

                การขูเข็ญหรือทําใหเด็กอยูในภาวะหวาดกลัว 

(Threatening or Placing that Child in Fear)  คําวา “การขู

เข็ญหรือทําใหเด็กผูเยาวอยูในภาวะหวาดกลัว” หมายความวา 

การสื่อสารหรือการกระทําท่ีสรางผลกระทบเพียงพอท่ีจะทําให

เด็กหวาดกลัววา หากตนเองไมปฏิบัติตามอาจจะทําใหตัวผูเยาว

เองหรือบุคคลอ่ืนนั้น ไดรับผลกระทบตามท่ีผูกระทําความผิด

กลาวอาง96  

                                                        

      (2) commits a sexual act upon a child who has attained the age of 12 

years by—….”   
93 … “(A) using force against any person;”   
94 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

     “(h) Definitions. —  In this section:   

          (2) Force.—  The term “force” means—   

  (A) the use of a weapon;   

           (B) the use of such physical strength or violence as is sufficient to 

overcome, restrain, or injure a child; or   

 (C) inflicting physical harm.   

In the case of a parent-child or similar relationship, the use or abuse of 

parental or similar authority is sufficient to constitute the use of force.” 
95 …”(B) threatening or placing that child in fear; “  
96 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

“(h) Definitions. —  In this section:   
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    (C) ทําใหเด็กนั้นหมดสติ97  

             (D) ใชสารเสพติด สารพิษหรือสารอ่ืนใด ท่ีมี

ลักษณะคลายกันตอเด็กนั้น98   

  ผูนั้นกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก และ

จะตองรับโทษตามท่ีศาลทหารกําหนด99   

         (b) ความผิดฐานการกระทําอนาจารตอเด็ก (Sexual 

Assault of a Child) ผูใดกระทําการอนาจารตอเด็กซ่ึงมีอายุ

ตั้งแต สิบสองปบริบูรณข้ึนไป จะตองรับโทษตามท่ีศาลทหาร

กําหนด100  

        (c) ความผิดฐานกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก 

(Sexual Abuse of a Child) ผูใดกระทําการใดๆ อันเปนการ

อนาจารตอเด็กอายุต่ํากวา สิบสองป  ผูนั้นมีความผิดฐานกระทํา

การรุนแรงทางเพศตอเด็ก และจะตองรับโทษตามท่ีศาลทหาร

กําหนด101  

                                                        

    (3)  Threatening or placing that child in fear. — The term “threatening 

or placing that child in fear” means a communication or action that is of sufficient 

consequence to cause the child to fear that non-compliance will result in the child 

or another person being subjected to the action contemplated by the 

communication or action.”   
97 … “(C) rendering that child unconscious; or”   
98 … “(D) administering to that child a drug, intoxicant, or other similar 

substance;”   
99 … “is guilty of rape of a child and shall be punished as a court-martial may 

direct.” 
100 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

“(b)  Sexual Assault of a Child.—  Any person subject to this chapter who 

commits a sexual act upon a child who has attained the age of 12 years is guilty of 

sexual assault of a child and shall be punished as a court-martial may direct.”   
101 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 
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  การกระทําอนาจาร (Lewd Act) คําวา “การกระทํา

อนาจาร” หมายความวา102  

  (A)  การกระทําใดๆ ท่ีเปนการสัมผัสทางเพศ (Sexual 

Contact) ตอเด็ก 

  (B) การกระทํา ท่ี มี เจตนาในการแสดงอวัยวะเพศ 

(Genitalia)   ทวารหนัก (Anus)   สะโพก (Buttock) บริเวณวง

ปานนมหรือหัวนมของเพศหญิง (Female Areola or Nipple)  

ตอเด็กโดยวิธีการใดๆ รวมไปถึงการกระทําผานเทคโนโลยี

                                                        

“(c)  Sexual Abuse of a Child.—  Any person subject to this chapter who 

commits a lewd act upon a child is guilty of sexual abuse of a child and shall be 

punished as a court-martial may direct.”   
102 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

     “(h)  Definitions. —  In this section:   

  (8)  Consent.—    

  (A) The term “consent” means a freely given agreement to the conduct 

at issue by a competent person. An expression of lack of consent through words or 

conduct means there is no consent. Lack of verbal or physical resistance or 

submission resulting from the use of force, threat of force, or placing another person 

in fear does not constitute consent. A current or previous dating or social or sexual 

relationship by itself or the manner of dress of the person involved with the accused 

in the conduct at issue shall not constitute consent.   

      (B) A sleeping, unconscious, or incompetent person cannot consent. A 

person cannot consent to force causing or likely to cause death or grievous bodily 

harm or to being rendered unconscious. A person cannot consent while under threat 

or in fear or under the circumstances described in subparagraph (C) or (D) of 

subsection (b)(1).   

       (C) Lack of consent may be inferred based on the circumstances of the 

offense. All the surrounding circumstances are to be considered in determining 

whether a person gave consent, or whether a person did not resist or ceased to 

resist only because of another person’s actions.”   
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สารสนเทศทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทารุณ (Abuse)  

ทําใหอับอาย (Humiliate) หรือลดคุณคา (Degrade)  ของบุคคล 

หรือเพ่ือท่ีจะกระตุนอารมณทางเพศหรือ ทําใหเกิดความพึงพอใจ

ทางเพศตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

       (C) การกระทําท่ีมีเจตนาในการใชภาษาลามกอนาจาร 

(Indecent Language)   โดยผานวิธีการใดๆ รวมไปถึงการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทารุณ 

(Abuse) ทําใหอับอาย (Humiliate) หรือลดคุณคา (Degrade) 

ของบุคคล หรือเพ่ือท่ีจะกระตุนอารมณทางเพศ หรือทําใหเกิด

ความพึงพอใจทางเพศตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

         (D) การกระทําใดๆท่ีเปนการประพฤติลามกอนาจาร 

(Indecent Conduct) โดยมีเจตนากระทําตอหรือเพ่ือแสดงตอ

เด็ก รวมไปถึงการกระทําผานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท                     

ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปแบบการกระทําท่ีผิดศีลธรรมซ่ึงเก่ียวของกับ

ความเสื่อมทรามในเรื่องทางเพศ (Sexual Impurity) โดยการ

กระทําเชนวานี้ อาจจะมีลักษณะ เปนการกักขฬะ(Vulgar) หยาบ

โลน (Obscene) นารังเกียจ (Repugnant) อยางมาก ซ่ึงเปนการ

ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมี

แนวโนมท่ีจะกระตุนอารมณทางเพศ หรือขัดแยงตอศีลธรรมใน

เรื่องความสัมพันธทางเพศ 

 

               สําหรับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก (Rape of a Child) ความผิด

ฐานกระทําอนาจารตอเด็ก (Sexual Assault of a Child) และ ความผิดฐานกระทําการรุนแรงทาง

เพศตอเด็ก (Sexual Abuse of a Child) การใหความยินยอมของเด็ก ไมถือวาเปนองคประกอบของ

การกระทําความผิด หากผูกระทําไดกระทําความผิดครบองคประกอบภายนอกของความผิดแตละฐาน

แลว โดยพิจารณาจากเจตนา อายุของเด็กผูเสียหาย และขอยกเวนความรับผิด ผูกระทํายอมถือวา

เปนผูกระทําความผิดและศาลยอมมีสิทธิลงโทษได โดยไมตองพิจารณาในเรื่องความยินยอมของเด็ก 

โดยพิจารณาจากนิยามคําวา “การใหความยินยอม” ตาม 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b.   

Rape and Sexual Assault of a Child (g) 
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  การใหความยินยอม (Consent)103  

          การไมใหความยินยอมของผู เยาวไมใชองคประกอบ

ความผิด (Element) และในการฟองคดี โจทกไมจําเปนตอง

พิสูจนวา ผูเยาวซ่ึงยังไมไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ

จําเลยซ่ึงไดกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ กระทําอนาจารหรือใช

กําลัง ไมสามารถใหความยินยอมในการกระทําดังกลาวของจําเลยได 

 

                              3) การลงโทษในเรื่อง “การกระทําชําเราเด็ก”     

                              ผูกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูเยาว  หรือความผิดฐานกระทํา

อนาจารตอผูเยาว หรือความผิดฐานกระทําการรุนแรงทางเพศตอผูเยาวจะตองรับโทษตามท่ีศาล

ทหารกําหนด แตอยางไรก็ดีกอนการลงโทษดังกลาว ศาลสามารถรับฟงหรือไมสามารถรับฟง การ

กลาวอางของจําเลยในการนําพยานเขาสืบในประเด็นเรื่องความไมรูอายุของผูเสียหายนั้น ขอยกเวน

การรับผิดของจําเลย และเจตนากระทําความผิดของจําเลย โดยพิจารณาดังนี้ 

                               (1) การพิจารณาตามอายุของผูเยาว  (Age of a Child)104  

                                                        
103 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

 “(g)  Consent. —  Lack of consent is not an element and need not be 

proven in any prosecution under this section. A child not legally married to the 

person committing the sexual act, lewd act, or use of force cannot consent to any 

sexual act, lewd act, or use of force.”   
104 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

         “(d)  Age of Child.—    

  (1) Under 12 years.—  In a prosecution under this section, it need not 

be proven that the accused knew the age of the other person engaging in the sexual 

act or lewd act. It is not a defense that the accused reasonably believed that the 

child had attained the age of 12 years.   

 (2) Under 16 years.—  In a prosecution under this section, it need not 

be proven that the accused knew that the other person engaging in the sexual act or 

lewd act had not attained the age of 16 years, but it is a defense in a prosecution 

under subsection (b) (sexual assault of a child) or subsection (c) (sexual abuse of a 

child), which the accused must prove by a preponderance of the evidence, that the 
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                                   (1.1) กรณีเด็กอายุไมเกินสิบสองป 

                             การฟองคดีในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรานี้ โจทก

หรือผูเสียหายไมจําเปนตองพิสูจนวา ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดหรือจําเลยไดทราบอายุของ

ผูเสียหายหรือไม  การท่ีผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดหรือจําเลยเชื่อวาผูเสียหายมีอายุท่ีเกินสิบสอง

ปแลวนั้น อันเปนการสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดนั้น เปนขออางท่ีไม

สามารถรับฟงได  

                                  (1.2) กรณีเด็กอายุเกินสิบสองปแตไมเกินสิบหกป 

                          การฟองคดี ในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรานี้นี้  

โจทกหรือผูเสียหายไมจําเปนตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดหรือจําเลยไดทราบอายุของ

ผูเสียหายหรือไม แตหากเปนกรณีการฟองตามอนุมาตรา (b) เรื่องความผิดฐานลวงละเมิดทางเพศตอ

เด็ก (Sexual Assault of a Child) หรืออนุมาตรา (c) เรื่อง ความผิดฐานกระทําการรุนแรงทางเพศ

ตอเด็ก (Sexual Abuse of a Child) เปนหนาท่ีของจําเลยท่ีตองนําแสดงใหศาลเห็นถึง

พยานหลักฐานฝายของตน ท่ีมีน้ําหนักมากกวาในการท่ีจะพิสูจนถึงเหตุอันควรเชื่อไดวาผูเยาวนั้นมี

อายุไมต่ํากวาสิบหกปแลว หากในขอเท็จจริงนั้นปรากฏวาผูเยาวมีอายุอยางนอยสิบสองป 

                                 (2) พิจารณาจากการสมรส (Marriage)105  

                                การฟองคดีตามความผิดในอนุมาตรา (b) ความผิดฐานลวงละเมิดทาง

เพศตอผูเยาว หรืออนุมาตรา (C) ความผิดฐานกระทําการรุนแรงทางเพศตอผูเยาว เปนหนาท่ีของ

จําเลยท่ีตองแสดงใหเห็นถึงพยานหลักฐานท่ีมีน้ําหนักยิ่งกวา ในการท่ีจะพิสูจนวาจําเลยและผูเสียหาย

นั้นไดจดทะเบียนสมรสกันแลว จึงจะถือไดวา การกระดังกลาวของจําเลยนั้นไมเปนความผิดตาม

มาตรานี้ เวนแตจําเลยจะไดกระทําความผิดทางเพศตอผูเสียหาย โดยท่ีจําเลยรูหรือมีเหตุอันควรรูวา

                                                        

accused reasonably believed that the child had attained the age of 16 years, if the 

child had in fact attained at least the age of 12 years.”   
105 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

  “(h)  Definitions. —  In this section:   

 (f)  Marriage.—  In a prosecution under subsection (b) (sexual assault of a 

child) or subsection (c) (sexual abuse of a child), it is a defense, which the accused 

must prove by a preponderance of the evidence, that the is occurring or when the 

other person is incapable of consenting to the sexual act due to impairment by any 

drug, intoxicant, or other similar substance, and that condition was known or 

reasonably should have been known by the accused.”   
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ผูเสียหายนอนหลับอยู (Asleep) หมดสติ (Unconscious) หรือไมสามารถรับรูไดวามีการกระทําทาง

เพศเกิดข้ึนกับตนเอง หรือผูเสียหายอยูในสภาวะท่ีไมสามารถใหความยินยอมในการท่ีจะมีใหมีการ

กระทําทางเพศตอตนเอง อันเนื่องมาจากไดรับสารเสพติด สารพิษ หรือสารอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายกัน 

โดยสภาวะเชนนั้นจําเลยจะตองรับรูหรือมีเหตุอันควรจะรูกรณีเชนวานี้ถือวาเปนความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราเด็กตามมาตรานี้อยู 

                              (3) การพิสูจนถึงภยันตราย (Proof of Threat)106  

                              การฟองคดีในความผิดตามมาตรานี้ หากจะตองพิสูจนวาจําเลยได

กระทําการใดอันมีเจตนาเปนการกอภยันตรายข้ึนหรือไม โจทกไมจําตองพิสูจนถึงเจตนาของจําเลย 

หรือความสามารถในการกอภยันตรายของจําเลย แตจําเลยจะตองเปนผูมีหนาท่ีนําสืบพยานฝาย

ตนเองวา จําเลยมิไดมีเจตนาเชนวานั้น 

                     ตาม 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and Sexual 

Assault of a Child เรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้น มีองคประกอบท่ีคลายกับเรื่องการขมขืน

กระทําชําเราท่ัวไปทุกประการ เนื่องจากมิไดมีแคเรื่องความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเทานั้น ยังรวม

ไปถึงความผิดเก่ียวกับเพศทุกชนิดท่ีกระทําตอเด็กดวย จุดแตกตางจะมีเพียงแคเรื่องความยินยอมของ

เด็ก และอายุของเด็กผูเสียหายเทานั้น อีกท้ังยังไดแยกอนุมาตรายอยไวคอนขางมาก ดังสรุปได ดังนี้ 

                              (3.1) แยกการกระทําความผิดออกเปน การขมขืนกระทําชําเรา

เด็ก (Rape of a child) ความผิดฐานการกระทําอนาจารตอเด็ก (Sexual Assault of a Child)  

และ ความผิดฐานกระทําการรุนแรงทางเพศตอเด็ก (Sexual Abuse of a Child)  

                              (3.2) แยกอายุของเด็กซ่ึงเปนผูเสียหาย คืออายุไมเกิน สิบสองป

กรณีหนึ่ง และ อายุกวา สิบสอง ปแตไมเกิน สิบหกป อีกกรณีหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท่ีอายุต่ํากวา สิบ

หกป ทางกฎหมายอาญาของอเมริกาถือวายังเปนเด็กอยู  กรณีท่ีเด็กผูเสียหายอายุไมเกิน สิบสองป  

ผูกระทําความผิดจะอางวาไมรูอายุของเด็กนั้นเพ่ือใหพนจากการกระทําผิดนั้นไมได แตหากเปนกรณีท่ี

เด็กอายุเกินกวา สิบสอง ป แตยังไมเกินสิบหกป จําเลยสามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบไดวาเพราะ

เหตุใดจําเลยจึงเขาใจวาเด็กผูเสียหายนั้นอายุเกินสิบสองปบริบูรณแลว  

                                                        
106 10 U.S. Code § 920b - Art. 120b. Rape and sexual assault of a child 

  “(h)  Definitions. —  In this section:   

            (e)  Proof of Threat. —  In a prosecution under this section, in proving that a 

person made a threat, it need not be proven that the person actually intended to 

carry out the threat or had the ability to carry out the threat.”   
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                             (3.3) แยกในเรื่องความยินยอมของเด็ก กลาวคือ ความยินยอม

ของเด็กไมเปนสาระสําคัญแหงองคประกอบความผิดเชนเดียวกับประเทศไทย  

                           การกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก ท้ังกรณีท่ีเด็กผูเสียหายอายุ

ต่ํากวา สิบสอง ปและต่ํากวาสิบหกปนั้น จะตองเปนการขมขืนใจโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ไดแก 

การใชกําลังบังคับ (รวมถึงการใชอาวุธดวย) การขมขูหรือทําใหเด็กตกอยูในความหวาดกลัว การทําให

เด็กหมดสติ หรือการนําสารเสพติดหรือสิ่งมึนเมาเขาสูรางกายเด็ก และสําหรับการกระทําความผิด

ฐานการกระทําอนาจารตอเด็ก (Sexual Assault of a Child) และ ความผิดฐานกระทําการรุนแรง

ทางเพศตอเด็ก (Sexual Abuse of a Child) กลาวคือ เปนการกระทําอนาจารตอเด็ก แตไดแยกเปน

การกระทําตอเด็กท่ีอายุต่ํากวา สิบสอง ป และอายุ สิบสองปบริบูรณข้ึนไปแตไมเกิน สิบหกป และ

เปนความผิดท่ีผูกระทําตองรับโทษตามท่ีศาลทหารกําหนดไวเชนกัน  

                จึงเห็นไดวากฎหมายเก่ียวกับความผิดเก่ียวกับเพศท่ีกระทําตอเด็กนั้น 

สหรัฐอเมริกาไดจัดใหอยูในมาตราเดียวกัน และแยกอนุมาตรายอยออกมา รวมถึงใหคํานิยามในคํา

ตางๆ ไดเปนอยางดีพอ เชน นิยามของคําวา การใชกําลังประทุษราย ความยินยอมของเด็ก การ

กระทําอนาจาร เปนตน อีกท้ังยังมีการแยกอายุของเด็กผูเสียหาย เปนองคประกอบสําคัญในการ

ลงโทษ สถานหนักหรือเบาแกผูกระทําความผิด การตัดสิทธิของผูกระทําความผิดท่ีหามอางวาไมรูวา

เด็กผูเสียหายนั้นต่ํากวาอายุ สิบสอง ป จึงเปนสิ่งท่ีคุมครองผูเสียหายท่ีเปนเด็กท่ียังไมมีความเขาใจใน

เรื่องเพศไดดีเปนอยางมาก 

 

  3.2.3  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

          สําหรับความผิดเรื่องการลวงละเมิดทางเพศ บัญญัติในบทท่ัวไป (Sexual Aggressions - 

Common Provisions) แหงประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Penal Code) ค.ศ.2013 

หมวดท่ีสาม (Section III) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราท่ีเปนบทท่ัวไปนั้นบัญญัติใน มาตรา 222-

23  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้น ไดบัญญัติไวใน มาตรา 222-24 และความผิดฐานการ

กระทําอนาจารตอเด็กอันนอกเหนือจากการขมขืนกระทําชําเราเด็ก ไดบัญญัติไวใน มาตรา 222-29 

   3.2.3.1 ความหมายและเกณฑอายุของ “เด็ก” ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

                             1) พิจารณาจากระบบการศึกษา 

     ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส107   ไดแก ชั้นการศึกษากอนวัย

เรียน ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นอุดมศึกษา ไดแก   

                                                        
107 ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส, คนวันท่ี  18 กันยายน 2558 จาก  

http://edufrance.bangkok.free.fr/chap04.html 
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      (1) ชั้นการศึกษากอนวัยเรียน หรือชั้นอนุบาล (Kindergarten) 

      เด็กอายุระหวาง 2 ป ถึง 6 ป แบงเปนสามชั้นเรียน คือ ชั้นเด็กเล็ก 

(Petite Section) (อายุ 2-3 ป) ชั้นเด็กกลาง (Moyenne Section) (อายุ 4-5 ป) ชั้นเด็กโต (Grande 

Section)  (อายุ 5-6 ป) 

      (2) ชั้นประถมศึกษา (Primary School) 

      เด็กอายุระหวาง 6 ปถึง 10 ป ประกอบดวยหาชั้นเรียน คือ ชั้นเตรียม

ประถมศึกษา (อายุ 6 -7 ป) ชั้นประถมศึกษาตอนตนปท่ี 1  และปท่ี 2 หรือเรียกวาชั้นเบื้องตน                  

(อายุ 7-9 ป) และชั้นประถมศึกษาตอนปลายปท่ี 1 และ ปท่ี 2  หรือเรียกวาชั้นกลาง (อายุ 9-11 ป) 

                                  (3) ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (Middle School) 

                                    เด็กอายุระหวาง สิบเอ็ดปถึงสิบหาป  ประกอบดวยสี่ชั้นเรียนคือ ชั้น 6, 

5, 4 และ 3 ตามลําดับ ชั้น 6 และ 5 (อายุ11-13 ป) ชั้น 4 และ 3 (อายุ 13-15 ป) ใชเวลาเรียน

ท้ังหมด 4-5 ป 

                                  (4) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School)  

      อายุตั้งแต 15-17 ป สามารถเลือกเรียนสายสามัญหรือสายเฉพาะทาง 

อาทิ ดนตรี ศิลปะ ได  

                                  (5) ชั้นอุดมศึกษา (Undergraduate Study) อายุตั้งแต 17 ปข้ึนไป  

     การศึกษาภาคบังคับของฝรั่งเศส จะเปนเด็กท่ีมีอายุระหวางหกถึงสิบหกป

โดยประมาณท่ีทางการของฝรั่งเศสบังคับใหเขารับการศึกษา แตโดยเฉลี่ยจะจบการศึกษาภาคบังคับ 

กลาวคือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในอายุ สิบหาปสําหรับชั้นกอนวัยเรียนหรือชั้นอนุบาล ไมถือเปน

การศึกษาภาคบังคับ แตถือเปนประเพณีปฏิบัติอันยาวนานของชาวฝรั่งเศสท่ีสงบุตรเขาเรียนตั้งแตวัย

นี้ สวนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นอุดมศึกษา เปนการศึกษาแบบสมัครใจและมีความอิสระใน

การเลือกเรียนเฉพาะทาง  

     2) พิจารณาจากตัวบทกฎหมาย 

     กฎหมายเก่ียวกับเด็กคอนขางมีหลากหลายฉบับ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

โดยท่ัวไปกฎหมายเหลานี้ จะใชคําวา “ผูเยาว” (Minor) แทนท่ีคําวา “เด็ก” (Child) ตามประมวล

กฎหมายแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดวา  “ผูเยาว” (Minor) หมายถึง “บุคคลทุกเพศท่ีมีอายุ            

ไมถึงสิบแปดปบริบูรณ”108     

     แตประมวลกฎหมายอาญา ไมไดใหนิยามอายุของเด็ก หรือผูเยาวไว แตเม่ือ

พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา Section 3 เรื่อง บทบัญญัติท่ัวไปของการคุกคามทางเพศ                              

                                                        
108 Library of Congress, op. cit. 
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(Sexual Aggressions-Common Provisions) ในสวนการกระทําตอเด็ก ในมาตรา 222-24 ขอ 2 

หรือมาตรา 222-29 ขอ 1 เปนตน และ Section 5 เรื่อง ภัยท่ีมีอันตรายตอผูเยาว (Endangerment 

Of Minors) มาตรา 227-15 ถึง มาตรา 227-28-1  ใหการคุมครอง “เด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป”  

     การบรรลุนิติภาวะทางกฎหมายในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีผลทางกฎหมาย 

เม่ือชายหรือหญิงมีอายุครบ 18 ป บริบูรณ เม่ือบรรลุนิติภาวะ กฎหมายใหชายและหญิงสามารถ

สมรสกันได อยางไรก็ดี หญิงท่ีมีอายุระหวาง สิบหา ป ถึง สิบแปด ป บริบูรณ สามารถสมรสไดโดย

ความยินยอมของบิดามารดาเพ่ือยินยอมใหทําการสมรสได และชายและหญิงนั้นก็จะถือวาบรรลุนิติ

ภาวะโดยการสมรส                                   

   3.2.3.2 กฎหมายอาญาวาดวยเรื่อง การขมขืนกระทําชําเรา ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

     1) ความหมายของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา 

     กฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Penal Code) มาตรา 222-23109                 

การขมขืนกระทําชําเรา หมายความวา “การกระทําใดๆ ท่ีเปนการคุกคามทางเพศ ไมวาจะโดยวิธีใดก็

ตาม อาทิ ทํารายบุคคลอ่ืนโดยใชความรุนแรง การบังคับ การขมขูหรือการทําใหผู อ่ืนตกใจกลัว                  

คือ การขมขืนกระทําชําเรา” 

                               การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) คือ ความประพฤติ ทางกาย

และวาจา ท่ีเก่ียวของกับเรื่องทางเพศ ท่ีอีกฝายปฏิเสธหรือไมพึงปรารถนา จนทําใหบรรยากาศในการ 

ใชชีวิตของผูถูกคุกคามทางเพศอึดอัด ตึงเครียด และเปนปฏิปกษ รับไมได 

                               ตัวอยางของการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม และถือวาเปนการคุกคามทางเพศ 

                              (1) จับแขน จับมือ จับกน จับหนาอก จับทอนขา หรือขาออน รวมถึง

สวนอ่ืนๆ ของรางกาย โดยท่ีเจาของเนื้อตัวรางกายไมไดใหความยินยอมดวย 

                              (2) พูดจาลวนลาม เรื่องเซ็กซ หรือพฤติกรรมทางเพศ ท่ีทําใหเกิด

ความกระอักกระอวนใจ เชน พูดหยอกลอ เรื่องหนาอกของผูหญิง เรื่องอวัยวะเพศของผูชาย 

                              (3) บังคับ หรือชักชวน ใหไปออกเดท หรือนอนดวย 

                               (4) มองจอง เรือนราง สัดสวน ดวยสายตาท่ีสอถึงเจตนาทางเพศ 

                                                        
109 ARTICLE 222-23   

Any act of sexual penetration, whatever its nature, committed against another 

person by violence, constraint, threat or surprise, is rape. 
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                             (5) พูดจา หรือทํากิริยาดูถูก เหยียดหยาม กีดกัน และรังเกียจ ความ

เปนเกยหรือเลสเบี้ยน110  

     2) องคประกอบความผิดในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา และการขมขืน

กระทําชําเราเด็ก  

                                 (1) เปนการกระทํา 

                                 (2) มีลักษณะไปในทางคุกคามทางเพศ 

                                 (3) ไมวาจะโดยวิธีใดๆ ก็ตาม เชน การทํารายรางกาย การบังคับ ขมขู 

หรือทําใหตกใจ หวาดกลัว 

                                (4) มีเจตนาคุกคามทางเพศ  

                                (5) กรณีผูถูกกระทํามีอายุต่ํากวา สิบหา ป ถือเปนความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราเด็กตามกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Penal Code) มาตรา 222-24  

     3) การลงโทษในเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเรา และการขมขืนกระทํา

ชําเราเด็ก”  

     กรณีขมขืนกระทําชําเราโดยท่ัวไป  กฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส

มาตรา 222-23 “ผูกระทําตองถูกลงโทษจําคุกทางอาญาเปนเวลาสิบหาป”111  

     กรณีขมขืนกระทําชําเราท่ีตองรับโทษหนักข้ึน แบงออกเปน  3  กรณี คือ 

     กฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา  222-24112 การขมขืนกระทํา

ชําเรา ท่ีเปนการกระทําในกรณีตอไปนี้ “ผูกระทําตองถูกลงโทษจําคุกทางอาญาเปนเวลา ยี่สิบป” 

                                                        
110 ผูจัดการออนไลน, “คุกคามทางเพศ” โทษนอย (ไป) สําหรับผูกระทํา สวนผูถูกกระทํา

ถูกเบ่ียงประเด็นวา กิ๊กกัน ?!, คนวันท่ี 25 มกราคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/ 

CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9520000148584 
111 Article 222-23  

… 

          Rape is punished by fifteen years' criminal imprisonment 
112 Article 222-24  Rape is punished by twenty years' criminal imprisonment      

   1° where it causes mutilation or permanent disability;      

   2° where it is committed against a minor under the age of fifteen years;      

   3° where it is committed against a person whose particular vulnerability, due 

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

apparent or known to the perpetrator;      
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                                 (1) ทําใหผูเสียหายพิการหรือทุพพลภาพถาวร  

      (2) กระทําตอผูเยาวท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป 

      (3) กระทําตอบุคคลท่ีมีความเปราะบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เนื่องจาก

อายุการเจ็บปวยอันเปนความออนแอ ความพิการทางรางกายหรือจิตใจ  หรือการตั้งครรภ  ซ่ึงปรากฏ

ชัดเจนในขณะกระทําความผิดหรืออยูในความรูเห็นของผูกระทําความผิด         

      (4) เปนการกระทําของผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือโดย

บุคคลอ่ืนใดท่ีมีอํานาจเหนือผูเสียหาย 

      (5) เปนการกระทําของบุคคลผูมีอํานาจตามตําแหนงของตน และใช

อํานาจนั้นในทางท่ีผิด 

      (6) เปนการกระทําโดยบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยอาจเปนผูกระทํา

ผิดหรือผูสมรูรวมคิด 

                              (7) เปนการกระทําโดยการใชอาวุธเพ่ือขมขู 

      (8) ผูเสียหายถูกลอลวงมาจากการติดตอกับผูกระทําผิด ผานการใช

งานของเครือขายการสื่อสารท่ีใชสําหรับเผยแพรขอความไปยังบุคคลท่ัวไปได (อินเตอรเน็ต) 

                             (9) ท่ีเปนการกระทําท่ีเกิดจากรสนิยมทางเพศของผูเสียหาย       

                               มาตรา  222-25 “ผูกระทําตองถูกลงโทษจําคุกทางอาญาเปนเวลา 30 ป” 

หากการขมขืนกระทําชําเรานั้น เปนเหตุใหผูเสียหายถึงแกความตาย113  

                           มาตรา  222-26  “ผูกระทําตองถูกลงโทษจําคุกทางอาญาเปนเวลาตลอด

ชีวิต” หากการขมขืนกระทําชําเรานั้น เปนการกระทําท่ีมีลักษณะของการทรมาน โหดรายทารุณ                 

อยางชัดเจน114  

                                                        

   4° where it is committed by a legitimate, natural or adoptive ascendant, or by 

any other person having authority over the victim       

   5° where it is committed by a person misusing the authority conferred by his 

position;     
113 ARTICLE 222-25 

        “Rape is punished by thirty years' criminal imprisonment where it caused the 

death of the victim.” 
114 ARTICLE 222-26 

         “Rape is punished by imprisonment for life when it is preceded, accompanied 

or followed by torture or acts of barbarity.” 
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   3.2.3.3 กฎหมายอาญาวาดวยเรื่องการกระทําชําเราเด็ก                       

     1) ความหมายของคําวา “การกระทําชําเรา”  

     ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาตรา 222-27115  ใชคําวา 

“Sexual Aggressions”  แปลวา การลวงละเมิดทางเพศ และไดบัญญัติเพ่ิมเติมวา เปนการลวง

ละเมิดทางเพศท่ีนอกเหนือจากการขมขืนกระทําชําเรา จึงไมมีนิยามคําวา “การกระทําชําเรา”ตาม

มาตรานี้ ดังนั้น หากเปนการลวงละเมิดทางเพศ ท่ีมิใชการขมขืนกระทําชําเรา ยอมเปนความผิดตาม

มาตรานี้ ความผิดฐาน “กระทําชําเรา” ไมถือเปนสวนหนึ่งของการลวงละเมิดทางเพศตามมาตรานี้ 

เนื่องจากผูเสียหายยินยอม แตหากเปนกรณี  “กระทําชําเราตอเด็กอายุต่ํากวา สิบหา ป” แมเด็ก

ผูเสียหายจะยินยอมก็ตาม ยอมเปนความผิดตามมาตรา 222-29 ขอ 2 

     การลวงละเมิดทางเพศอาจเรียกวา  การทารุณกรรมทางเพศหรือความ

รุนแรงทางเพศ กลาวคือ บุคคลหนึ่งไดกระทําเรื่องเพศหรือการเลาโลมทางเพศท่ีทําใหบุคคลอีกคน

หนึ่งรูสึกไมสบายใจ หวาดกลัวหรือตื่นตระหนก เปนพฤติกรรมท่ีทรยศของความนาเชื่อถือและการ

ปฏิเสธสิทธิท่ีแตละคนมีในเนื้อตัวรางกายของตนเอง  การลวงละเมิดทางเพศ จึงเปนความหมาย

เฉพาะเพ่ือนํามาใชในการอธิบายถึงการกระทําผิดทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางอาญา คําท่ีใชในการ

อธิบายถึงการถูกลวงละเมิดทางเพศ เชน การขมขืนกระทําชําเราและการทารุณกรรมทางเพศ       

เปนตน116  

     2) องคประกอบความผิดในเรื่อง “การกระทําชําเราเด็ก”                                      

     ตามที่บัญญัติไวใน ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส  มาตรา 222-29 ขอ 2117 

                                                        
115 ARTICLE 222-27 

      “Sexual aggressions other than rape are punished by five years' imprisonment 

and a fine of €75,000.” 
116 อะไรคือการถูกลวงละเมิดทางเพศ?, คนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 จาก https://www. 

1800respect.org.au/languages/thai/what-is-sexual-assault/ 
117 ARTICLE 222-29 

       “Sexual aggressions other than rape are punished by seven years' 

imprisonment and a fine of €100,000 where they are committed against: 

1° a minor under the age of fifteen years; 

2° a person whose particular vulnerability due to age, sickness, infirmity, to a 

physical or psychological disability or to pregnancy, is apparent or known to the 

perpetrator.” 
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      (1) กระทําการอันมีลักษณะลวงละเมิดทางเพศซ่ึงมิใชการขมขืน

กระทําชําเรา  

                                 (2) ไดกระทําตอผูเยาวอายุไมเกินสิบหาป 

                                 (3) มีเจตนาลวงละเมิดทางเพศ 

                           สําหรับการกระทําอันมีลักษณะลวงละเมิดทางเพศซ่ึงมิใชการขมขืนกระทํา

ชําเรา ตอบุคคลท่ีอยูในภาวะออนแออันเนื่องมาจากอายุ  การเจ็บปวย  ความพิการ  ความบกพรอง

ทางกายหรือทางจิต หรืออยูในการตั้งครรภ ลักษณะของผูถูกกระทําดังกลาวนั้น  จะตองปรากฏ

ชัดเจน ในขณะกระทําความผิดหรืออยูในความรูเห็นของผูกระทําความผิดดวย แตสําหรับกรณี 

กระทําตอผูเยาวอายุไมเกินสิบหาป ขอเท็จจริงเก่ียวกับอายุของเด็ก ไมจําเปนตองปรากฏชัดเจน

ในขณะกระทําความผิดหรืออยูในความรูเห็นของผูกระทําความผิด ไมอาจเปนขออางใหผูกระทํา

ความผิดหลุดพนจากความผิดดังกลาวได 

     3) การลงโทษในเรื่อง “การกระทําชําเราเด็ก” 

    ความผิดฐานการกระทําอนาจารซ่ึงมิใชการขมขืนกระทําชําเราในบทท่ัวไป 

บัญญัติไวใน ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาตรา 222-27118 “กําหนดโทษจําคุกเปน

เวลา 5 ป และปรับเปนจํานวนเงิน €75,000” 

                  ความผิดฐานลวงละเมิดทางเพศซ่ึงมิใชการขมขืนกระทําชําเราท่ีตองรับโทษ

หนักข้ึน 

                               ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาตรา 222-28119  “กําหนด

โทษจําคุกเปนเวลา 7 ป และปรับเปนจํานวนเงิน €100,000 ” ในกรณีท่ีเปนการกระทําชําเราภายใต

มาตรา 222-28 เปนเหตุใหเกิดกรณี ดังตอไปนี้ 

                                                        
118 ARTICLE 222-27 

“Sexual aggressions other than rape are punished by five years' imprisonment 

and a fine of €75,000.” 
119 ARTICLE 222-28 

The offence defined under article 222-27 is punished by seven years' 

imprisonment and a fine of €100,000: 

1° where it has caused an injury or a lesion; 

2° where it is committed by a legitimate, natural or adoptive ascendant, or by 

any other person having authority over the victim; 
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    1. กอใหเกิดการบาดเจ็บหรือบาดแผลตอผูเสียหาย 

    2. เปนการกระทําของผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือโดยบุคคลอ่ืน

ใดท่ีมีอํานาจเหนือผูเสียหาย 

    3. เปนการกระทําของบุคคลผู มีอํานาจตามตําแหนงของตน และใช

อํานาจนั้นในทางท่ีผิด 

    4. เปนการกระทําโดยบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยอาจเปนผูกระทําผิด

หรือผูสมรูรวมคิด 

    5. เปนการกระทําโดยการใชอาวุธเพ่ือขมขู     

     ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาตรา 222-29120  “กําหนด

โทษจําคุกเปนเวลา 10 ป และปรับเปนจํานวนเงิน €150,000” ในกรณีการกระทําชําเรา ดังนี้ 

               1. กระทําตอผูเยาวอายุไมเกินสิบหาป 

               2. กระทําตอบุคคลท่ีอยูในภาวะออนแออันเนื่องมาจากอายุ  การเจ็บปวย   

ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรืออยูในการตั้งครรภ ซ่ึงลักษณะของผูถูกกระทํา

ดังกลาวปรากฏชัดเจนในขณะกระทําความผิดหรืออยูในความรูเห็นของผูกระทําความผิด 

                     ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  มาตรา 222-30 121“กําหนด

โทษจําคุกเปนเวลา 10 ป และปรับเปนจํานวนเงิน €150,000 ” ในกรณีท่ีเปนการกระทําชําเรา

ภายใตมาตรา 222-29 เปนเหตุใหเกิดกรณี ดังตอไปนี้ 

                                                        

3° where it is committed by a person misusing the authority conferred by his 

functions; 

4° where it is committed by two or more acting as offenders or accomplices; 

5° where it is committed with the use or threatened use of a weapon. 
120 ARTICLE 222-29 

“Sexual aggressions other than rape are punished by seven years' 

imprisonment and a fine of €100,000 where they are committed against: 

1° a minor under the age of fifteen years; 

2° a person whose particular vulnerability due to age, sickness, infirmity, to a 

physical or psychological disability or to pregnancy, is apparent or known to the 

perpetrator.” 
121 ARTICLE 222-30 
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1. ไดกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือแผลตอผูเสียหาย 

 2. เปนการกระทําของผูปกครองท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือโดยบุคคลอ่ืน

ใดท่ีมีอํานาจเหนือผูเสียหาย 

 3. เปนการกระทําของบุคคลผู มีอํานาจตามตําแหนงของตน และใช

อํานาจนั้นในทางท่ีผิด 

 4. เปนการกระทําโดยบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยอาจเปนผูกระทําผิด

หรือผูสมรูรวมคิด 

 5. ท่ีมีความมุงม่ันกับการใชงานหรือการใชงานท่ีถูกคุกคามของอาวุธ; 

 6. เปนการกระทําท่ีเกิดจากรสนิยมทางเพศของผูเสียหาย       

    ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา 222-31122 ความ

พยายามท่ีจะกระทําความผิด ในความผิดฐานลวงละเมิดทางเพศท่ีมิใชการขมขืนกระทําชําเรา  ตามท่ี

กําหนดไวภายใตมาตรา 222-27 ถึง มาตรา 222-30 จะถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติเชนเดียวกัน 

                     จากการศึกษาอายุของเด็กผูเสียหาย ฐานความผิด และบทลงโทษ ใน

กฎหมายอาญาเรื่องการขมขืนกระทําชําเรา การขมขืนกระทําชําเราเด็ก และการกระทําชําเราเด็ก 

ของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ผูวิจัยขอเปรียบเทียบจากตาราง ดังนื้ 

                                                        

      The offence defined under article 222-29 is punished by ten years' 

imprisonment and a fine of €150,000: 

1° where it has caused an injury or a lesion; 

2° where it is committed by a legitimate, natural or adoptive ascendant or by 

any other person having authority over the victim; 

3° where it is committed by a person misusing the authority conferred by his 

position; 

4° where it is committed by two or more acting as offenders or accomplices; 

5° where it is committed with the use or threatened use of a weapon; 

6° where it is committed because of the sexual orientation of the victim 
122 ARTICLE 222-31 

      “Attempt to commit the misdemeanors set out under Articles 222-27 to 222-

30 is punished by the same penalties.” 
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ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบฐานความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญาของประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 

ประเทศ อายุท่ีคุมครอง ฐานความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญา 

  กฎหมายขมขนื 

กระทําชําเรา 

กฎหมายขมขนื

กระทําชําเราเด็ก 

กฎหมาย      

กระทําชําเราเด็ก 

ประเทศไทย ต่ํากวา 15 ป มาตรา 276ระวาง 

โทษจํ า คุก 4 -20 ป 

และปรับตั้งแต 

8,000-40,000 บาท 

 

 มาตรา 277 วรรค

ห น่ึ ง  ร ะ ว า ง โ ท ษ

จําคุก 4-20 ป และ

ปรับตั้งแต 

80,000-400,000 

บาท 

ต่ํากวา 13 ป มาตรา 277 วรรค

สามระวางโทษจําคุก 

7-20 ป และปรับตั้ง

แ ต 140,000-

400,000 บาท 

สหรัฐอเมริกา ต่ํากวา 16 ป  10 U.S. Code § 

920 (a) ระวางโทษ 

ต า ม ท่ี ศ า ล ท ห า ร

กําหนด  

10 U.S. Code § 

920b (b) หรือ (c) 

ระวา ง โทษตาม ท่ี 

ศาลทหารกําหนด 

10 U.S. Code § 

920b (b) หรือ (c) 

ระวา ง โทษตาม ท่ี

ศาลทหารกําหนด 

ต่ํากวา 12 ป 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
ต่ํากวา 15 ป 

มาตรา 128 วรรค

หน่ึง ระวางโทษจําคุก 

3-5 ป และปรับตั้งแต 

1,000,000-

5,000,000 กีบ 

มาตรา 128  

วรรคสาม ระวาง

โทษจําคุก 7-15 ป 

แ ล ะ ป รั บ ตั้ ง แ ต 

5,000,000-

15,000,000 กีบ 

มาตรา 129  

ระวางโทษจําคุก 1-

5 ป และปรับ ตั้งแต 

2,000,000-

5,000,000 กีบ 

สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส 

ต่ํากวา 15 ป 

ม า ต ร า  2 2 2 -2 3 

ระวางโทษจําคุก  15 

ป 

มาตรา 222-24 ขอ 

2  ระวางโทษจําคุก 

20 ป 

มาตรา 222-29 ขอ 

1 ระวางโทษ จําคุก 

10 ป และปรับ 

€150,000  
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 จากการเปรียบเทียบตารางนี้  เม่ือนํากฎหมายอาญาของประเทศไทยในฐานความผิดขมขืน

กระทําชําเรา ขมขืนกระทําชําเราเด็ก และการกระทําชําเราเด็ก มาเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญา

ของสามประเทศดังกลาวขางตน เห็นวา  ท้ังสี่ประเทศยังมีความแตกตางกันในเรื่อง การกําหนดเกณฑ

อายุของเด็ก การกําหนดฐานความผิด และการกําหนดบทลงโทษ  และสําหรับในสวนท่ีเปนประเด็น

ปญหานั้น ผูวิจัยขอวิเคราะหในบทท่ี 4 ตอไป 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะห การกําหนดความผิดและบทลงโทษ 

ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็ก  

อายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ของประเทศไทยเปรียบเทียบตางประเทศ 

 

จากการศึกษากฎหมายอาญา เรื่องความผิดเก่ียวกับการขมขืนกระทําชําเรา และการกระทํา

ชําเราเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 277 ของไทย  เปรียบเทียบกับ

กฎหมายอาญาเก่ียวกับการขมขืนกระทําชําเรา และการกระทําชําเราเด็กของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในบทท่ี 3 แลวทําใหทราบวา มี

การใหนิยามของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” กับคําวา “กระทําชําเรา” ไวคอนขางมีความคลายคลึง

กัน แตท่ีแตกตางกัน เชน เกณฑอายุของเด็กท่ีถูกกระทําชําเราท่ีมีความแตกตางกันเพราะบางประเทศ

ถือวาเด็กหรือเยาวชนตองมีอายุไมเกินสิบแปดป แตบางประเทศถืออายุเด็กหรือเยาวชนไมเกินสิบหก

ป หรือสิบสามป แตอยางไรก็ดี  เกณฑต่ําสุดในการกําหนดอายุเด็กหรือเยาวชน   ตองไมต่ํากวาอายุ

สิบสองป กลาวคือ ถาเด็กอายุต่ํากวาสิบสองป ยังคงความหมายของคําวา “เด็ก” หรือ “ผูเยาว” อยู 

ตามแตเหตุผล ไมวาจะในดานวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมของแตละประเทศ เปนตน ซ่ึงผูวิจัยได

แยกผลการศึกษาและวิเคราะหออกเปน 3 สวน ไดแก  อายุของผูเสียหาย  การกําหนดฐานความผิด  

และบทลงโทษ  ดังนี้  

 

4.1  วิเคราะหอายุของผูถูกกระทําชําเราที่กฎหมายถือวาเปน “เด็ก” 
 

ผู ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือ “ผู เยาว” (Minor) ซ่ึงกฎหมายจํากัดความสามารถ                  

โดยพิจารณาวาผูเยาวโดยท่ัวไปแลว ยังเปนเด็กท่ีไมอาจบริหารสติปญญาไดดีเทาผูใหญได  จึงจํากัด 

ความสามารถในการใชสิทธิของผูเยาวไว  โดยใหมี บุคคลท่ีเรียกวา  “ผูแทนโดยชอบธรรม” (Legal 

Representative or Statutory Agent)  เปนผูตัดสินใจใชสิทธิแทน จนกวาผูเยาวจะเติบโตเปน

ผูใหญ  จึงจะมีความสามารถในการใชสิทธิไดเต็มเปยม เวนแตเขาจะกลายเปนคนวิกลจริต (Person 

of Unsound Mind), คนไรความสามารถ (Incompetent Person) หรือ คนเสมือนไรความสามารถ  

(Quasi-Incompetent Person) 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบอายุของเด็กผูถูกกระทําชําเราตามกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความเหมือนและ

แตกตางกันอยู ดังนี้ 

ประเทศไทย กําหนดอายุเด็กไวท่ี บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป                   

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดอายุเด็กไวท่ี บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป 

สหรัฐอเมริกา กําหนดอายุเด็กไวท่ี บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหกป  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดอายุเด็กไวท่ี บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป  

จะเห็นไดวาประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

กําหนดอายุของเด็กไว คือ บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหาปเทากัน มีเพียงสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดอายุเด็กไว

ท่ี บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหกป  เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เปนประเทศท่ีเปนมหาอํานาจดานตางๆ 

โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหเด็กในสหรัฐอเมริกาจะมีการเขาถึง

เทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ตามกระแสความนิยมโลก ความเชื่อม่ันในตัวเองสูง มีความคิดท่ีโตเกินวัยอาจ

เปนไปในลักษณะกาวราวในบางบุคคล เพราะคานิยมการเลี้ยงดูบุตรของชาวสหรัฐ จะเปดโอกาสให

เด็กไดมีการแสดงออกความคิดเห็นในทุกๆ เรื่อง ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของเด็กในภูมิภาค

ยุโรป จะเจริญเติบโตมากกวาเด็กในภูมิภาคเอเชีย ดวยวิถีชีวิตของการรับประทานอาหารและการ

ออกกําลังกายของเด็กสหรัฐอเมริกาจึงทําใหมักจะมีรูปรางสูงใหญเกินวัย แตสําหรับสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส แมจะอยูในภูมิภาคยุโรป อีกท้ังยังมีคานิยมการเลี้ยงดูบุตรท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดมีการ

แสดงออกความคิดเห็นในทุกๆ เรื่องเชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา แตกําหนดอายุของเด็กไว คือ บุคคลท่ี

อายุต่ํากวา สิบหาป เชนเดียวกับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจาก

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมองวา เพราะคานิยมการเลี้ยงดูบุตรในลักษณะเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น

ทุกๆ เรื่อง แตจากการรับรูสิ่งตางๆ ของเด็กในบางเรื่อง อาจทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากลอง 

เพราะเชื่อในความคิดของตัวเองวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง หรือเกิดจากความรูเทาไมถึงการณ จึงตองมี

กฎหมายออกมาคุมครองตัวเด็กไมใหตองตกเปนผูเสียหายจากการถูกกระทําทางเพศหรือถูกทําราย

ทางดานอ่ืนๆ ได เพ่ือใหผูใหญในสังคมไดชวยกันดูแลเด็กๆ ไมใหกระทําความผิด มิใชเปนผูกระทํา

การผิดกฎหมายตอเด็กเสียเอง  

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กําหนดอายุของเด็กไวเทากัน คือ 

บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบหาป เนื่องจากท้ังสองประเทศอยูในภูมิภาคเอเชีย ท่ีเด็กสวนใหญจะมีลักษณะ

ทางกายภาพท่ีคอนขางตัวเล็กและความสูงนอย การถูกกระทําทางเพศหรือทารุณกรรมในดานอ่ืนๆ 

ยอมสงผลใหเด็กไดรับความบอบช้ําทางดานจิตใจ สงผลกระทบทางดานรางกาย รวมถึงความสามารถ 

ในการพัฒนาทางดานสติปญญา และการใชชีวิตในสังคมไปในแนวทางเชิงลบมากข้ึน อาทิ  มีการ

หวาดระแวงผูคน การชอบเก็บตัวอยูคนเดียว เกิดภาวะตึงเครียดหรือฝงใจ จากความทรงจําอัน

เลวรายจากการถูกกระทําทางเพศ เปนตน  



126 

การกําหนดอายุเด็กเชนนี้ของท้ังสี่ประเทศดังกลาวขางตน เปนการสอดคลองกับการกําหนด

เกณฑอายุเด็กตามตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) ค.ศ.

1989 ในขอ 1 ใหความหมายวา “เด็ก” หมายถึง มนุษยทุกคนท่ีอายุต่ํากวาสิบแปดป แตเหตุผลของ

การกําหนดเกณฑอายุของเด็กในแตละประเทศยอมมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือ 

สหรัฐอเมริกา พิจารณาการกําหนดเกณฑอายุของเด็กจากลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของ

เด็ก ท่ีมีท่ีมาจากคานิยมการเลี้ยงดูบุตรของประเทศตนเอง สวนสาธารณรัฐฝรั่งเศส พิจารณาการ

กําหนดเกณฑอายุของเด็กจากพฤติกรรมของเด็ก และมีจุดประสงคท่ีจะคุมครองความบริสุทธิ์ทางเพศ

ของเด็ก จากการรูเทาไมถึงการณของเด็กเอง  สําหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ และเปนชวงวัยทางการแพทยท่ีอยูในชวงความเปน

เด็กหรือไมเกินชวงวัยรุนตอนตน ท่ีควรไดรับการคุมครองมากกวาบุคคลซ่ึงอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย

หรือผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลว และอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว กําหนดใหผูท่ีมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณ ท่ีเปนผูกระทําผิดตามกฎหมายสามารถเปนผู

ตองรับผิดทางกฎหมายอาญาได เพียงแตในประเทศไทยไดมีการใชมาตรการพิเศษแทนการลงโทษแก

เด็กไมเกินอายุสิบแปดป  

กลาวโดยสรุป คือ การกําหนดเกณฑอายุของสี่ประเทศดังกลาว มีความเปนสากลตาม

แนวทางท่ีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) แลว ซ่ึงกอใหเกิด

ผลดีในการคุมครองเด็กผูเสียหายโดยหลักความเปนสากล เนื่องจากการกําหนดอายุของเด็กผูเสียหาย

ท่ีไดรับการคุมครองเหมือนหรือแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น สงผลในอนาคตนั้น  หากมีการแกไข

หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิของเด็ก โดยมีอายุเด็กเปนองคประกอบการพิจารณาใหความ

คุมครองเด็กมากข้ึน  แตสําหรับเหตุผลในการกําหนดเกณฑอายุเด็กของแตละประเทศท่ีกลาวขางตน

นั้น ยอมแตกตางกันอยางชัดเจน จะใหประเทศใดประเทศหนึ่งกําหนดเกณฑอายุและเหตุผลของการ

กําหนดเกณฑอายุเหมือนอีกประเทศหนึ่งยอมเปนไปไมได เนื่องจากแตละประเทศ มีความแตกตางกัน

ท้ังในดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของเด็ก รวมไปถึงกฎหมาย

ภายในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ถึงแมวา จะกําหนดเกณฑอายุเด็กผูเสียหายเทากันอยางไร  แต

เหตุผลการกําหนดเกณฑอายุเด็กของแตละประเทศยอมแตกตางกันไปอยางชัดเจน  สําหรับความผิด

เรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็ก  กฎหมายตางประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบ ไดบัญญัติเรื่องอายุของ

เด็กท่ีถูกขมขืนกระทําชําเราไวอยางชัดเจน   โดยบัญญัติใหแตกตางกับความผิดเรื่องการขมขืนกระทํา

ชําเราท่ัวไป (บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนดถือวาเปนเด็ก)  กลาวคือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดไวไมเกินสิบหาป  สหรัฐอเมริกากําหนดไวสองระดับ คือ ไมเกิน

สิบสองป (ผูขมขืนเด็กรับโทษหนักข้ึน) และกวาสิบสองแตไมเกินสิบหกป  สวนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น

กําหนดอายุเด็กไวไมเกินสิบหาป  แตตามกฎหมายอาญาของไทยนั้น  ไมไดบัญญัติเรื่องการขมขืน
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กระทําชําเราเด็กไวแตประการใด  แตไดบัญญัติไวในเรื่องการกระทําชําเราเด็ก ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่งเพียงวากระทําชําเราเด็ก “ไมเกินสิบหาป”  และในวรรคสามวา “ไม

เกินสิบสามป”  

 

4.2   วิเคราะหการกําหนดฐานความผิด 

 

ความผิดเก่ียวกับเพศระหวาง กรณีกระทําทางเพศกับผูบรรลุนิติภาวะแลว เปนความผิดฐาน

ขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป หรือกระทํากับผูท่ียังเปนเด็กหรือเยาวชนอยู แบงเปนสองฐานความผิด 

คือ ความผิดฐานกระทําชําเราบทท่ัวไป ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก และความผิดฐานกระทํา

ชําเราเด็ก   

แตสําหรับประเทศไทยไมไดมีการบัญญัติความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก เชนเดียวกับ

สามประเทศดังกลาวขางตน มีเพียงแตการบัญญัติเรื่องการกระทําชําเราเด็ก ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 277 เทานั้น ทําใหการบัญญัติความผิดเรื่องการกระทําชําเราเด็ก  ไมตรงกับเจตนาของ

ผูกระทําความผิด หากกรณีนั้นปรากฏขอเท็จจริงวา เด็กไมยินยอมใหถูกกระทําชําเรา ผูกระทําการ

ขมขืนกระทําชําเราเด็กนั้น จะเปนผูกระทําความผิดขอหา “กระทําชําเราเด็กต่ํากวาสิบหาปหรือสิบ

สามป โดยเด็กนั้นไมไดใหความยินยอม” ซ่ึงอาจกลาวสั้นๆ คือ มีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก 

แตบรรทัดฐานโทษท่ีผูกระทําจะไดรับอยูในบรรทัดฐานเดียวกันกับผูกระทําความผิดฐานกระทําชําเรา

เด็ก คือการท่ีเด็กยินยอมถูกกระทําชําเรา  

ซ่ึงหากประเทศไทยบัญญัติฐานความผิด เรื่อง “การขมขืนกระทําชําเราเด็ก” เชนเดียวกับ

สามประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบขางตนจะทําใหฐานความผิดเรื่อง “การขมขืนกระทําชําเราเด็ก และ 

“การกระทําชําเราเด็ก” มีความชัดเจนตามนิยามของคําวา “การขมขืนกระทําชําเรา” และ “การ

กระทําชําเรา” โดยไมตองบัญญัติเรื่องความยินยอมของเด็กเพ่ิมเติม ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยควร

จะตองบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับฐานความผิดเก่ียวกับเพศท่ีกระทําตอเด็กใหชัดเจนวา เด็กมีอายุเทาใด 

และถูกกระทําชําเราในลักษณะใด (ขมขืนกระทําชําเราหรือกระทําชําเรา) เม่ือพิจารณาจาก

องคประกอบความผิดวาเขาเรื่องการกระทําความผิดทางเพศแบบใดแลว จะสงผลให  ผูกระทําตองรับ

โทษแตกตางไปตามลักษณะการกระทําชําเรา ทําใหเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนตามเจตนาของ

ผูกระทําความผิด อันเปนการคุมครองความบริสุทธิ์ทางเพศของเด็กท่ีมิใชสามีหรือภริยาตามกฎหมาย

ของผูกระทําซ่ึงเปนผูเสียหายมากข้ึน และศาลสามารถลงโทษตามความเหมาะสมกับลักษณะการ

กระทําความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นจากบรรทัดฐานตัวบทท่ีไดแยกฐาน

ความผิดออกจากกันแลว ไปประกอบใชกับดุลยพินิจหรือเหตุอ่ืนใดกอนการพิพากษา 
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ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบฐานความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญาของประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 

ประเทศ อายุท่ีคุมครอง ฐานความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญา 

  กฎหมายขมขนื 

กระทําชําเรา 

กฎหมายขมขนื

กระทําชําเราเด็ก 

กฎหมาย      

กระทําชําเราเด็ก 

ประเทศไทย ต่ํากวา 15 ป มาตรา 276ระวาง 

โทษจํ า คุก 4 -20 ป 

และปรับตั้งแต 

8,000-40,000 บาท 

 

 มาตรา 277 วรรค

ห น่ึ ง  ร ะ ว า ง โ ท ษ

จําคุก 4-20 ป และ

ปรับตั้งแต 

80,000-400,000 

บาท 

ต่ํากวา 13 ป มาตรา 277 วรรค

สามระวางโทษจําคุก 

7-20 ป และปรับตั้ง

แ ต 140,000-

400,000 บาท 

สหรัฐอเมริกา ต่ํากวา 16 ป  10 U.S. Code § 

920 (a) ระวางโทษ 

ต า ม ท่ี ศ า ล ท ห า ร

กําหนด  

10 U.S. Code § 

920b (b) หรือ (c) 

ระวา ง โทษตาม ท่ี 

ศาลทหารกําหนด 

10 U.S. Code § 

920b (b) หรือ (c) 

ระวา ง โทษตาม ท่ี

ศาลทหารกําหนด 

ต่ํากวา 12 ป 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 
ต่ํากวา 15 ป 

มาตรา 128 วรรค

หน่ึง ระวางโทษจําคุก 

3-5 ป และปรับตั้งแต 

1,000,000-

5,000,000 กีบ 

มาตรา 128  

วรรคสาม ระวาง

โทษจําคุก 7-15 ป 

แ ล ะ ป รั บ ตั้ ง แ ต 

5,000,000-

15,000,000 กีบ 

มาตรา 129  

ระวางโทษจําคุก 1-

5 ป และปรับ ตั้งแต 

2,000,000-

5,000,000 กีบ 

สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส 

ต่ํากวา 15 ป 

ม า ต ร า  2 2 2 -2 3 

ระวางโทษจําคุก  15 

ป 

มาตรา 222-24 ขอ 

2  ระวางโทษจําคุก 

20 ป 

มาตรา 222-29 ขอ 

1 ระวางโทษ จําคุก 

10 ป และปรับ 

€150,000  
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4.3  วิเคราะหบทลงโทษ   

 

ประเทศไทยไมมีการบัญญัติฐานความผิดและกําหนดโทษของความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราเด็กไว มีเพียงการบัญญัติฐานความผิดและกําหนดโทษของความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา    

บทท่ัวไป ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดโทษไววา “ผูกระทําตองจําคุกสี่

ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท” และบัญญัติฐานความผิดและกําหนดโทษของ

ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ในประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 277 วรรค

หนึ่งท่ีกําหนดโทษไววา  “ผูกระทําตองจําคุกสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท” 

รวมถึงบัญญัติฐานความผิดและกําหนดโทษของความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุต่ํากวาสิบสามป ใน

ประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 277  วรรคสาม ท่ีกําหนดโทษไววา“ผูกระทําตองจําคุกเจ็ดปถึง

ยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต” ซ่ึงเม่ือพิจารณา ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดโทษในความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราบทท่ัวไป มาตรา 128 ไววา “ผูกระทําตองจําคุกตั้งแต สามปถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่ง

ลานกีบถึงหาลานกีบ (สี่พันบาทถึงสองหม่ืนบาท)” สําหรับโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก 

มาตรา 128 วรรคสาม ไดกําหนดไววา“ผูกระทําตองจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหา

ลานกีบถึงสิบหาลานกีบ (สองหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท)” และกําหนดโทษในความผิดฐานกระทํา

ชําเราเด็ก มาตรา 129 ไววา “ผูกระทําตองจําคุกตั้งแตหนึ่งถึงหาป และปรับตั้งแตสองลานกีบถึงหา

ลานกีบ (แปดพันบาทถึงสองหม่ืนบาท)”  ดวยลักษณะสภาพวัฒนธรรมเรียบงายและความประพฤติ

เรียบรอยของผูหญิงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหมีกรณีท่ีผูเสียหายไมวาจะเปน

เด็กหรือผูใหญถูกขมขืนกระทําชําเรานั้นนอยมาก ประกอบกับการกระทําความผิดดังกลาวเกิดจาก

ความตองการทางเพศ  ตามธรรมชาติของผูกระทําซ่ึงเปนผูชาย แตไมสามารถควบคุมอารมณดังกลาว

ได ทําใหเกิดความเสียหายทางเพศตอผูหญิงหรือเด็กหญิงท่ีไมไดใหความยินยอมกระทําชําเราดังกลาว 

ซ่ึงเปนเพียงการท่ีผูเสียหายไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ แตไมไดรับอันตรายสาหัสแกกายหรือถึง

แกความตาย  ทําใหการลงโทษจําคุกและโทษปรับในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดโทษต่ําสุดและสูงสุดไวท่ีสามปถึงหาป ในฐานความผิดขมขืน

กระทําชําเราท่ีชายกระทําตอหญิงเทานั้น ซ่ึงกําหนดโทษไวต่ํากวาประเทศไทย รวมไปถึงการกําหนด

โทษในความผิดฐานกระทําเราเด็กดวย แตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกําหนดฐาน

ความผิดขมขืนกระทําชําเราตอเด็กหญิงดวย ซ่ึงเปนสวนท่ีเปนความแตกตางกับประเทศไทย   สําหรับ

สหรัฐอเมริกา   พิจารณาตาม 10 U.S. Code §920 กําหนดไว 3 ฐานความผิด ไดแก  ความผิดฐาน

ขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป ตามมาตรา 120  ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก  ตามมาตรา

120b.(a)  และ ความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก (ความผิดฐานอนาจารหรือกระทําการรุนแรงทางเพศ



130 

ตอเด็ก) ตามาตรา 120b. (b) และ (c) ท้ังสามฐานความผิดดังกลาวเปนความผิดอาญาท่ีมีผลกระทบ

รายแรงตอสังคม  จะตองถูกลงโทษตามท่ีศาลทหารกําหนด ตามลักษณะของการกระทําความผิด 

พฤติการณ และดุลยพินิจของผูพิพากษา ทําใหการลงโทษในแตละฐานความผิดของสหรัฐอเมริกาไมมี

บทบัญญัติชัดเจนท่ีแนนอน มีเพียงการอธิบายการกระทําอันเปนลักษณะความผิดของแตละฐาน

ความผิด ซ่ึงมีการแยกอนุความผิดยอยออกไปอีก โดยเฉพาะความผิดเก่ียวกับเพศท่ีกระทําตอเด็กซ่ึง

รวมไปถึงการขมขืนกระทําชําเราตอเด็กดวย ทําใหสหรัฐอเมริกามีความแตกตางกับประเทศไทย

คอนขางมากในเรื่องโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ฐานกระทําชําเราเด็กและฐานความผิด

ขมขืนกระทําชําเราเด็ก และสุดทายเม่ือพิจารณาสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ตามประมวลกฎหมายอาญา

ฝรั่งเศส โทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป มาตรา  222-23 “ผูกระทําตองจําคุกสิบหา

ป” โทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก มาตรา 222-24 (2) “ผูกระทําตองจําคุกยี่สิบป” โทษ

ในความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก มาตรา 222-29 (1) “ผูกระทําตองจําคุกสิบป และปรับ €150,000”  

ดวยสาธารณรัฐฝรั่งเศส   มีการกําหนดโทษในความผิดท่ีเปนอาญารายแรง ใหจําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไป 

จึงไมมีการกําหนดโทษปรับควบคูอีก ดังจะเห็นไดจากบทลงโทษในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

และขมขืนกระทําชําเราเด็ก แตสําหรับความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ซ่ึงเปนความผิดอาญาไมรายแรง 

จึงกําหนดโทษจําคุกไวไมเกินสิบป จึงตองมีโทษปรับควบคูดวย ซ่ึงเปนแนวความคิดการลงโทษท่ีมี

ความแตกตางกับประเทศไทย เพราะถึงแมประเทศไทยจะกําหนดโทษจําคุกไวสูงสุดก็ยังมีโทษปรับ

ควบคูอยู ในฐานความผิดขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็ก แตถึงอยางไรก็ตาม ประเทศไทย

กําหนดโทษจําคุกสูงสุดไวท่ียี่สิบป แตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกําหนดไวท่ีสามสิบป และอีกประการหนึ่งท่ี

สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความแตกตางกับประเทศไทย คือ มีการบัญญัติความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา

เด็กแยกออกจากฐานความผิดขมขืนกระทําชําเราและกระทําชําเราเด็ก  

จากการศึกษาการบัญญัติโทษในสามประเทศนั้น เห็นวา ท้ังสามประเทศจะกําหนดโทษของ

ความผิดขมขืนกระทําชําเราเด็กสูงกวาความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราบทท่ัวไป  สวนความผิดฐาน

กระทําชําเราเด็กจะมีโทษในสวนของโทษจําคุกท่ีเบากวาโทษของความผิดขมขืนกระทําชําเราเด็ก               

แตโทษจําคุกอาจจะมากกวาหรือนอยกวาโทษของความผิดขมขืนกระทําชําเราหรือกระทําชําเราท่ีเปน

บทท่ัวไป แตในสวนโทษปรับอาจมีการเพ่ิมหรือลดในแตละประเทศตามแตละกรณี      

การกําหนดโทษเพ่ือใหศาลลงโทษแกการกระทําความผิด พบวา กฎหมายสหรัฐอเมริกาและ

กฎหมายไทย กําหนดโทษจําคุกและโทษปรับไวสําหรับความผิดในแตละฐาน เพ่ือใหศาลใชลงโทษ               

แตในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ความผิดท่ีไดแยกเปนสามประเภท กลาวคือ ความผิดอุกฤษฏโทษ      

ความผิดมัชฌิมโทษ และความผิดลหุโทษ จะมีระดับชั้นของโทษตามประเภทของฐานความผิด             

ท่ีศาลจะเลือกใชมาลงโทษแตกตางกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับความรายแรงของความผิด 
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ขอพิจารณาเก่ียวกับความหลากหลายของชั้นโทษ พบวา กฎหมายอาญาไทยมีความ

หลากหลายของชั้นโทษประหารชีวิต  โทษจําคุกและโทษปรับ มี โทษข้ันสู งและข้ันต่ํ าไว                    

และเปนการกําหนดโทษโดยฝายนิติบัญญัติเปนผูบัญญัติข้ึน เพ่ือใหศาลเลือกใชในขณะท่ีกฎหมาย

ฝรั่งเศส กําหนดเพียงโทษจําคุกข้ันสูง ไมมีโทษข้ันต่ํา ซ่ึงในบางกรณีการกําหนดโทษข้ันสูงหรือข้ันต่ํา               

มีผลตอการกําหนดโทษของศาลท่ีไมอาจใชดุลพินิจเพ่ือกําหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทําความผิด

ได ซ่ึงแนวทางในการกําหนดระดับโทษ โดยเฉพาะอยางยิ่งโทษจําคุกและโทษปรับนั้น ในกฎหมาย

ระบบคอมมอนลอว   ซ่ึงดุลยพินิจของศาลท้ังในการกําหนดโทษไดกวางขวาง และมีกระบวนการ

กําหนดโทษท่ีเหมาะสมกับการกระทําความผิดและตัวผูกระทําความผิด ไดมีการกําหนดวิธีการกําหนด

โทษไวเปนแนวทางใหศาลไดนํามาปรับใชกับผูกระทําความผิดและการกระทําความผิดในแตละคดี ท่ี

เรียกวา Sentencing Process และ Sentencing Guidelines เพ่ือกอใหเกิดความเสมอภาค ในการ

ลงโทษ  และมีความเหมาะสมของการลงโทษท้ังในดานความรายแรงของความผิดและสภาพแวดลอม

ของผูกระทําความผิด สวนในระบบกฎหมายซิวิลลอว ซ่ึงมีแนวทางในการกําหนดโทษโดยกําหนด

อัตราโทษในแตละฐานความผิดไวชัดเจนในฐานความผิดแตละฐาน และใหดุลยพินิจศาลในการ

กําหนดโทษ โดยพิจารณาถึงสภาพของความผิดและภูมิหลังของผูกระทําความผิดประกอบ เพ่ือ

กําหนดวิธีการลงโทษและจํานวนโทษใหเหมาะสมกับกรณีนั้นๆ ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ 

ตองการใหมีความเหมาะสมในการกําหนดโทษและบังคับใชมาตรการการลงโทษใหเหมาะสมกับ

ความผิดและผูกระทําอันจะนําไปสูผลของการทําใหสังคมปลอดภัยจากการกระทําความผิดของผูนั้น

อีก และมีความเปนธรรม แกผูตองรับโทษ   

หากมีการบัญญัติฐานความผิดขมขืนกระทําชําเราเด็ก เพ่ิมเติมหรือแยกออกจากความผิดฐาน

ขมขืนกระทําชําเราท่ัวไป หรือความผิดฐานกระทําชําเราเด็กนั้น ยอมตองปรับเปลี่ยนบทลงโทษ                

ท่ีเหมาะสมตามแตละฐานความผิดดวย ซ่ึงผูวิจัยจะขอวิเคราะหในหัวขอตอไป 

 

4.3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบความผิดและโทษตามกฎหมายอาญาไทยและกฎหมาย

ตางประเทศ  

4.3.1.1 แนวคิดในการบัญญัติความผิดและโทษ 

จากการศึกษาพบวา  แตละประเทศมีการกําหนดอัตราโทษไวในแตละฐานความผิด

คอนขางแตกตางกัน  ซ่ึงไมอาจอธิบายถึงแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีใชเปนแนวทางในการกําหนดระดับหรือ

อัตราโทษทางวิชาการไดอยางแนชัด เชน กฎหมายฝรั่งเศสจะมีการพิจารณาการลงโทษจากความผิด

วาเปนความผิดประเภทโทษข้ันสูง (จําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไป) หรือโทษข้ันต่ํา (จําคุกต่ํากวาสิบป)                  

เปนหลักในการแบงความผิดวารายแรงหรือไมรายแรง สวนประเทศไทยนั้นจะพิจารณาการบัญญัติ
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ความผิดและโทษเทียบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศและสภาพความเหมาะสมของสังคมไทย 

ตลอดจนแนวโนมการเกิดอาชญากรรมในชวงเวลาท่ีรางกฎหมายดวย  

4.3.1.2 แนวคิดในการลงโทษ 

การกําหนดโทษสําหรับความผิดแตละฐาน มีหลักท่ีชัดเจนวา มีความสัมพันธกับ

ความรายแรงของอันตรายท่ีเกิดข้ึนในสังคมแตละสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความผิดท่ีเก่ียวกับความ

ม่ันคงของรัฐ วางเพลิง ชีวิต รางกาย ยาเสพติด และเพศ หรือความผิดท่ีกระทําตอเด็กแตละประเทศ

มีการกําหนดโทษสูงและมีมาตรการลงโทษจําคุกเปนหลัก ในขณะท่ีความผิดท่ีกระทําตอทรัพย หรือ

ความผิดนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวนั้น มักจะมีโทษต่ําและไมใชการลงโทษจําคุกเปนหลัก (ใชโทษ

ปรับหรือมาตรการอ่ืนทางอาญา) แตสําหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายฝรั่งเศส จะมีการ

ลงโทษอ่ืนๆ  ท่ีมิใชแคเพียงโทษปรับและโทษจําคุก เพ่ือใหศาลเลือกใชใหเหมาะสมกับผูกระทํา

ความผิดและ เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนกับศาล ในการใชดุลยพินิจในการกําหนดอัตราโทษ ให

เหมาะสมกับคดีความผิด ตัวผูกระทําความผิด และเหตุปจจัยในการกระทําความผิดในแตละคดีมาก

ข้ึน 

จากการศึกษาพบวาความผิดรายแรง คือ การกระทําความผิดทุกอยางท่ีสังคม                           

มีความรูสึกตอการกระทํานั้นๆ เปนความรุนแรงและเปนปญหาสําคัญตอสังคม ซ่ึงตามกฎหมายอาญา

ของประเทศไทย อาจจะแบงการกระทําความผิดอาญาออกเปน 2 ลักษณะ คือ ความผิดอาญา               

ตอแผนดิน และ ความผิดอาญาอันยอมความได  

โทษจําคุกท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดรายแรงของแตละประเทศ คือ  

                   กฎหมายอาญาฝรั่งเศส จะลงโทษหนักสําหรับความผิดโทษข้ันสูง  และจะลงโทษ

เล็กนอยรวมไปถึงใชมาตรการการฟนฟูผูกระทําความผิดสําหรับความผิดโทษข้ันกลาง และกฎหมาย

ฝรั่งเศสกําหนดโทษสูงสุด เปนโทษจําคุกตลอดชีวิต 

                   กฎหมายอาญาสหรัฐอเมริกาจะกําหนดโทษไวสูงสําหรับอาชญากรรายแรง และมี

มาตรการฟนฟูเยียวยาและพักการลงโทษสําหรับอาชญากรท่ีปรับปรุงตัวไดในระหวางจําคุก และ

กฎหมายสหรัฐอเมริกากําหนดโทษสูงสุด เปนโทษประหารชีวิต 

กฎหมายอาญาไทยและกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

กําหนดโทษไวแตกตางไปตามลักษณะความรายแรงของแตละฐานความผิด กลาวคือ มีโทษจําคุก

สถานเดียวหรือปรับสถานเดียว โทษจําคุกและปรับ จําคุกตลอดชีวิต และกําหนดโทษสูงสุดเปนโทษ

ประหารชีวิต 

สําหรับโทษจําคุกท่ีกําหนดสําหรับความผิดรายแรง พบวา การกําหนดโทษจําคุกท่ี

จะกําหนดระยะเวลายาวหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ “นโยบายการลงโทษทางอาญาของแตละประเทศ” 

กลาวคือ หากประเทศนั้นตองการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปนหลัก จะมีโทษจําคุกไม
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นาน เพราะตองการใหผูกระทําความผิดท่ีตองรับโทษสามารถกลับเขาสูสังคมได ซ่ึงประเทศท่ีมี

แนวคิดดังกลาวนี้ เชน กฎหมายอังกฤษ จําคุกสูงสุดสิบสี่ป กฎหมายเยอรมันจําคุกสูงสุดสิบหาป 

กฎหมายไทยจําคุกสูงสุดยี่สิบป   แตหากประเทศนั้นตองการลงโทษเพ่ือตัดผูกระทําความผิดออกจาก

สังคมในกรณีท่ีเปนความผิดรายแรงเปนหลัก จะมีโทษจําคุกนาน ซ่ึงประเทศท่ีมีแนวคิดดังกลาวนี้ เชน 

กฎหมายฝรั่งเศส จําคุกสูงสุดสามสิบป กฎหมายสหรัฐอเมริกาจําคุกสูงสุดสี่สิบป123     

                       การลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (Rehabilitation and 

Correction)   โดยการใชโทษจําคุกมีท่ีมาจากทฤษฎีการลงโทษของนักอาชญาวิทยาสํานักคลาสสิค 

เหตุผลก็มีอยูวา การลงโทษมีแนวโนมท่ีจะปรับปรุงผูกระทําความผิด และอาจจะปรับปรุงแกไขได

สําเร็จ โดยการกอใหเกิดความกลัววาจะมีการลงโทษซํ้าอีก โดยการกอใหเกิดความสํานึกวา

อาชญากรรม ใหประโยชนไมคุมกับโทษหรือโดยการทําลายนิสัยตางๆ ท่ีอาชญากรไดสรางข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งถาโทษ เปนการจําคุกระยะยาว ผูกระทําความผิดก็จะไมมีโอกาสแสดงนิสัย

เหลานั้น สวนการลงโทษเพ่ือเปนการแกไขฟนฟูมีท่ีมาจากทฤษฎีการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดของ

นักอาชญาวิทยาสํานักโพซิตี ดวยวิธีการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปนรายบุคคลหรือรายกลุมแบบ

ตาง และตามแนวคิดนี้เห็นวาผูกระทําผิดเปนผูปวย การแกไขผูกระทําผิดใหเปนคนดี ตองมีข้ันตอน

หลายข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรก ตรวจสอบหาสาเหตุของปญหา ข้ันตอนท่ีสอง วิเคราะหสาเหตุ และ

ข้ันตอนสุดทาย รักษาหรือแกไขท่ีสาเหตุนั้น ซ่ึงมีความมุงหมายเพียงจะปองกันไมใหบุคคลท่ีไดกระทํา

ผิดมาแลวกลับมากระทําผิดซํ้าอีก ไมไดมุงหมายจะใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนโดยตรง วิธีการตามทฤษฎีนี้คือ 

นอกจากจะพยายามหาทางใหผูท่ีไดกระทําผิดมาแลวเกิดความประสงคท่ีจะยับยั้งไมกระทําผิดซํ้าอีก

แลว ยังจะตองทําใหผูนั้นเกิดความสามารถท่ีจะยับยั้งเชนนั้นดวย มีผูเห็นวา ไมควรใชคําวาการลงโทษ 

(Punishment)  แตควรใชคําวาปฏิบัติเยียวยา (Treatment) แทน เพราะการทําใหบุคคลไดรับความ

ยากลําบากดวยการลงโทษไมนาจะทําใหคนประพฤติดีข้ึน 

            ในความผิดรายแรง มักจะไมกําหนดโทษปรับควบคูกับโทษจําคุกข้ันสูงสุดหรือโทษ

สูงสุด กลาวคือ หากกําหนดโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแลว ก็จะไมกําหนดโทษปรับควบคู

กันอีก ท้ังนี้เพราะการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตมุงเนนการขมขู และตัดผูกระทํา

ความผิดออกจากสังคม ดังนั้น การลงโทษปรับจึงไมบรรลุเปาหมายในการขมขูการกระทําความผิดท่ี

รายแรง  และไมมีผลเปนการยับยั้งผูกระทําความผิด  ดังจะเห็นไดจากกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ท่ี

บัญญัติโทษจําคุกตั้งแตสิบปในความผิดรายแรง เชน ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราจําคุกสิบหาป 

                                                        
123 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สรุปการสัมมนาทาง

วิชาการแนวทางการจัดแบงกลุมความผิดและโทษในประมวลกฎหมายอาญาของไทย (กรุงเทพฯ: 

สถาบันฯ, 2554), หนา 76. 
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หรือ ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก จําคุกยี่สิบป แตอยางไรก็ตาม แมโดยหลักท่ัวไปการกําหนด

ความหนักเบาของโทษปรับ จะมีความสัมพันธเปนสัดสวนกับความหนักเบาของโทษจําคุก แตปรากฏ

วากฎหมายฝรั่งเศสไมไดยึดหลักท่ัวไปดังกลาวเปนหลักตายตัว ความผิดบางประเภทจะกําหนดความ

หนักเบาของโทษปรับตามความรายแรงของความผิดท่ีกระทบตอสวนรวม แมจะมีการกําหนดอัตรา

โทษจําคุกไวแตกตางกัน  ตัวอยางเชน ความผิดฐานลวงละเมิดทางเพศซ่ึงมิใชการขมขืนกระทําชําเรา

และไดกระทําตอผูเยาวอายุไมเกินสิบหาป หรือกระทําตอบุคคลผูออนแออันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 222-29 กําหนดโทษจําคุกไวสิบปและปรับ 150,000 ยูโร 

ในขณะท่ีความผิดฐานแสวงหาผลประโยชนจากการคาประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 

มาตรา 225-5 กําหนดโทษจําคุกไวเพียงเจ็ดป แตกําหนดโทษปรับไว 150,000 ยูโร ถึงแมจะมีโทษ

ปรับเทากันแตโทษจําคุกกําหนดนอยกวาในฐานความผิดแรก 

สําหรับประเทศไทยไมกําหนดโทษปรับควบคูกับโทษจําคุกข้ันสูงสุดหรือโทษสูงสุด

เชนกัน คือ จะไมมีลงโทษปรับควบคูการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต แตสําหรับ การ

ลงโทษจําคุก ในความผิดท่ีรายแรง ยังกําหนดโทษปรับควบคูกับโทษจําคุกดังกลาวอยู เห็นไดจากโทษ

ในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง และโทษใน

ความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม             

ท่ีมีการเพ่ิมโทษปรับในสองมาตราดังกลาว แตในบางกรณี มาตรา 277 วรรคสาม มีโทษสูงสุด คือ

จําคุกตลอดชีวิตดวย เม่ือลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแลว จึงไมมีการลงโทษปรับควบคูอีก  เหตุผลการ

กําหนดโทษปรับควบคูกับโทษจําคุกนั้น เนื่องจากในบางกรณี อาทิ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือ

ความผิดเก่ียวกับเจาพนักงานของรัฐแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบซ่ึงมีความผิดเก่ียวของโดยตรงกับ

ทรัพยสิน ดังนั้น  ถากําหนดใหผูกระทําความผิดตองรับโทษเฉพาะโทษจําคุก ครอบครัวของผูกระทํา

ความผิดยังคงไดรับความสะดวกสบายจากเงินหรือประโยชนท่ีไดมาโดยไมชอบนั้นอยู หรือหากกรณี

เปนการกระทําความผิดของนิติบุคคลโดยตรง หากไมมีโทษปรับแกนิติบุคคล ก็ไมสามารถลงโทษใดๆ

กับนิติบุคคลไดเลย เนื่องจากนิติบุคคล ไมสามารถจําคุกได และไมสามารถนําผูกระทําการแทนนิติ

บุคคลมาจําคุกแทนไดเชนกัน  ประกอบกับการมีโทษปรับดังกลาว เงินท่ีไดจากการปรับ เปนการนํา

เงินมาเขาหลวง เพ่ือดูแลดานตางๆใหแกผูตองขังในระหวางจําคุกดวย  

     

4.3.2 วิเคราะหอัตราโทษทางอาญาท่ีเหมาะสม ในฐานความผิดขมขืนกระทําชําเราเด็ก

และฐานความผิดกระทําชําเราเด็กสําหรับประเทศไทย 

จากท่ีไดศึกษากฎหมายตางประเทศ  กลาวคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศไทยเก่ียวกับการกระทําชําเราท่ีเปนการขมขืนกระทํา

ชําเราเด็กนั้น พบวา กฎหมายอาญาของประเทศท่ีไดกลาวอางขางตนนั้นจะคุมครองเด็กอยูสอง
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ประการ คือ อายุและความยินยอมของเด็ก  ในสวนของอายุนั้นกฎหมายจะคุมครองเด็กท่ีมีอายุ

แตกตางกัน กลาวคือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย

คุมครองเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปลงมา  สหรัฐอเมริกาคุมครองเด็ก อายุตั้งแตสิบหกปลงมา                

สวนความยินยอมนั้นกฎหมายของประเทศท่ียกมาเปรียบเทียบนั้นมิไดบัญญัติวาจะตองมีความ

ยินยอมหรือไมอยางไร หากเปนการกระทําชําเราท่ีมีลักษณะครบตามท่ีกฎหมายบัญญัติตอเด็กท่ีอายุ

ไมเกินเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดแลว  ก็ถือวาเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็กทันที ไมตองมาพิจารณา

ถึงความยินยอมหรือไมแตประเทศไทยบัญญัติคําวา “ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” ซ่ึงตางกับ

ประเทศตางๆ 

เด็กท่ีถูกกระทําชําเรานั้น อาจจะเกิดจากความยินยอมของเด็ก ซ่ึงหากเปนกรณีเชนนี้ 

ผูกระทําก็ จะผิดกฎหมายเพียงกระทําชําเราเด็กเพราะไมมีการขมขืนใจ หรือบังคับขูเข็ญใหเด็ก

ยินยอม แตถาเปนกรณีท่ีเด็กไมไดยินยอมใหกระทําชําเรา และถูกกระทําชําเราไมวาจะเปนดวยสาเหตุ

ใด ก็ควรจะถือวาเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็กซ่ึงโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ควรจะ

มากกวาการกระทําชําเราเด็กท่ียินยอม 

           โดยปกติเด็กก็คือบุคคลท่ีมีอายุยังนอย  ยังไมมีความสามารถในการใชชีวิตหรือปองกันชีวิต

จากอันตรายตางๆ ท่ีอยูรอบตัวไดดีเชนผูใหญ การท่ีเด็กจะถูกกระทําชําเราโดยไมยินยอมนั้นอาจเกิด

จาก 3 สาเหตุ คือ   

1. สติปญญา    

 เด็กท่ีอายุยังไมเกินสิบหาปโดยปกติแลวหากกําลังศึกษา ก็จะอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

หรือการศึกษาดานอ่ืนๆเทียบเทาวุฒิมัธยมศึกษาปท่ี 3  ยังตองอาศัยอยูกับบิดามารดา หรือผูปกครอง

ท่ีมีความสามารถเลี้ยงดูตนเองได มีเด็กจํานวนนอยมาก ท่ีจะแยกตัวออกมาประกอบอาชีพและศึกษา

ดวยตนเอง  ดังนั้นเด็กวัยนี้ไมวาจะอยูกับครอบครัวหรือออกมาใชชีวิตอยางอิสระ อาจถูกหลอก

กระทําชําเราดวยวิธีการตางๆ ไดโดยงาย กวาบุคคลท่ีมีอายุกวาสิบหาป    

 2. สภาพรางกาย  

 เด็กในวัยนี้โดยเฉพาะเด็กผูหญิงจะมีสรีระรางกายท่ีอยูในวัยกําลังเจริญเติบโต มีหนาอก 

สะโพก สรีระทางรางกาย เด็กผูชายมีลักษณะเสียงท่ีแตกหาว ไหลขยาย  สูงใหญข้ึน ทําใหเปนท่ีดึงดูด

ความสนใจจากเพศตรงขามหรือเพศเดียวกัน  ยิ่งถาเปนเด็กมีลักษณะหนาตาท่ีสวยงามดวยแลวก็จะ

อยูในสภาพท่ีอาจจะถูกกระทําชําเราไดงายกวา  

 3. สภาพแวดลอม  

 มี 2 กรณี ไดแก  สภาพแวดลอมในครอบครัว และสภาพแวดลอมในสังคม 

  1) สภาพแวดลอมในครอบครัว  อาจจะเปนครอบครัวท่ียากจน หรือบิดามารดาหยา

รางหรือแยกทางกันอยู ทําใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความยากลําบาก  ผูปกครองตองหาเชากินคํ่า
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ไมมีเวลาท่ีจะมาดูแลเด็ก  เด็กจึงอาจถูกหลอกกระทําชําเรา หรือบางทีก็มีขาวออกมาบอยๆ วา 

ผูปกครองของเด็กเองกระทําชําเราเด็กท่ีอยูในความปกครองของตนในขณะท่ีมีนเมาจากการดื่มสุรา

หรือเสพยสารเสพติดเขาไป  

  2) สภาพแวดลอมในสังคม  อาจจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ สังคมใกลตัว กับสังคม

ไกลตัว 

  สังคมใกลตัว  เปนสังคมท่ีอยูใกลกับท่ีอยูอาศัยของเด็กซ่ึงอาจจะเปนชุมชนแออัดท่ีมีการ

อยูอาศัยอยางหนาแน  เชน  ชุมชนแออัด (สลัม) เปนตน สภาพแวดลอมในลักษณะนี้มักจะมียาเสพ

ติดเขามาเก่ียวของเสมอ  ซ่ึงเด็กอาจถูกหลอกใหเสพยาเสพติด เชน ยาบา ยาไอซ หรือแมแตสุรา แลว

ทําใหขาดสติสัมปชัญญะไมสามารถดูแลตนเองได  จึงอาจถูกกระทําชําเราในขณะท่ีไมมีสติได ใน

ลักษณะเชนนี้ก็จะถือวาเด็กถูกกระทําชําเราโดยไมยินยอม จึงถือวาเปนผูกระทําไดขมขืนกระทําชําเรา

เด็ก 

      สังคมไกลตัวนั้น  เปนเหตุการณท่ีไมมีใครคาดคิดไดวาจะเกิดแกตนเองท่ีไหน เม่ือไหร 

เห็นไดจากท่ีปรากฏตามขาวหนาหนังสือพิมพหรือโทรทัศน เชน กรณีนองแกมท่ีโดยสารรถไฟจาก

กรุงเทพฯ ไปหาญาติท่ีตางจังหวัดแตเพียงผูเดียวไดถูกลูกจางชั่วคราวของการรถไฟแหงประเทศไทย

เขาปลุกปล้ําในโบก้ีท่ีนองแกมนอนอยูจนสําเร็จความใคร จากนั้นก็ฆานองแกมใหตายแลวโยนศพ

ออกไปทางหนาตางรถไฟ                      

 จึงเห็นไดวาท้ังสามสาเหตุท่ีผูวิจัยไดยกข้ึนมานั้น เปนจุดออนของเด็ก เม่ือผูกระทําสามารถ

ทราบจุดออนนั้นแลว ทําใหผูกระทําความผิดจะคอยติดตามเฝาสังเกตพฤติกรรมของเด็ก เสนทางการ

สัญจรใชชีวิตประจําวัน ลักษณะทางกายภาพหรือการพูดจาท่ีนาดึงดูดใจของเด็ก ทําใหผูกระทํา

ความผิดอาจเขาจูโจมในทันที หรืออาจจะตีสนิทกับเหยื่อไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  พูดจาออนหวานเก้ียว

ใหเด็กใจออน หรือใชความไววางใจของเด็กมาหลอกลวง นําเงินหรือสิ่งของท่ีเด็กตองการมาหลอกลอ 

เพ่ือตองการกระทําชําเราตอเด็ก ซ่ึงตามลักษณะของการกระทําความผิด  ถาหากเปนการจูโจม

ประชิดตัว ใชกําลังทางกายภาพหรือใชอาวุธรวมถึงการขมขูในบางกรณี เพ่ือกระทําชําเราตอเด็ก ยอม

เปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก สวนการพยายามทําความรูจัก แสรงพูดจาออนหวาน นําเงิน

หรือสิ่งของมาหลอกลอ อาจทําใหเด็กยินยอมถูกกระทําชําเราได กรณีนี้ยอมเปนความผิดฐานกระทํา

ชําเรา แตหากเปนการหลอกลวงเด็ก เพราะเด็กใหความไววางใจเนื่องจากเปนคนสนิทคุนเคย เชน 

หลอกเด็กวาแมเด็กใหมารับ ก็ตองพิจารณาขอเท็จจริงตอไปวาเม่ือเด็กรูแลววาถูกผูกระทําความผิด

หลอกลวงมา เด็กมีพฤติกรรมพยายามหลบหนี ตอสูหรือขอความชวยเหลือหรือไม หรือเด็กยินยอม               

มีเพศสัมพันธกับผูกระทําความผิด ซ่ึงก็ตองพิจารณาเปนรายกรณีวาเปนความผิดฐานขมขืนกระทํา

ชําเราเด็กหรือการกระทําชําเราเด็ก 
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ในกรณีท่ีเด็กถูกกระทําชําเราในขณะท่ีตนเองไมยินยอม หรือกฎหมายถือวาไมยินยอมแลว ก็

ควรจะตองมีการเพ่ิมโทษผูกระทําความผิดในฐานะ “ผูขมขืนกระทําชําเราเด็ก” เพ่ือใหผูกระทํา

ความผิด หรือผูท่ีคิดจะกระทําความผิด หรือแมแตผูท่ีไมคิดจะกระทําความผิดฐานดังกลาวไดตระหนัก

รูถึงโทษทางอาญาท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะการกระทําดังกลาวเปนภัยตอสังคม  ผิดศีลธรรมอันดีอยางรายแรง

ของสังคม ซ่ึงเม่ือผูกระทําตัดสินใจท่ีจะกระทําทางเพศตางๆ ตอเด็กแลว ควรตองไดรับโทษหนักข้ึน 

เพราะเปนการกระทําตอบุคคลท่ีมีความออนแอกวาในทางกายภาพ และสติปญญาเปนการทําราย

ซํ้าเติมแกเด็กบางกลุมท่ีอยูในสภาพสังคมท่ีมีความเสี่ยงเปนทุนเดิมอยูแลว  

แตอยางไรก็ตาม ในการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มีหลายครั้งท่ีการแกไข              

เกิดจากการท่ี ผูบัญญัติกฎหมายเห็นวา ความผิดในฐานนั้นๆ มีการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึนใน

สังคมไทย จึงไดเพ่ิมโทษเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิดอีก ซ่ึงเปนการเพ่ิมโทษเพราะเหตุผล

ของการลงโทษเพ่ือขมขูยับยั้ง และในกรณีท่ีมีการขอแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาในสวนท่ีมี

การแกไขอัตราโทษนั้น  ก็จะมีการปรับแกตัวเลขโทษจําคุกหรือโทษปรับใหสูงข้ึน โดยไมมีเหตุผลของ

สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีชัดเจนวาเหตุใดจึงเพ่ิมเชนนั้น แตมีเหตุผลของความตองการเพ่ือขมขูปองกันมิใหมี

ผูกระทําไดมีการกระทําความผิดนั้น การปรับเปลี่ยนอัตราโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือการลงโทษให

เหมาะสม กับความผิดและตัวผูกระทําความผิดจึงยังหาหลักเกณฑท่ีชัดเจนในทางวิชาการ มา

สนับสนุนถึงการเพ่ิมโทษหรือปรับเปลี่ยนโทษไมไดชัดเจนนัก นอกจากนี้  เหตุผลในการเพ่ิมโทษหรือ

การกําหนดโทษ ในความผิดใหมๆ นั้น ในกฎหมายไทยไมอาจพิเคราะหถึงเหตุผลของการกําหนดโทษ

ท่ีสูงข้ึน โดยอาศัยเหตุผลทางวิชาการได แตหากพิเคราะหจากเหตุผลของการแกไข มีเหตุผลหลัก คือ 

เพ่ือขมขูยับยั้งไมใหผูกระทําความผิดกระทําความผิดซํ้าอีก และใหผูท่ีคิดจะกระทําความผิดเกรงกลัว

ไมกลาลงมือกระทํา สําหรับโทษทางอาญาท่ีเหมาะสม สําหรับฐานความผิดขมขืนกระทําชําเราเด็ก

และฐานความผิดกระทําชําเราเด็ก เม่ือพิจารณาจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดกําหนด

โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดไว 5 ลักษณะ คือ ประหารชีวิต จําคุก ปรับ กักขัง ริบทรัพยสิน แต

โทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมิใหนํามาใชบังคับ แกผูซ่ึงกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุ

ต่ํากวาสิบแปดป โดยจะลงโทษในอัตราใดนั้น จะตองพิจารณาจากความผิดในแตละฐาน ซ่ึงมีอัตรา

โทษท่ีความหลากหลายและสลับซับซอน  ซ่ึงโทษท่ีมีการใชเปนจํานวนมากและมีความหลากหลาย 

คือ “โทษจําคุก” และ “โทษปรับ” โดยโทษจําคุกท่ีกําหนดไวสูงสุด คือ จําคุกตลอดชีวิต จําคุกไมเกิน

ยี่สิบปไปจนถึงจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน สําหรับโทษปรับสูงสุดคือ 1,000,000 บาท และต่ําสุดนั้น

กําหนดไวเพียง 100 บาทเทานั้น           

ในกรณีผูกระทําความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปไดกระทําความผิด ท่ีมีระวางโทษ

ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ใหถือวาโทษดังกลาวไดเปลี่ยนเปนระวางโทษจําคุกหาสิบป                    

ซ่ึงผูวิจัยจะวิเคราะหโทษทางอาญาเฉพาะ 2 สถานแรกเทานั้น คือ ประหารชีวิต และจําคุก               
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ซ่ึงโทษประหารชีวิตนั้นเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาเปนโทษทางอาญาสูงสุด ไมมีโทษทางอาญาท่ีสูงกวา

นี้แลว124 อยางไรก็ตาม เม่ือไดระวางโทษประหารชีวิตในความผิดฐานหนึ่งแลว ศาลอาจวางโทษ

ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานอ่ืนอีกได ทํานองเดียวกันเม่ือศาลไดระวางโทษจําคุก

จําเลยตลอดชีวิตแลว จะเพ่ิมโทษอีกไมได แตหากเปนการกระทําความผิดหลายกรรมตางกัน แมศาล

จะลงโทษกระทงหนึ่งตลอดชีวิตแลว ศาลยังชอบท่ีจะเพ่ิมโทษกระทงอ่ืนๆ ไดอีก125  

สวนโทษจําคุกนั้น เปนโทษท่ีเอาตัวบุคคลผูกระทําความผิดออกไปจากสังคม ไปอยูในสถานท่ี

ท่ีไมเก่ียวของกับสังคมเพ่ือปองกันมิใหผูกระทําความผิดนั้นไดกระทําความผิดข้ึนอีกภายในระยะเวลา

ท่ีศาลกําหนด  เนื่องจากโทษจําคุกนั้นเปนโทษท่ีมีระยะเวลาเขามาเก่ียวของ ไมวาจะเปน              

วัน, เดือน,  ป หรือ ตลอดชีวิตของผูกระทําความผิด  มีระยะเวลาของโทษข้ันต่ําคือ “ตั้งแต” ไปจน            

“ถึง” ระยะเวลาท่ียาวนานกวา เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 บัญญัติวา “ผูใดฆาผูอ่ืน              

ตองระวางโทษประหารชีวิต  จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป” เปนท่ีนาสังเกตวา 

ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติโทษจําคุกท่ีกําหนดระยะเวลาเปนปนั้น ไมมีมาตราใดเลยท่ีกําหนด

โทษจําคุกเกินกวายี่สิบป มีแตกําหนดโทษจําคุกตลอดชีวิต  ท่ีหากจะลดโทษลงมาก็ใหคงเหลือ                

โทษจําคุกหาสิบป  หรือโทษจําคุกหลายกระทงท่ีรวมโทษจําคุกแลวหลายป ก็ใหจําคุกไมเกินหาสิบป  

หากจะลงโทษผูกระทําความผิดเกินกวายี่สิบปแลว ก็จะบัญญัติใหเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือ

ประหารชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง 

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีการกําหนดโทษไวหลากหลายลักษณะ ซ่ึงโทษจําคุกและ

โทษปรับมีความหลากหลายมากท่ีสุด โดยอัตราโทษจําคุกท่ีมีอัตราโทษสูงสุด คือ ยี่สิบป และโทษปรับ

สูงสุด คือ 1,000,000 บาท โดยเปนการกําหนดตามท่ีเห็นสมควรใหไดสัดสวนกับการกระทําความผิด

ฐานนั้น เพ่ือใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว ไมกลาท่ีจะกระทําความผิดอีก  อีกท้ังประเทศไทยมีการ

กําหนดโทษข้ันต่ําและข้ันสูงไว เพ่ือจํากัดดุลพินิจมิใหศาลลงโทษต่ําหรือสูงไป และในประมวล

กฎหมายอาญาจะเห็นไดวา การกําหนดโทษในแตละฐานความผิดตามลักษณะของความรายแรง           

ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลายไปตามลักษณะของความผิด โดยถือหลักการลงโทษจําคุกและปรับเปน

หลัก นอกจากนี้บางฐานความผิดยังกําหนดโทษไวหลายอยาง เพ่ือใหศาลไดเลือกลงโทษ ซ่ึงมีท้ังโทษ

จําคุกและโทษปรับควบคูกัน แตความผิดท่ีตองใชโทษจําคุกเปนหลัก คือ ความผิดเก่ียวกับชีวิต 

รางกาย เสรีภาพ และเพศท่ีผูเสียหายเปนเด็กอายุไมเกินสิบหาป 

สําหรับโทษจําคุกในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ในบางฐานความผิดควรมีโทษจําคุกท่ี

สูงข้ึน เพราะปจจุบันพฤติการณหรือขอเท็จจริงในการกระทําความผิดไดเบี่ยงเบนไป  ซ่ึงเปนเหตุให

                                                        
124 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 361/2530 
125 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8492/2547 
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การกระทําความผิด บางลักษณะไดเปลี่ยนจากการเปนความผิดเล็กนอยไปสูอาชญากรรมท่ีรุนแรง 

เชน การขมขืนกระทําชําเราชายหรือหญิงวัยรุน ปจจุบันไดมีการขมขืนกระทําชําเราเด็ก ผูสูงอายุ คน

พิการ รวมไปถึงบุพการีของผูกระทําผิดเองท่ีชราภาพแลวก็ตาม ดังนั้นเพ่ือเปนการปราบปราม

อาชญากรรม ซ่ึงมีแนวโนมวาจะมีการกระทําความผิดมากยิ่งข้ึน และรองรับกับฐานความผิดใหมๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึน จึงตองเปลี่ยนแปลงระดับหรืออัตราของโทษดวย แตสําหรับโทษท่ีเปนความผิดพ้ืนฐาน   

(มีอัตราโทษจําคุก 3 ป) และเพ่ิมข้ึนไปตามความรายแรงของการกระทําผิดตอสังคมจากการศึกษา

เปรียบเทียบความผิดและโทษในกฎหมายตางประเทศ และประเทศไทย จะกําหนดโทษจําคุก 3 ป 

สําหรับความผิดท่ีเปนการกระทําตอทรัพย รางกาย เสรีภาพ และชื่อเสียง ซ่ึงถือเปนความผิดพ้ืนฐาน

ในทุกสังคม อันแสดงใหเห็นถึงหลักการรวมกันวา หากเปนความผิดพ้ืนฐานแลว ควรไดรับโทษจําคุก

ไมเกิน 3 ป และระยะเวลา 3 ปนี้ นาจะเปนเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการท่ีจะทําใหผูกระทําความผิด

ไดรับการแกไขฟนฟูและกลับเขาสูสังคม 

สําหรับโทษปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2500 ท่ีบังคับใชมาเปนระยะเวลา 58 ป 

โดยยังไมมีการแกไขปรับปรุง ในขณะท่ีมูลคาของเงินไดเปลี่ยนแปลงไปมากกวาสิบเทาแลว ดังนั้น 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศไทย พ.ศ.2558 จึงไดมีการแกไขปรับปรุงโทษปรับใหสูงข้ึนในบางมาตราแลว เชน ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม 

และในประมวลกฎหมายอาญาของไทย  มีการกําหนดโทษปรับตายตัว และมีเกณฑการกําหนดอัตรา

โทษปรับท่ีเปนสัดสวนกับโทษจําคุก แตสัดสวนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการแกไข

กฎหมายหรือการเพ่ิมฐานความผิดภายหลัง อาจตองประสบกับภาวะคาของเงินลดลงหรือสูงข้ึน 

ดังนั้นเพ่ือใหอัตราโทษปรับสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากคาของเงิน และเพ่ือใหมีผล

เปนการยับยั้งผูกระทําความผิด สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักการปรับตามรายไดของผูกระทํา

ความผิดดวย 

สําหรับเหตุผลท่ีกฎหมายไดกําหนดอัตราโทษจําคุกไวในประมวลกฎหมายอาญาของไทยไวไม

เกินยี่สิบป นอกจากเพ่ือเปนการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ใหสามารถกลับไปใชชีวิตใน

สังคมได และไมหวนไปกระทําความผิดซํ้าอีกแลวนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวายังมีอีกหลายเหตุผล คือ 

1. โดยปกติของชีวิตมนุษยนั้นจะมีอายุหกสิบปโดยประมาณ  หากผูกระทําความผิดตองคํา

พิพากษาใหจําคุกยี่สิบป ก็เทากับจะตองอยูในเรือนจํา 1 ใน 3 ของชีวิต  แตนั้นหมายความวาผูตองขัง

ตองรับโทษตั้งแตเกิด ซ่ึงเปนไปไมได  โดยปกติผูกระทําความผิดท่ีจะตองรับโทษจําคุกยี่สิบปนั้น

จะตองมีอายุเกินสิบแปดปข้ึนไป  ดังนั้น หากผูกระทําความผิดมีอายุสิบแปดปแลวตองคําพิพากษาถึง

ท่ีสุดใหจําคุกยี่สิบปแลว ก็จะตองอยูในเรือนจําจนกระท่ังอายุสามสิบแปดป ซ่ึงหากถือเกณฑอายุของ
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บุคคลท่ัวไปคือหกสิบป แลว ผูกระทําความผิดก็จะใชชีวิตไดอีกเพียงยี่สิบสองปเทานั้น  แตถาหาก

ตองโทษในขณะท่ีอายุมากกวาสิบแปดปแลว  ชีวิตท่ีเหลือก็จะนอยลงไปเรื่อยๆ  

2. การตองขังจําเลยเปนเวลานานตองใชงบประมาณมาก การท่ีรัฐนําผูกระทําความผิด

ออกมาจากสังคมโดยวิธีการจําคุกนั้น รัฐจะนําผูกระทําความผิดมาดูแลแบบใหตองรับทุกขทรมาน

ไมได ผิดหลักมนุษยธรรม รัฐจะตองดูแลผูตองขังใหไดรับความสะดวกตามอัตภาพของผูตองขัง ซ่ึงการ

กระทําดังกลาวของรัฐนั้นจะตองใชงบประมาณ ซ่ึงก็คือเงิน ไมวาจะเปนคาคนดูแล หรือผูคุม  

คาอาหาร คาน้ําประปา คาไฟฟา คายารักษาโทษ และคาใชจายอ่ืนๆ  ซ่ึงหากจะคิดคาใชจายเปนราย

คนแลวก็ไมสามารถคิดได แตหากจะเปรียบเทียบกับการกักขังแทนคาปรับแลว กฎหมายใหหักไดวัน

ละ 200 บาท  ดังนั้น หากคนหนึ่งคนตองคําพิพากษาใหจําคุกยี่สิบปแลว ก็จะตองมีคาใชจายคนละ

ประมาณ 1,440,000 บาท (200 บาท x 30 วัน x 12 เดือน  x 20 ป) 

3. พฤติกรรมของผูกระทําความผิด ไมควรลงโทษจําคุกเกินกวายี่สิบป ระยะเวลายี่สิบปนั้น 

ถือวานานมาก ถาหากกําหนดอายุมนุษยหกสิบปเปนเกณฑแลว เวลายี่สิบปก็เทากับ 1 ใน 3 ของชีวิต 

ดังนั้นในการท่ีจะลงโทษจําคุกผูกระทําความผิดเปนระยะเวลากวายี่สิบปนั้น เรือนจําจะตองดู

พฤติกรรมหรือการกระทําความผิดของผูกระทําความผิดดวย หากเปนการกระทําท่ีมิไดทําให

ผูเสียหายหรือสังคมไดรับผลกระทบอยางรายแรง การลงโทษจําคุกผูเสียหายเปนระยะเวลานานก็ไม

สมเหตุสมผล แตถาหากผูเสียหายหรือสังคมไดรับความเดือดรอนหรือผลกระทบอยางรางแรง เชน ทํา

ใหผูเสียหายถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัส หรือพิการแลว ก็ถือวาเปนเหตุฉกรรจท่ีจะ

ลงโทษผูกระทําความผิดใหหนักข้ึน เชน จําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 

4. ประเทศไทยไมมีเรือนจําเฉพาะคดี  คงใหผูตองขังจําคุกในเรือนจําเดียวกัน  แมจะแยก

แดนเรือนจํากัน ก็เปนเพียงแคโทษตามคดีท่ีหนักเบาตางกันเทานั้น จึงเปนการนําตัวผูกระทําความผิด

ทุกฐานความผิดไปรวมอยูในท่ีเดียวกัน  เรือนจําจึงเปนสถานท่ีเพาะบมหรือเปนสถานท่ีเรียนรูวิธีการ

กระทําความผิดในรูปแบบตางๆ เนื่องจากผูกระทําความผิดบางรายเปนผูกระทําความผิดติดสันดาน 

จึงเปนเหตุใหผูกระทําความผิดบางรายท่ีเปนผูกระทําความผิดครั้งแรกไดรับรู หรือเรียนรูวิธีการกอ

อาชญากรรมอ่ืนๆ ได ยิ่งตองโทษจําคุกนานๆ แลวก็ยิ่งเปนเหตุใหไดรับรู  หรือเรียนรูมากข้ึน                   

ยิ่งจําคุกนานก็จะคุนเคยหรือปรับตัวเขากับสถานท่ีเหลานั้นไดมากยิ่งข้ึนทําใหเม่ือพนโทษแลว ผูพน

โทษอาจไมมีความสามารถเพียงพอในการปรับตัวเขากับสังคม  หรือสถานท่ีแหงใหม  รวมท้ังบุคคลใน

สังคมท่ีผูตองขังเขาไปอยูหรือเปนสมาชิกใหมนั้น  สวนใหญก็มักจะไมยอมรับบุคคลท่ีผานการตองขัง

จําคุกมากอน โดยถือวาเปนบุคคลท่ีไมนาไววางใจหรืออาจจะเปนภัยตอสังคมหรือสถานท่ีเหลานั้น                            

ซ่ึงมักจะเปนเหตุทําใหบุคคลนั้นๆ จําตองกระทําความผิดและกลับเขาไปในเรือนจําเพราะการกระทํา

ความผิดซํ้าอีก  สุดทายผลของการกระทําตางๆ ไมใชแคไมเปนผลดีแกตัวผูกระทําความผิด ยังสงผล

กระทบตอสังคม และตอรัฐ  ท่ีจะตองดูแลบุคคลเหลานั้นอีก วนเวียนเชนนี้อยางไมรูจบ 
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สําหรับการลงโทษทางอาญาของตางประเทศท่ีนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนั้น ประเทศ

แรก คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศท่ีใชกฎหมายระบบประมวลกฎหมาย

หรือซีวิลลอว  ท้ังยังมีแนวคิดการลงโทษท่ีตองการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด และคุมครองเด็กหญิง

และเด็กชายท่ีเปนผูเสียหายจากการถูกกระทําทางเพศท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปลงมา เชนเดียวกับ

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการกําหนดฐานความผิด และการลงโทษท่ี

ชัดเจน โดยโทษจําคุกสูงสุดอยูท่ีประมาณสิบปถึงยี่สิบป และมีโทษจําคุกตลอดชีวิตและโทษประหาร

ชีวิตดวย  แตโทษจําคุกท่ีลงโทษนั้นยังนอยเกินไป รวมไปถึงเงินคาปรับก็นอยมากเชนกัน เนื่องจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีคาเงินนอยกวาประเทศไทย มีสภาพเศรษฐกิจท่ีเรียบงาย                   

และมีกรณีขมขืนกระทําชําเราท่ีเกิดข้ึนนอยมาก ทําใหการขมขืนกระทําชําเราคุมครองเพียงผูเสียหาย

ท่ีเปนผูหญิงเทานั้น และการท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคุมครองเด็กท่ีมีเกณฑอายุตั้งแต 

สิบหาปลงมาก็เพ่ือใหสอดคลองกับอายุของเด็กท่ีตองรับผิดทางอาญา คือ  เม่ือมีอายุครบสิบหาป

บริบูรณเปนตนไป ตอมาสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส แมจะเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย

ตางกัน กลาวคือ  สหรัฐอเมริกาใชระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอว และสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส ใชระบบกฎหมายซีวิลลอวเชนเดียวกับประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  แตสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีแนวคิดในการลงโทษท่ีเหมือนกัน คือ ตองการตัด

ผูกระทําความผิดออกจากสังคม จึงไมมีการกําหนดโทษปรับควบคู แตจะกําหนดโทษจําคุกอยางสูง             

เพียงอยางเดียวในความผิดอาญา นอกจากโทษจําคุกตลอดชีวิตสหรัฐอเมริกาพิพากษาลงโทษจําคุกไว

สูงสุดในทางอาญา คือ สี่สิบป และสหรัฐอเมริกาจะกําหนดอายุเด็กท่ีไดรับการคุมครองไวเปนสองชวง 

คือ คุมครองเด็กท่ีอายุต่ํากวาสิบหกป และคุมครองเด็กท่ีอายุต่ํากวาสิบสองป ท่ีกฎหมายปดปากมิให

ผูกระทําอางความไมรูอายุของเด็กอันเปนสาระสําคัญขององคประกอบความผิด แตเนื่องจากกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาเปนกฎหมายระบบจารีตประเพณีหรือคอมมอนลอวท่ีตัดสินคดี ตามคําพิพากษาในคดีท่ี

มีความคลายคลึงกัน แตสวนใหญคดีขมขืนกระทําชําเราเด็กหรือคดีกระทําการรุนแรงทางเพศอ่ืนๆ          

แกเด็กจะไดรับโทษจําคุกท่ีสูงกวาคดีขมขืนกระทําชําเราผูใหญ เนื่องจากมีลูกขุนซ่ึงเปนประชาชน

ท่ัวไปเขารวมในการพิจารณาดวย การกระทําความรุนแรงตอเด็กยอมสงผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ

แกผูปกครองและบุคคลท่ีอยูอาศัยในละแวกใกลเคียงท่ีมีบุตรหลานเปนเด็กเชนกัน  แตสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสกําหนดโทษจําคุกไวสูงสุด  คือ สามสิบป พิจารณาจากในขอหาการขมขืนกระทําชําเราอันเปน

สาเหตุใหผูเสียหายถึงแกความตาย ตามมาตรา 222-25 และสาธารณรัฐฝรั่งเศสใหความคุมครองเด็ก

ท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป แมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะกําหนดใหบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะได คือ เม่ือมีอายุ

ครบยี่สิบปบริบูรณ แตมีขอยกเวนในเรื่องของการสมรส ท่ีชายและหญิงท่ีมีอายุระหวาง สิบหาถึงยี่สิบ

ป  สามารถสมรสได หากบิดามารดาหรือผูแทน โดยชอบธรรมใหความยินยอม  อีกประการหนึ่งคือ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความเห็นวาภัยท่ีมีอันตรายและมักเกิดกับผูเยาวบอยครั้ง มักเกิดกับผูเยาวท่ีมี

อายุต่ํากวาสิบหาป ทําใหสรุปไดวาท้ังสามประเทศมีหลักเกณฑการกําหนดโทษเก่ียวกับการกระทํา
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ทางเพศ ท่ีคลายกัน คือ มีความเห็นวาภัยท่ีมีอันตรายและมักเกิดกับผูเยาวท่ียังไมรูเทาทันโลกและ

ผูคนบอยครั้ง ประกอบกับผูกระทําอางความไมรูอายุของเด็กอันเปนสาระสําคัญขององคประกอบ

ความผิด การกระทําความรุนแรงตอเด็กยอมสงผลกระทบกระเทือนทางจิตใจแกเด็กผูปกครองและ

บุคคลท่ีอยูอาศัยในละแวกใกลเคียง มีแนวคิดในการลงโทษผูกระทําความผิดตอเด็กสูงกวากระทําตอ

บุคคลท่ัวไป แมแตละประเทศจะมีวัตถุประสงคการลงโทษและการกําหนดโทษจําคุกและโทษปรับท่ี

ไมเทากันในแตละประเทศก็ตาม 

เม่ือในทางปฏิบัติแลว โทษจําคุกอยางสูงของไทยท่ีบัญญัติไวใหมีระยะเวลาในการจําคุกไม

เกินยี่สิบป ผูวิจัยเห็นวาเปนระยะเวลาท่ีสมควร สอดคลองกับแนวคิดการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟู

ผูกระทําความผิดแลว จึงไมมีความคิดเห็นในการเสนอใหเพ่ิมโทษจําคุกข้ันสูง เวนแตเปนกรณีท่ี

ผูกระทําความผิดไดกระทําความผิดเก่ียวกับเพศดังกลาวซํ้าอีก จึงจะอาศัยเหตุเพ่ิมโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 93 (10) แตกรณีท่ีเปนการกระทําชําเราตอเด็กหรือการขมขืนกระทําชําเราตอ

เด็กนั้น เม่ือไมสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมโทษข้ันสูงไดก็ตองพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษข้ันต่ํา ซ่ึงประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 276 อันเปนการขมขืนกระทําชําเราบุคคลท่ีมิใชเด็กไวในวรรคหนึ่งกําหนดไว 

“ตั้งแตสี่ป” และวรรคสามซ่ึงเปนเหตุฉกรรจกําหนดไว “ตั้งแตสิบหาป”  สวนมาตรา 277  อันเปน

การกระทําชําเราเด็กบัญญัติไวในวรรคหนึ่งวา “ตั้งแตสี่ป” และในวรรคสามซ่ึงเปนเหตุฉกรรจวา 

“ตั้งแตเจ็ดป”  สวนวรรคสี่นั้นกําหนดไวเพียงสถานเดียว คือ “จําคุกตลอดชีวิต” ผูวิจัยจึงเห็นสมควร

ท่ีจะเพ่ิมโทษผูกระทําความผิดในกรณีท่ีเด็กถูกกระทําชําเราโดยไมยินยอมหรือเรียกวาถูก “ขมขืน

กระทําชําเรา” โดยกําหนดโทษข้ันต่ําใหสูงกวากรณีผูใหญถูกขมขืนกระทําชําเรา  เชน 

 1. เด็กอายุไมเกินสิบหาปถูกกระทําชําเราโดยเด็กยินยอมนั้น ผูกระทําควรจะตองรับโทษ 

หนักกวาการขมขืนการกระทําชําเราตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง คือ จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป 

2. เด็กอายุไมเกินสิบสามปถูกกระทําชําเราโดยเด็กนั้นยินยอม ผูกระทําควรตองรับโทษ  

หนักกวาการขมขืนการกระทําชําเราตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง คือ จําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 

3. เด็กอายุไมเกินสิบหาปถูกกระทําชําเราโดยเด็กนั้นไมยินยอม(ขมขืนกระทําชําเราเด็ก) 

ผูกระทําควรจะตองรับโทษ  หนักกวาการขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 และมาตรา 277                

วรรคหนึ่ง คือ จําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 

4. เด็กอายุไมเกินสิบสามปถูกกระทําชําเราโดยเด็กนั้นไมยินยอม(ขมขืนกระทําชําเราเด็ก)  

ผูกระทําตองรับโทษจําคุก  ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป  หรือจําคุกตลอดชีวิต 

สวนประมวลกฎหมายอาญาท่ีเปนเหตุฉกรรจของมาตรา 276 วรรคหนึ่งและ มาตรา 277 

วรรคหนึ่งและวรรคสาม  คือ 
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มาตรา 277 ทวิ  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา 277 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เปนเหตุใหผูถูกกระทํา 

(1) รับอันตรายสาหัส  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบ

ป และปรับตั้งแตสามหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

(2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอด

ชีวิต 

 

 ดังนั้นเม่ือไดเพ่ิมโทษของการขมขืนกระทําชําเราเด็กตามท่ีไดนําเสนอมาขางตนแลว                        

ก็ควรจะตองพิจารณาถึงเหตุฉกรรจของการกระทําดังกลาวตามมาตรา 277 ทวิ ตามลําดับดวย                  

แตเนื่องจากวาอัตราโทษข้ันสูงของมาตราดังกลาวนั้นถึงประหารชีวิตแลวก็ไมอาจท่ีจะเพ่ิมโทษใหมาก

ไปกวาท่ีบัญญัติไวแลวได  จึงไดแตเพียงพิจารณาโทษข้ันต่ําเทานั้น ซ่ึงโทษข้ันต่ําของมาตรา 277 ทวิ 

(1) เทานั้น ท่ีมีอัตราโทษข้ันต่ําตั้งแต “สิบหาป” ท่ีครอบคลุมถึงเหตุฉกรรจของการขมขืนกระทําเราท่ี

เปนบทท่ัวไปตามมาตรา 276 ดวย ซ่ึงหากแกไขโทษทางอาญาท่ีขอเท็จจริงปรากฏวาเปนการกระทํา

ชําเราเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาปหรือสิบสามปโดยเด็กนั้นยินยอม  แตมีเหตุฉกรรจเด็กไดรับอันตราย

สาหัส ก็ถือวาเปนการกําหนดโทษข้ันต่ําท่ีใกลเคียงกับโทษข้ันสูงแลว เพ่ือเปนตัวเลือกการกําหนด

จํานวนปของโทษจําคุกใหเหมาะสมกับความรายแรงท่ีตางกันของแตละความผิด แตหากเปนการ

กระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาปหรือสิบสามปโดยเด็กนั้นไมยินยอมแตแลวมีเหตุฉกรรจเด็กนั้น  

ถึงแกความตาย ก็ใหมีอัตราโทษตามมาตรา 277 ทวิ  (2) คือ ตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุก

ตลอดชีวิต เทานั้น  

     กลาวโดยสรุป คือ การลงโทษทางอาญาเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีกําหนดไวในกฎหมายอาญา

ของทุกประเทศเพ่ือใชบังคับกับผูกระทําความผิด โทษท่ีกําหนดจะมีลักษณะรุนแรงมากหรือนอย 

ข้ึนอยูกับลักษณะของการกระทําความผิดวา มีความรายแรงและเกิดความเสียหายตอผูเสียหายหรือรัฐ

มากนอยเพียงใด และดวยเหตุท่ีการลงโทษนั้นเปนการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

จึงจําเปนตองมีกฎหมายใหอํานาจไว และตองกระทําโดยบุคคลผูมีอํานาจเปนตัวแทนโดยชอบธรรม

ของรัฐ สังคม หรือชุมชน  การลงโทษทางอาญานั้นเปนการลงโทษท่ีรุนแรงและกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูกระทําความผิด ดังนั้น การใชมาตรการโทษทางอาญา  

จึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมในความสัมพันธระหวางความผิดและโทษ รวมถึงประสิทธิภาพในการ

บังคับใชกฎหมายดวย มิฉะนั้น นอกจากจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําผิดโดยตรงแลว 

ยังทําใหกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิ์และไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสิ่ง

หนึ่งท่ีจําเปนตองคํานึงถึงดวย คือ โทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไมควรเปนอุปสรรคหรือสรางความ

บอบช้ําทางจิตใจใหแกผูกระทําความผิดจนไมอาจกลับตนเปนคนดีหรือกลับเขาสูสังคม เพ่ือใชชีวิต

รวมกับผูอ่ืนอยาง เปนปกติสุขไดอีกตอไปดวย 



 

บทท่ี  5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นเพ่ือเปนการเสนอแนะมาตรฐานในการกําหนด                    

อัตราโทษและพัฒนาในเรื่องการลงโทษท่ีเหมาะสม ผูวิจัยจึงขอสรุปและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1  บทสรุป 

 

      การกระทําความผิดทางเพศตอเด็กในปจจุบัน ไมวาผูถูกกระทํานั้นจะเปนเด็กหญิงหรือ

เด็กชาย  เด็กยังคงถูกทํารายและถูกแสวงหาผลประโยชนทางเพศหลายรูปแบบ นับวันยิ่งทวีความ

รุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆ อันสงผลกระทบกระเทือนท้ังทางรางกายและจิตใจแกเด็ก

ผูถูกกระทํานั้น สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากกฎหมายอาญาของไทยท้ังดานสาระบัญญัติ

และวิธีสบัญญัติยังคงมีขอบกพรองอยู แมจะมีการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเก่ียวกับองคประกอบ

ความผิดภายนอก องคประกอบภายใน และอัตราโทษปรับลาสุดเม่ือ พ.ศ.2558 รวมไปถึงคํานิยาม

ของคําวา “ขมขืนกระทําชําเรา” มาหลายครั้งแลว อาทิ กฎหมายอาญาดานสาระบัญญัติ ไดมีการ

แกไขใหผูถูกขมขืนกระทําชําเราหรือเด็กท่ีถูกกระทําชําเรา เปนไดท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย การแกไข

ใหผูกระทําสามารถเปนเพศใดก็ได  โดยการตีความจากการบัญญัติเพศผูกระทําไววา “ผูใด” ก็ดี การ

ขยายความนิยามคําวา “การกระชําเรา” ก็ดี รวมไปถึงการแกไขโทษปรับในความผิดฐานกระทําชําเรา

เด็ก มากกวาเดิมสิบเทา กลาวคือ จากเดิมโทษปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หม่ืนบาท  เปนปรับตั้งแตแปด

หม่ืนถึงสี่แสนบาท นั้นเปนการคุมครองความบริสุทธิ์ทางเพศของเด็กท่ียังไมชัดเจนเพียงพอ                               

เม่ือเทียบกับประเทศตางๆ ท่ีไดนํามาเสนอในบทท่ีผานมา   

   สาระสําคัญของการทําวิจัยครั้งนี้อยูท่ีการกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาปและไมเกิน

สิบสามป ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง

นั้น มีอัตราโทษจําคุกท่ีเทากับการขมขืนกระทําชําเราบุคคลท่ีมิใชเด็ก กลาวคือ มีอายุท่ีเกิน          

สิบแปดป ตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งคือ จําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป  (สวนโทษปรับนั้นไดมีการปรับปรุง

แกไขและประกาศใชไปแลวเม่ือป พ.ศ.2558 ท่ีผานมา คือจากเดิมแปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท                   

เปนแปดหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท) และวรรคสามนั้นกําหนดอายุของเด็กท่ีไมเกินสิบสามปไว โดยวาง

โทษจําคุกไวตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอด
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ชีวิต ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการท่ีกฎหมายบัญญัติอัตราโทษจําคุกของการกระทําชําเราเด็กท่ีอายุไมเกินสิบหา

ปไวเทากับการขมขืนกระทําชําเราผูใหญนั้นไมยุติธรรม เพราะเหตุวาเด็กนั้นมีวุฒิภาวะตางๆ ท่ีไมอาจ

เทียบกับผูใหญได  ถูกหลอกหรือชักจูงไปในทางเสียหายทางเพศไดงายกวาผูใหญ อาจถูกขูเข็ญดวย

ประการใดๆ  ถูกใชกําลังประทุษราย อยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได ถูกหลอกใหใชหรือเสพยาเสพ

ติดหรือสิ่งมึนเมาอยางอ่ืน เชน สุรา เปนตน ซ่ึงปฏิกิริยาเหลานี้นานาอารยะประเทศ ไมถือวาเด็ก

ยินยอมใหรวมประเวณี   เม่ือไมถือวาใหความยินยอมก็เทากับวา เปนการขมขืนกระทําชําเรา  สวน

กฎหมายอาญาของไทยแมจะบัญญัติคุมครองเด็กท่ีอายุไมเกินสิบหาปไวในมาตรา 277 วรรคหนึ่ง 

และอายุไมเกิน สิบสามปไวในวรรคสามก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงโทษจําคุกท่ีจะลงแกผูกระทํา

ความผิดแลวก็เห็นวาเปนการคุมครองเฉพาะวุฒิภาวะของเด็กเพียงอายุและความยินยอมของเด็ก

เทานั้น  มิไดใหความสําคัญกับอัตราโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดในกรณีท่ีขมขืนกระทําชําเราเด็ก

ใหหนักกวาการขมขืนกระทําชําเราผูใหญ 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษากฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเก่ียวกับเพศ ในสวนการขมขืนกระทําชําเรา

และการกระทําชําเราตอเด็ก ของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกานั้น จะใชแนวคิดในเรื่องลักษณะของความยินยอม  (ความยินยอมอัน

บริสุทธิ์) และลักษณะของการกระทําความผิด อันเปนองคประกอบความผิดคลายคลึงกัน มีเพียง

ความแตกตางเรื่องอายุของเด็กผูเสียหายท่ีไดรับการคุมครองเทานั้น  

       หลักความรับผิดทางอาญา ตามหลักความเปนสากล จะใชหลักการลงโทษใหเหมาะสม                 

กับตัวผูกระทําความผิด (Individualization) คือ จะตองมีการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับตัวผูกระทํา

ความผิด (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาถึงความจริง วา มนุษยแตละคนมี

ความสามารถท่ีไมเทาเทียมกันในการรับผิดชอบ ท้ังยังมีบุคคลหลายประเภทท่ีควรไดรับการลดโทษ

หรือไมตองรับโทษเลย การลงโทษตามแนวความคิดนี้จะมุงเนนท่ีตัวผูกระทําความผิดโดยตรง                  

หาไดตองการใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนไม โดยมุงท่ีจะปรับปรุงแกไขอบรมบมนิสัยของผูกระทําความผิดให

ผูกระทําความผิดสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมได  เพราะการลงโทษโดยการทํา

ใหผูกระทําความผิดไดรับความยากลําบากหรือไดรับผลรายนั้น ในบางกรณีก็ไมเหมาะสมกับตัว

ผูกระทําความผิด และไมสามารถทําใหผูกระทําความผิดประพฤติตัวดีข้ึนได การลงโทษใหเหมาะสม

กับความผิดมีแนวคิดท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา การท่ีมนุษยแตละคนกระทําความผิดนั้น เนื่องมาจาก

บุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผูกระทําความผิดและพฤติการณภายนอก เชน สิ่งแวดลอมรอบตัวผูกระทํา

ความผิด ซ่ึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการกระทํา
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ความผิด โดยสิ่งแวดลอมจะเปนตัวกระตุนการตัดสินใจของบุคคลนั้นใหกระทําความผิด ไมวาบุคคล

นั้นมีความคิดท่ีจะกระทําความผิดอยูกอนหนานั้นหรือไมก็ตาม ฉะนั้นบุคคลจึงควรปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมอยูเสมอ ควรเปนไปในทิศทางท่ีเขากับสังคมในกรณีท่ีสิ่งแวดลอมดี หรืออาจเปนปรปกษ

กับสังคม ในกรณีท่ีสิ่งแวดลอมไมดี  เชน อาศัยอยูในชุมชนแออัดมักพบเห็นการกระทําความผิดเรื่อง

ยาเสพติดหรือการชิงทรัพย  แตถึงอยางไรก็ดี การท่ีบุคคลจะตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆนั้น ข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายอยาง เชน สังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา วิทยาศาสตร เปนตน ประกอบกับอิสระและเสรีภาพ

เปนสิ่งสําคัญ และมีอยูในการกระทําของบุคคล เปนตน เพราะทุกคนมีความเอนเอียงท่ีจะสามารถ

ประกอบอาชญากรรมดวยกันไดท้ังสิ้น ดังนั้น การท่ีบุคคลจะกระทําความผิดหรือไมจึงข้ึนอยูกับ                                   

การเลือกตัดสินใจของตัวเองเปนสําคัญ 

      หลักความรับผิดทางอาญาดังกลาว มีแนวคิดเพ่ือมุงเนนท่ีตัวผูกระทําความผิดโดยตรง                  

หาไดตองการใหมีผลถึงบุคคลอ่ืนไม โดยมุงท่ีจะปรับปรุงแกไขอบรมบมนิสัยของผูกระทําความผิดให

ผูกระทําความผิดสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมได  เพราะการลงโทษโดยการทํา

ใหผูกระทําความผิดไดรับความยากลําบากหรือไดรับผลรายนั้น ในบางกรณีก็ไมเหมาะสมกับตัว

ผูกระทําความผิด และไมสามารถทําใหผูกระทําความผิดประพฤติตัวดีข้ึนได ทําใหกฎหมายอาญา                

ของไทยบัญญัติการลงโทษจําคุกท่ีนอกเหนือจากโทษจําคุกตลอดชีวิต คือ จําคุกเปนเวลายี่สิบป                 

ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ี ไมใหผูกระทําความผิดบอบช้ําจากการถูกลงโทษมากเกินไป เนนการแกไขฟนฟู

ผูกระทําความผิดใหสามารถปรับตัวเขาไปใชชีวิตหลังพนโทษในสังคมได  เม่ือโทษข้ันสูงไมสามารถ

แกไขเพ่ิมข้ึนไดตามแนวความคิดดังกลาว การเปลี่ยนแปลงโทษใหหนักข้ึน จึงตองแกปญหาท่ี                    

การเพ่ิมโทษข้ันต่ําในฐานความผิดนั้นๆ แทน   

จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ จะเห็นไดวาในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไดกําหนดฐานความผิดออกเปน 3 ฐานความผิด เรียงจากฐาน

ความผิดท่ีมีโทษหนักท่ีสุด ดังนี้ 

          1. ความผิดฐานขม ขืนกระทําชํ า เรา เด็ก  ท่ี มีอายุต่ํ ากว าสิบห าป  หรือ  สิบหกป                                    

และตองรับโทษหนักข้ึน หากเปนการขมขืนกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบสองป  

2. ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา (บทท่ัวไป) เพ่ือเปนการคุมครองผูเสียหายท่ีไมใชผูเยาว  

3. ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํ ากวาสิบหาป  และตองรับโทษหนักข้ึน                    

หากเปนการกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบสองป 

จากการศึกษากฎหมายของท้ังสามประเทศ ผูวิจัยมีความเห็นวา การบัญญัติฐานความผิดของ

สาธารณรัฐฝรั่ ง เศสมีการบัญญัติฐานความผิด ท่ีชัดเจนท่ีสุด โดยแยกออกเปน 3 มาตรา                               

คือ ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราเด็ก และความผิดฐานกระทํา

ชําเราเด็ก รวมถึงมีการกําหนดโทษของแตละฐานความผิดหนักเบาตามลําดับ เรียงตามฐานความผิดท่ี
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มีโทษหนักท่ีสุด ดังกลาวขางตน สําหรับประเทศไทยกําหนดฐานความผิดเพียงแค ความผิดฐาน

กระทําชําเราเด็ก ไมมีฐานความผิดเรื่องการขมขืนกระทําชําเราเด็ก  และอีกประการหนึ่ง กฎหมาย

อาญาของไทยกําหนดโทษจําคุกในความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน สิบหาป ตามมาตรา 277 

วรรคหนึ่งไวเทากันกับความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง ทําใหประเทศไทย

ยังคุมครองผูเสียหายท่ีเปนเด็กท่ีถูกขมขืนกระทําชําเราหรือถูกกระทําชําเรา ไมเพียงพอเทาท่ีควร หาก

ประเทศไทยนํากฎหมายอาญาฝรั่งเศสมาเปนแบบอยางในการกําหนดฐานความผิดและการกําหนด

โทษในสามฐานความผิดดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวาอาชญากรรมทางเพศตอเด็กในประเทศไทย

นาจะมีแนวโนมลดลง  หากไปแกไขกฎหมายขมขืนกระทําชําเราทุกกรณีใหมีโทษประหารชีวิต อาจ

เปนการสรางความเสี่ยงใหผูเสียหายท่ีเปนเด็กอาจถูกฆาตกรรมอําพรางคดีจากผูกระทําความผิด 

ดังนั้นกฎหมายอาญาของประเทศไทย จึงควรมีการบัญญัติฐานความผิดใหชัดเจน   รวมไปถึงกําหนด

โทษของฐานความผิดออกเปน 3 ฐานความผิด เรียงจากฐานความผิดท่ีมีโทษหนักท่ีสุด คือ  ความผิด

ฐานขมขืนกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา  (บทท่ัวไป)  และ 

ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาป แตสิ่งท่ีอาจเปนปญหาอีกประการหนึ่ง คือ 

เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายอาญาของไทย กําหนดใหลงโทษสูงสุด คือยี่สิบป  ตามแนวความคิดท่ีมี

วัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด แตกฎหมายอาญาฝรั่งเศสมีแนวความคิดท่ี

มีวัตถุประสงคในการลงโทษเพ่ือตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม ทําใหกฎหมายอาญาฝรั่งเศส

กําหนดโทษจําคุกสูงสุดถึงสามสิบป แตไมมีโทษปรับ หากกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังคงมี

แนวความคิดในการกําหนดโทษจําคุกข้ันสูงเพียงยี่สิบป และยังคงใหมีโทษปรับอยู อาจตองแกปญหา

โดยใชการแกไขหรือเพ่ิมโทษข้ันต่ําแทนท่ี แตอยางไรก็ตาม ตองมีการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับตัว

ผูกระทําความผิด  (Punishment to Fit the Crime) โดยพิจารณาจากลักษณะการกระทําความผิด 

เจตนา และพฤติการณหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ของผูกระทําความผิดดวย เนื่องจากในบางกรณีผูกระทํา

ความผิดบางคน ควรไดรับการลดโทษ  เพ่ิมโทษ รอการลงโทษ หรือไมตองรับโทษ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอความเห็นวา  การกระทําชําเราเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบหาป ตามมาตรา 

277 วรรคหนึ่ง แมกฎหมายจะบัญญัติวา “ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” ก็แสดงใหเห็นชัดอยู

แลววากฎหมาย  ไมถือความยินยอมของเด็กเปนสําคัญ ถาผูกระทําไดกระทําชําเราตอเด็กท่ีมีอายุยัง

ไมเกินสิบหาปแลว  มีอัตราโทษเทากับการขมขืนกระทําชําเราผูใหญ ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 276 วรรคหนึ่ง เพราะกฎหมายบัญญัติอัตราโทษจําคุกไวเทากัน (ตางกันแตเพียงโทษปรับ)  

และเม่ือไดพิจารณาอัตราโทษแลวก็เห็นวากฎหมายก็ถือวาการกระทําชําเราเด็ก (ไมวาจะยินยอม

หรือไมก็ตาม) เปนการขมขืนกระทําชําเราเด็ก จึงเห็นสมควรท่ีจะแกไขและเพ่ิมเติมกฎหมายท้ังใน

สวนของฐานความผิดและอัตราโทษจําคุก ดังตอไปนี้ 
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           1. แกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ในสวนของอัตราโทษ

จําคุก 

            มาตรา 277  ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาปซ่ึงมิใชสามีหรือภริยาของตน                   

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป (จากเดิม “สี่ปถึงยี่สิบป”) และปรับตั้งแตแปดหม่ืนถึงหนึ่ง

แสนบาท  

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งหมายความวา การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา

โดยใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทําตออวัยวะเพศ  ทวารหนัก หรือชองปากของเด็ก  หรือการใชสิ่ง

อ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็ก 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบสามปซ่ึงมิใชสามี

หรือภริยาของตน  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป (จากเดิม “เจ็ดปถึงยี่สิบป”)  และปรับตั้ง

แตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

          2. เพ่ิมเติมกฎหมายอาญา   ในสวนของฐานความผิดและอัตราโทษจําคุก ดังนี้ 

มาตรา 277/1  ผูใดขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ 

โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวา

ตนเปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบสองปถึงยี่สิบป  และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึง

สี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งหมายความวา การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา

โดยใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทําตออวัยวะเพศ  ทวารหนัก หรือชองปากของเด็ก  หรือการใชสิ่ง

อ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็ก 

 ผูใดขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุไมเกินสิบสามป โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลัง

ประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปน

บุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป  และปรับตั้งแตสองแสนหาหม่ืนบาทถึงสี่แสน

บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

 

มาตรา 277 จตุ  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 277/1 วรรคหนึ่ง และ

วรรคสาม เปนเหตุใหเด็กผูถูกกระทํา 

 (1) รับอันตรายสาหัสหรือพิการตลอดชีวิต  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสิบหกปถึงยี่สิบป  หรือจําคุกตลอดชีวิต   

 (2)  ถึงแกความตาย  ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต   
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โทษท่ีผูวิจัยนําเสนอท้ังในสวนการแกไขโทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคหนึ่ง

และวรรคสาม  และในสวนของการเพ่ิมเติมกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277/1 และ

มาตรา 277 จตุ นั้น เม่ือไดกลาวในสวนของบทวิเคราะหแลววา  โทษจําคุกตามประมวลกฎหมาย

อาญาของไทย นอกจากโทษจําคุกตลอดชีวิตนั้น มีโทษจําคุกข้ันสูงคือไมเกินยี่สิบป ตามแนวคิดการ

ลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด แตสําหรับในสวนโทษจําคุกข้ันต่ํานั้น ประมวลกฎหมายอาญา

พิจารณาไปตามความรายแรงของแตละฐานความผิด ซ่ึงมีโทษข้ันต่ําตั้งแต ความผิดลหุโทษ บัญญัติให

จําคุกหนึ่งเดือน ไปจนถึงความผิดฐานอ่ืนๆ เชน ความผิดฐานตระเตรียมการเพ่ือประทุษรายตอ

พระองค  หรือเสรีภาพตอพระมหากษัตริย ตามมาตรา 108 หรือความผิดฐานประทุษรายตอพระองค

หรือเสรีภาพพระราชินีหรือรัชทายาท มาตรา 110 ท่ีกําหนดใหมีโทษข้ันต่ําท่ีสิบหกปถึงยี่สิบป เปนตน 

ซ่ึงโทษจําคุกข้ันต่ําท่ีประมวลกฎหมายอาญาของไทยกําหนดสวนใหญ คือ สามเดือน, หกเดือน, สอง

ป, สามป,  สี่ป, หาป, เจ็ดป, สิบป,  สิบสองป,  สิบหาป,  สิบหกป  ซ่ึงแตละฐานความผิดก็จะกําหนด

โทษข้ันต่ํา และโทษข้ันสูงไวแตกตางกันตามความรายแรงของแตละฐานความผิด แตถึงอยางไรก็ตาม 

โทษข้ันสูงก็ยอมไมเกินยี่สิบป เม่ือไมสามารถขยายอัตราโทษชั้นสูงได ผูวิจัยจึงคงฐานการกําหนดโทษ

จําคุกข้ันสูงไวท่ียี่สิบปตามเดิม ท้ังในสวนการขอแกไขและการเพ่ิมเติมกฎหมาย แตผูวิจัยขอนําเสนอ

แกไขเปลี่ยนแปลงกําหนดโทษข้ันต่ํา ดังนี้  

1. มาตรา 277     วรรคหนึ่ง  จําคุกตั้งแต เจ็ดป ถึงยี่สิบป   

 มาตรา 277      วรรคสาม  จําคุกตั้งแต สิบป ถึงยี่สิบป   

2.   มาตรา 277/1   วรรคหนึ่ง  จําคุกตั้งแต สิบสองป ถึงยี่สิบป                                

 มาตรา 277/1   วรรคสาม  จําคุกตั้งแต สิบหาป ถึงยี่สิบ 

3. มาตรา 277 จตุ (1) จําคุกตั้งแต สิบหกป ถึงยี่สิบป   

 เนื่องจากผูวิจัยมีความตองการนําเสนอเพ่ือกําหนดโทษในมาตราท่ีขอแกไขและเพ่ิมเติม

ดังกลาวสูงกวาโทษในมาตรา 276 วรรคหนึ่ง และมาตรา 277 วรรคหนึ่งและวรรคสามในปจจุบัน            

โดยไมแกไขในสวนของโทษจําคุกข้ันสูง โดยโทษจําคุกข้ันต่ําท่ีผูวิจัยนําเสนอกลาวคือ เจ็ดป, สิบป,      

สิบสองป,  สิบหาป,  สิบหกป  นั้น  เปนโทษจําคุกข้ันต่ําท่ีมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา                    

แตสําหรับการกําหนดโทษจําคุกข้ันต่ําในมาตรา 277 วรรคหนึ่ง เปน “เจ็ดป” และการกําหนดโทษ

จําคุกข้ันต่ําในมาตรา 277 วรรคสาม เปน “สิบป” นั้น  เทียบเคียงกับจํานวนปท่ีเพ่ิมข้ึนตามกฎหมาย

ปจจุบันคือ  โทษจําคุกข้ันต่ําในมาตรา 277 วรรคหนึ่ง เปน “สี่ป” และการกําหนดโทษจําคุกข้ันต่ําใน

มาตรา 277 วรรคสาม เปน “เจ็ดป” เปนการกําหนดใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึนในความผิดท่ี

รายแรงข้ึนแตเปนการกระทําลักษณะเดียวกัน เปนจํานวนสามป ตามกฎหมายปจจุบันเชนเดิม  

กฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีบัญญัติหามมิใหกระทําการเชนนั้น ผูใดฝาฝนตองถูกลงโทษ  

เปนการปองกันสังคมมิใหเกิดความวุนวาย  เปนการปองกันหรือเอาตัวผูกระทําความผิดออกไปจาก
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สังคมไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือตลอดไป  อันเปนการปองกันท่ีปลายเหตุ  หากผูกระทําความผิดฝา

ฝนกฎหมายท่ีบัญญัติไว ก็ตองถูกแยกออกไปจากสังคม  กฎหมายอาญามิไดทําการปองกันท่ีตนเหตุ 

กลาวคือ กฎหมายอาญามิไดบัญญัติหามผูถูกกระทําวาไมควรทําอะไร อยางไร เพียงแตบัญญัติหาม

รวมไปถึงการกําหนดโทษผูกระทําท่ีคิดจะกระทํา ตั้งใจท่ีจะกระทํา ตระเตรียมการท่ีจะกระทํา และลง

มือกระทํา อาทิเชน การขมขืนกระทําชําเรานั้น ความเปนจริงสวนหนึ่ง ท่ีไมอาจปฏิเสธได คือตัว

ผูถูกกระทําเองท่ีเปนตนเหตุใหเกิดการกระทํา  เชน การแตงกายลอแหลมหรือการไมสวมใสเสื้อผา 

อันเปนการสอไปในทางกระตุนอารมณทางเพศผูอ่ืนใหมีความตองการทางเพศ  และอาจแสดงออกซ่ึง

ภาวะเชนนั้นในสื่อสารสนเทศตางๆ ท่ีมีหรือนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน อาทิ แอพพลิเคชั่น

ไลน เฟซบุค  เปนตน มีผูถูกกระทําชําเราไมนอยท่ีถูกกระทําชําเรา โดยผานสื่อออนไลนเชนนี้ ซ่ึงมีให

เห็นเปนขาวอยูเนืองๆ  บางทานอาจจะโตแยงวา การแตงกายหรือไมแตงกายนั้นเปนสิทธิเสรีภาพสวน

บุคคล ท่ีบุคคลอ่ืนไมอาจจะลวงละเมิดได ตรงนี้ผูวิจัยยอมรับและไมอาจโตแยงได  แตในการวิจัยครั้ง

นี้ ผูวิจัยขอวิเคราะหถึงตนเหตุของการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราโดยเฉพาะกรณีท่ี

ผูเสียหายท่ีเปนเด็ก ซ่ึงเปนผูไดรับความเสียหายตอรางกายและจิตใจ อันจําเปนตองไดรับการเยียวยา 

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองแยกออกจากกับเรื่องสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
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