เหตุเพิม่ โทษในความผิดเกีย่ วกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285
ถิรดล วัฒนศักดิ์*
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์**

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา เกี่ย วกับ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
เกี่ยวกับเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัวในการกระทําความผิดทางเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
285 ซึ่งปั จจุ บันมีการบัญญัติให้ การคุ้มครองแก่บุคคล 4 กลุ่มดังต่ อไปนี้คือ (1) ผู้สืบสันดาน
(2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ ในความดู แล (3) ผู้ อยู่ ในความควบคุ มตามหน้ าที่ราชการ (4) ผู้ อยู่ ในความ
ปกครอง ในความพิทกั ษ์ หรืออยู่ในความอนุบาล
เห็นได้ ว่าขอบเขตความรับผิดตามมาตราดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงกรณี ผู้ป่วยที่อยู่
ในความดูแลของสถานพยาบาล เด็กกําพร้ าในสถานสงเคราะห์ หรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้ท่ตี ้ อง
รับดูแล ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนมิได้ อยู่ในสถานะที่จะปกป้ องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้
ดังนั้น หากมีกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มนี้แล้ ว ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้ถูกกระทําและครอบครัว ตลอดจนความสงบสุขของสังคมอย่างรุนแรง
ขณะเดี ย วกัน จากการศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บัญญัติให้ การกระทํา กรณีการขู่ว่าจะใช้ อาวุธอันตราย เหยื่อเป็ นผู้สูงอายุ ต้ังแต่
60 ปี ขึ้นไป เหยื่อเป็ นผู้พิการร่ างกาย การใช้ สารเคมีกับเหยื่อ เป็ นบทเพิ่มโทษ และประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีการบัญญัติให้ การกระทําต่อผู้สบื สันดานหรือกระทําต่อบุพการี การ
กระทําต่อผู้อยู่ภายใต้ การปกครอง ดูแล หรือให้ การศึกษา การทํางานหรือการจ้ างงาน หรือกระทํา
ต่ อนักโทษ หรือการใช้ ประโยชน์จากตําแหน่ งหน้ าที่การงานกระทําความผิดทางเพศ และกรณี
แพทย์ท่กี ระทําต่อผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ที่ปรึกษากระทําต่อผู้ถูกกระทําโดยใช้ ประโยชน์จากการ
ได้ รับความไว้ วางใจในการให้ คาํ ปรึกษา การรักษาหรือการดูแลอื่นใด การกระทําต่อคนพิการ ซึ่ง
รวมไปถึงผู้ป่วยโรคจิต เป็ นบทเพิ่มโทษ
ดังนั้น เพื่อให้ บทบัญญัติของกฎหมายไทยมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้ อง
ไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ จึงควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมให้ เหตุเพิ่ม
โทษในการกระทําความผิดทางเพศตามมาตรา 285 ครอบคลุมถึงผู้กรณีผ้ ูป่วยที่อยู่ในความดูแล

*

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ของสถานพยาบาลหรือกระทําต่อเด็กกําพร้ า คนชราในสถานสงเคราะห์หรือกระทําต่ อผู้ท่อี ยู่ใน
ความดูแลของผู้ท่ตี ้ องรับดูแลด้ วย

1. บทนํา
การใช้ กฎหมายอาญาเพื่อเป็ นเครื่องมือคุ้มครองการอยู่ ร่วมกันของมนุ ษย์ในสังคม
ต้ องกระทําเฉพาะเท่าที่จาํ เป็ นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เท่านั้น เพราะหากมีการบัญญัติกฎหมาย
อาญาขึ้นใช้ อย่างพรํ่าเพรื่อแล้ ว สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกระทบกระเทือนจนเกินความ
จําเป็ น กฎหมายอาญาจึงไม่ เพียงแต่ จะจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่านั้น แต่ กฎหมาย
อาญาจะต้ องเป็ นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้ วย การจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของ
บุคคลแม้ จะกระทําได้ แต่จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้
ด้ วยเหตุน้ ี จึงได้ มีการวางหลักประกันไว้ ในกฎหมายอาญา โดยมาตรา 2 วรรคหนึ่ง มี
เนื้อหาครอบคลุม 4 ประการคือ (1) การห้ ามใช้ กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษอาญาแก่บุคคล
(2) การห้ ามใช้ กฎหมายที่ใกล้ เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล (3) กฎหมายอาญาต้ อง
บัญญัติให้ ชัดเจนแน่นอน และ (4) กฎหมายอาญาไม่มีผลย้ อนหลัง
ในส่ ว นของหลั ก ประกัน กฎหมายอาญา ประการที่ส อง คื อ การห้ า มใช้ ก ฎหมายที่
ใกล้ เคียงอย่างยิ่งในกฎหมายอาญา เนื้อหาของหลักประกันข้ อนี้ เกี่ยวข้ องกับการตีความกฎหมาย
อาญาอย่างใกล้ ชิด กล่าวคือ ห้ ามกําหนดหรือขยายบทกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้ ว รวมตลอดถึงการ
ห้ า มใช้ บ ทกฎหมายที่ใ กล้ เ คี ย งอย่ า งยิ่ ง ในทางเพิ่ ม โทษด้ ว ย (nulla poena sine lege stricta)
ข้ อห้ ามดังกล่ าวนี้เป็ นข้ อเรียกร้ องให้ ต้องมีการบัญญัติท่ีหนักแน่ นที่สุด การจะลงโทษทางอาญา
สําหรับการกระทําใดการกระทําหนึ่งนั้น ชอบที่จะให้ เป็ นเรื่องของฝ่ ายนิติบัญญัติในการตัดสินใจ
แต่ หากยอมให้ มีการใช้ กฎหมายที่ใกล้ เคียงอย่ างยิ่งได้ แล้ ว ผลก็จะกลายเป็ นว่ าการลงโทษการ
กระทําใดการกระทําหนึ่งหรือไม่น้ัน จะขึ้นอยู่กบั ความรู้สกึ ในเรื่องผิดถูกของบุคคลจนเกินขอบเขต
ซึ่งในเรื่องความรู้สกึ อันเป็ นเรื่องในทางอัตวิสยั (Subjective) นั้น ในทางกฎหมายแล้ วเป็ นสิ่งที่ไม่
พึงปรารถนาและเป็ นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ถือเป็ นภัยอย่างหนึ่งที่คุกคามความสงบเรียบร้ อยภายในสังคม
รัฐจึงต้ องเข้ ามามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว โดยกําหนดให้ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 โดยบัญญัติไว้ ต้ังแต่มาตรา 276 ถึงมาตรา
287นอกจากนี้ ยังมีบัญญัติเป็ นเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัว ในมาตรา 285 หากการกระทําความผิด
ทางเพศดังกล่าวเป็ นการกระทําแก่ผ้ ูสบื สันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตาม
หน้ าที่ราชการหรืออยู่ในความปกครอง ในความพิทกั ษ์หรือในความอนุ บาล ผู้กระทําต้ องระวาง
โทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
มีข้อสังเกตว่า มาตรา 285 เป็ นบทเพิ่มโทษที่บัญญัติข้ นึ เพื่อให้ การคุ้มครองแก่บุคคล
ที่ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมซึ่งเป็ นผู้มีความอ่อนแอทางสังคม และโอกาสที่การกระทําความผิด
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จะสําเร็จได้ โดยง่ ายทั้งสิ้น เช่ นการเพิ่มโทษแก่บุคคลที่ใช้ อาํ นาจปกครองตามกฎหมายในการ
กระทําทางเพศต่อต่อผู้อยู่ในอํานาจปกครอง ขณะเดียวกัน บทบัญญัติดังกล่าวกลับมิได้ ค้ ุมครอง
ไปถึงผู้อยู่ในอํานาจปกครองตามความเป็ นจริง ซึ่งถึงแม้ กระทําต่อผู้อยู่ในความปกครองก็ไม่เข้ า
เหตุเพิ่มโทษตามมาตรานี้ เช่ น ผู้บังคับบัญชากับลูกจ้ าง บิดาเลี้ยงข่ มขืนกระทําชําเราลูกเลี้ยง
ครูท่ีไ ม่ ไ ด้ มีห น้ า ที่ใ นการควบคุ มดู แ ลศิษ ย์ใ นขณะเกิด เหตุ หรื อ การเกิด เหตุน้ั น อยู่ น อกเวลา
การควบคุ มดู แ ล แม้ มีการกระทํา ต่ อ ศิษ ย์กไ็ ม่ เป็ นเหตุเ พิ่ มโทษ สอดคล้ องกับ ความเห็น ของ
ศาตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐที่ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง “ในความปกครอง” โดย
ยกตั ว อย่ า งกรณี ก ารข่ ม ขื น กระทํา ชํา เราเด็ก ว่ า “หากไม่ ถื อ ว่ า เด็ก อยู่ ใ นความปกครองของ
ผู้อุปการะ แล้ วจะถือว่าเด็กอยู่ในความปกครองของใคร ในเมื่อผู้มีอาํ นาจปกครองไม่ได้ ปกครอง
ส่วนผู้ท่ปี กครองตามความเป็ นจริงไม่ใช่ผ้ ูใช้ อาํ นาจแล้ วจะปกครองกันอย่างไร ในกรณีเช่นนี้น่าจะ
ไม่ ส อดคล้ อ งกับ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายมาตราดั ง กล่ า วที่ต้ อ งการคุ้ ม ครองเด็ก โดยอาศั ย
ข้ อเท็จจริงเป็ นหลัก ดังนั้น จึงควรต้ องถือผู้อยู่ในความปกครองตามความเป็ นจริง มิใช่ ผ้ ูอยู่ใน
ความปกครองตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีเหตุอ่นื ที่ผ้ ูศึกษาเห็นว่า กรณีท่เี หยื่อเป็ นผู้ท่มี ีความอ่อนแอทางชีวภาพ
ซึ่งเป็ นผู้ท่งี ่ายต่อการตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรเช่นเดียวกัน ก็สมควรบัญญัติค้ ุมครองไว้ ในเหตุ
แห่งการเพิ่มโทษด้ วย เช่น การข่มขืนกระทําชําเราโดยบุคลากรทางการแพทย์กระทําต่อผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลขณะถูกวางยาสลบ เจ้ าหน้ าที่พยาบาลข่มขืนผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาอาการจิตเภท
ขณะถูกพันธนาการ เด็กกําพร้ า คนชราในสถานสงเคราะห์ หรือผู้ท่อี ยู่ในความดูแลของผู้ท่ตี ้ องรับ
ดูแล เป็ นต้ น
เพราะผู้ท่ีอยู่ ในความดูแลของบุคคลกลุ่มนี้ ไม่ ได้ อยู่ ในสถานะที่จะสามารถ
ระมั ด ระวั ง ตนเองจากการถู ก คุ ก คามทางเพศได้ และบุ ค คลผู้ ก ระทํา เหล่ า นี้ เป็ นบุ ค คลที่ถู ก
คาดหวังด้ านจริยธรรมสูงในฐานะผู้ดูแลบุคคลที่อยู่ในสถานะอ่อนแอและต้ องได้ รับการดูแลพิเศษ
การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้น ถึงแม้ มิได้ มีการเก็บสถิติท่เี กิดขึ้นอย่างเป็ นทางการว่า คนกลุ่มนี้ตก
เป็ นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศเป็ นจํานวนใด อย่ างไรก็ตาม หากเกิดขึ้นแล้ ว ย่ อมส่งผล
กระทบต่อร่ างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทําและครอบครัว ตลอดจนความสงบสุขของสังคมอย่าง
รุนแรง ดังกรณีท่เี ด็กหญิงวัย 4 ปี ซึ่งมารดาถูกจับข้ อหาเสพยาเสพติด จึงนําบุตรมาฝากไว้ ใน
สถานสงเคราะห์ เป็ นเวลา 2 เดือน หลังจากพ้ นโทษและมารับบุตรสาวกลับพบว่า บุตรสาวถูก
เจ้ าหน้ าที่สถานสงเคราะห์ข่มขืนกระทําชําเรา มีเลือดออกทั้งทางอวัยวะเพศและทางทวารหนัก
นอกจากนี้ มีกรณีของเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครมูลนิธริ ายหนึ่งซึ่งได้ รับแจ้ งเหตุให้ มาช่วยเหลือหญิงสาว
รายหนึ่งซึ่งหมดสติในร้ านอาหารให้ นาํ ตัวส่งโรงพยาบาล แต่เจ้ าหน้ าที่ดังกล่าวกลับพาหญิงสาวไป
ข่ มขืนโดยมิได้ มีการนํา ตัวส่ งโรงพยาบาลแต่ อย่ างใด กรณีพนักงานเอ็กเรย์ รพ.แห่ งหนึ่ ง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชข่มขืนผู้ป่วยวัย 70 ปี และในกรณีของแพทย์ผ้ ูทาํ การรักษา ถึงแม้ ไม่เคย
ปรากฏเป็ นข่าวในประเทศไทย แต่มีกรณีของประเทศแคนาดา พบว่ามีแพทย์รายหนึ่งข่มขืนผู้ป่วย
ขณะถูกวางยาสลบในห้ องผ่าตัดจํานวน 21 ราย กรณีประเทศจีน แพทย์ได้ ทาํ การข่มขืนคนไข้ ขณะ
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นอนหมดสติอยู่บนเตียงผ่าตัด และกรณีกุมารแพทย์จากรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกนํา
ตัวขึ้นศาลในข้ อหาข่ มขืนและทารุณกรรมทางเพศคนไข้ ของตนเอง โดยเหยื่อ 85 รายเป็ นเพศ
หญิงและอายุไม่เกิน 3 ปี
จากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับ เหตุเพิ่มโทษในความผิด
เกี่ย วกับ เพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 เพื่ อให้ มีก ารกํา หนดเหตุ เพิ่ ม โทษให้
เหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ความเป็ นจริงของสังคมไทยตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ในการบังคับใช้ กฎหมายอาญาต่อไป

2. การกําหนดเหตุ เพิ่มโทษเฉพาะตัวในความผิ ดเกี่ย วกับ เพศกรณี ก ระทํ า ต่ อ
ผู ป้ ่ วย เด็ ก กํ า พร้า คนชรา หรื อ ผู ท้ ี่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของผู ท้ ี่ ต ้อ งรับ ดู แ ลตาม
กฎหมายต่างประเทศ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศ ที่เป็ นเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัวตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 285 : ศึกษากรณีกระทําต่อผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสถานพยาบาล
หรือกระทําต่อเด็กกําพร้ าในสถานสงเคราะห์ หรือกระทําต่อผู้อยู่ในความดูแลของผู้ท่ตี ้ องรับดูแล
ในครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาทํา การศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายต่ า งประเทศ โดยประเทศที่ใ ช้ ร ะบบ
กฎหมายจารี ต ประเพณี (Common Law) 1 ประเทศ ได้ แ ก่ มลรั ฐ อิลิ น อยส์ ประเทศสหรั ฐ
อเมริกา และในระบบกฎหมายซีวิลล์ ลอว์ (Civil Law) ทําการศึกษา 2 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศ
เยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาบทบัญ ญัติของกฎหมายอาญาของ มลรั ฐอิลลิ น อยส์ ประเทศสหรั ฐ
อเมริ ก า พบว่ า ประมวลกฎหมายอาญามลรั ฐ อิลิ น อยส์ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า บุ ค คลที่ก ระทํา การใน
ความผิดฐานข่มขืน ต้ องได้ รับโทษหนักขึ้นเมื่อ
1) ผู้กระทําความผิดต้ องได้ รับโทษหนักขึ้นเมื่อมีการกระทําในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ขู่ว่าจะใช้ อาวุธอันตรายหรือลักษณะการนําไปใช้ ทาํ ให้ เหยื่อเชื่อว่าเป็ นอาวุธ
อันตราย (2) มีการทําร้ ายร่างกายเหยื่อ(3) เหยื่อเป็ นผู้สงู อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป (4) เหยื่อเป็ นผู้
พิการทางร่างกาย ซึ่งกระทําโดยบุคคลที่ดูแลเหยื่อ (5) ถ้ าการกระทําเป็ นเหตุให้ ผ้ ูถูกกระทําถึงแก่
ความตาย (6) บุคคลที่กระทําละเมิดทางเพศในระหว่างกระทําหรือพยายามกระทําความผิดอาญา
อื่น (7) การใช้ สารเคมีใดๆ กับเหยื่ อ มากกว่ า วัต ถุประสงค์ ทางการแพทย์ โดยไม่ ได้ รับ การ
ยินยอมจากเหยื่อ
2) ผู้กระทําความผิดต้ องได้ รับโทษหนักขึ้นถ้ า เป็ นการกระทําต่อเหยื่อที่มีอายุต่าํ กว่า
18 ปี และเป็ นสมาชิกในครอบครัว
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2.2 ประเทศเยอรมัน
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศเยอรมันพบว่ามีการเพิ่มโทษในการ
กระทําต่อไปนี้ 1) การข่มขืนกระทําชําเราในเครือญาติ (Incest) มีบัญญัติไว้ ในมาตรา 173 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน โดยกําหนดให้ ผ้ ูซ่ึงกระทําชําเรากับผู้สบื สันดานซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางสายเลือดจะถูกลงโทษจําคุกขั้นสูงสามปี ขึ้นไปหรือถูกปรับ หรือผู้ซ่ึงกระทําชําเรากับบุพการีท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด รวมทั้งกรณีท่เี ป็ นการกระทําชําเราระหว่างพี่ชายหรือน้ องชาย และ
พี่สาวหรือน้ องสาวด้ วย อย่างไรก็ตามการกระทําของผู้สบื สันดานหรือของพี่ชายหรือน้ องชาย หรือ
พี่สาวหรือน้ องสาว ซึ่งอายุยังไม่ถึงสิบแปดปี ไม่ต้องรับโทษตามบทบัญญัติน้ ี 2) การข่มขืนกระทํา
ชํา เรากับ ผู้ ซ่ึ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครอง โดยกระทํา ต่ อ ผู้ ท่ีมี อ ายุ ไ ม่ เ กิน 16 ปี ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร
ปกครอง การดูแลหรือให้ การศึกษา หรือกระทําต่อบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
ปกครองหรือการให้ การดูแลหรือให้ การศึกษา หรือกระทําต่อผู้ให้ การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่อ
ผู้กระทําในหน้ าที่การงาน การจ้ างงานโดยใช้ อาํ นาจหน้ าที่ในทางที่ผิดต่อการปกครอง ดูแล หรือ
ให้ การศึกษา การทํางาน หรื อการจ้ างาน หรือเป็ นการกระทําต่ อเด็กอายุ ต่าํ กว่ า 18 ปี หรือถ้ า
บุคคลใดอนุญาตให้ บุคคลดังกล่าวกระทําทางเพศกับตนก็จะถูกลงโทษด้ วย 3) กระทําละเมิดทาง
เพศต่อนักโทษหรือผู้ท่อี ยู่ในความควบคุมดูแล หรือกระทําต่อผู้ท่อี ยู่ในความเลี้ยงดู ให้ การศึกษา
หรื อให้ การดู แล หรือผู้ ใดได้ กระทําละเมิดต่ ออํานาจหน้ าที่ของตนโดยอนุ ญาตให้ นักโทษหรื อ
บุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความควบคุมกระทําการละเมิดทางเพศต่อผู้น้ัน หรือในการกระทําโดยละเมิด
ต่อคนไข้ ท่อี ยู่ในสถานพยาบาลเพราะเจ็บป่ วย โดยใช้ ประโยชน์จากความเจ็บป่ วยในการกระทํา
ความผิดทางเพศหรืออนุญาตให้ ผ้ ูป่วยกระทําการทางเพศกับผู้น้ันก็เป็ นความผิดตามมาตรานี้ 4)
โดยใช้ ประโยชน์จากตําแหน่งหน้ าที่การงานกระทําความผิดทางเพศ 5) โดยการใช้ ประโยชน์จาก
การได้ รับความไว้ วางใจในการให้ คาํ ปรึกษา การรักษาหรือการดูแลอื่นใด แก่ผ้ ูป่วยหรือคนพิการ
รวมไปถึงผู้ป่วยโรคจิต 6) การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศต่ อบุคคลที่มีอายุต่าํ กว่ าสิบสี่ปีหรือ
ผู้ใดอนุ ญาตให้ เด็กกระทําเช่ นเดียวกันกับบุคคลนั้น หรือเป็ นการกระทําโดยการชักชวนเด็กให้
กระทําความผิด เกี่ยวกับ เพศต่ อผู้ อ่ืนหรื ออนุ ญ าตให้ ผ้ ู อ่ืน กระทํา เช่ น เดียวกัน นั้ นต่ อเด็ก เป็ น
ผู้กระทําความผิดตามมาตรานี้
2.3 ประเทศฝรัง่ เศส
สําหรั บ เหตุเพิ่มโทษในความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรากรณีกระทําต่ อผู้ป่วย เด็ก
กําพร้ า คนชรา หรือผู้ท่อี ยู่ในความดูแลของผู้ท่ตี ้ องรับดูแล ของประเทศฝรั่งเศสนั้น บัญญัติไว้
กรณีของการกระทําทางเพศต่ อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการีตามกฎหมาย หรือเป็ นการกระทําต่ อผู้ซ่ึงเป็ น
บุพการีตามความเป็ นจริง หรือเป็ นการกระทําต่อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการีโดยการรับเป็ นบุตรบุญธรรม
หรือโดยบุคคลใด ก็ตาม ซึ่งมีอาํ นาจเหนือผู้ถูกข่ มขืนกระทําชําเรานั้น หรือเป็ นการกระทําโดย
บุคคลใดๆ ซึ่งใช้ อาํ นาจโดยไม่ชอบแก่การซึ่งได้ รับมอบหมายความไว้ วางใจให้ ดูแลผู้น้ัน หรือเมื่อ
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เป็ นการกระทําโดยบุคคลหลายคนร่ วมกันไม่ว่าจะโดยการเป็ นตัวการหรือโดยการเป็ นผู้สนับสนุน
หรือเป็ นการกระทําโดยใช้ อาวุธหรือขู่เข็ญโดยใช้ อาวุธ

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตในการกําหนดความรับผิดทางอาญาและเหตุของ
การเพิม่ โทษให้หนักขึ้ นในความผิดเกีย่ วกับเพศของต่างประเทศและประเทศไทย
จากการศึกษาบทบัญญัตเิ กี่ยวกับขอบเขตในการกําหนดความรับผิดทางอาญาและเหตุ
ของการเพิ่มโทษให้ หนักขึ้นในความผิดเกี่ยวกับเพศของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตในการกําหนดความรับผิดทางอาญา
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นประเทศที่ใ ช้ ร ะบบกฎหมายจารี ต ประเพณี (Common
Law) รัฐแต่ละรัฐมีอาํ นาจในการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้ ภายในรัฐของตนได้ โดยอิสระตราบเท่าที่
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนู ญ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ นเหตุให้ กฎหมายขาดความเป็ นเอกภาพ กระบวนการ
กําหนดโทษจําเลยในคดีอาญาของแต่ ละรั ฐแตกต่ างกัน โดยดําเนิ นการเป็ นกระบวนการ เปิ ด
โอกาสให้ บุ ค คลหลายฝ่ ายเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดโทษจํา เลย ไม่ ว่ า จะเป็ นอั ย การ
ทนายความ ผู้เสียหาย โดยเริ่มจากศาลหรือผู้พิพากษา ตัดสินว่าจําเลยเป็ นผู้กระทําความผิด แล้ ว
ศาลกําหนดโทษจําเลยในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังมีคาํ ตัดสิน ใน
กรณีท่เี ป็ นความผิดร้ ายแรง ศาลจะมีคาํ สั่งให้ พนักงานคุมประพฤติ เสาะหาข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว
จําเลย ได้ แก่ รายงานพฤติการณ์แห่งคดี ประวัติการกระทําความผิด สุขภาพกายหรือภาวะแห่งจิต
ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง สถานภาพทางการเงิน ประวัติการศึกษา นิสัยและความประพฤติ
ประวัติการทํางาน ฯลฯ รายงานการตรวจทางจิต รายงานของเรือนจํา หรือคู่ความฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
มีความประสงค์จะเสนอข้ อเท็จจริงบางอย่างเพิ่มเติม การกําหนดโทษจะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกําหนดเอาไว้ แล้ ว
การกําหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ คาํ นึงถึงปั จจัยสําคัญสองมิติคือ ระดับ
ความรุนแรงของการกระทําความผิด และภูมิหลังหรือประวัติอาชญากรรมของผู้กระทําความผิด
ประกอบกัน หากกระทําความผิดร้ ายแรงมาก และมีประวัติการทําผิดซํา้ ซากโทษยิ่งสูง ถ้ ากระทํา
ความผิดร้ ายแรงน้ อย มีประวัติการกระทําความผิดน้ อย โทษยิ่งตํ่า โดยนับเอาปัจจัยด้ านภูมิหลัง
ของผู้กระทําความผิดมาเป็ นองค์ประกอบในการกําหนดโทษ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็ นประเทศที่ใช้ ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)
การกําหนดโทษมีรูปแบบชัดเจนไม่ซับซ้ อนเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา และวางหลักเกณฑ์การ
กําหนดโทษไว้ อย่ างชัดเจนโดยพิจารณากําหนดโทษจาก (1) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
(St GB) แก้ ไขเพิ่มเติมปี 1987 ว่าด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษ กล่าวคือ พิจารณาจาก
ความชั่วของผู้กระทําความผิดจะเป็ นพื้นฐานในการกําหนดโทษ ทั้งนี้จะต้ องพิจารณาถึงผลซึ่งเกิด
จากโทษที่กาํ หนดนี้ว่าจะกระทบถึงการดําเนินชีวิตในสังคมของผู้กระทําความผิดในอนาคต และใน
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การกํา หนดโทษนี้ ศาลจะชั่ งนํ้าหนั ก จากข้ อเท็จ จริ ง ทั้งที่เป็ นส่ ว นดีและส่ วนเสียของผู้ กระทํา
ความผิด ได้ แก่ มูลเหตุของการกระทําความผิด เป้ าหมายของผู้กระทําความผิด ความรู้สกึ นึกคิด
ซึ่งเห็นได้ จากการกระทํา และจิตใจที่มีอยู่ในการกระทํา ความร้ ายแรงของการกระทําผิดหน้ าที่
ลักษณะของการกระทําความผิด และผลที่สะท้ อนให้ เห็น ถึงความชั่วของการกระทําความผิด
ประวัติของผู้กระทําความผิด สถานภาพของบุคคลทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทํา
ความผิด ความประพฤติภายหลั งการกระทําความผิด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งความพยายามที่จ ะ
เยียวยาความเสียหาย รวมทั้งความพยายามของผู้กระทําความผิดที่จะชดเชยความเสียหายให้ แก่
ผู้เสียหาย (2) พิจารณาจากความเห็นของอัยการ และทนายจําเลย และ (3) พิจารณาจาก
ข้ อเท็จจริงที่ได้ รับมาระหว่างการดําเนินคดี
ประเทศฝรั่ ง เศส แบ่ ง ระดั บ โทษออกเป็ น 3 ระดั บ คื อ โทษระดั บ ลหุ โ ทษ
(Contravention) ระดั บ กลาง (Delit) และระดั บ สู ง สุ ด (Crime) และลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของ
ผู้กระทําผิดที่อาจมีผลต่ อการกําหนดโทษได้ แก่ (1) การยอมรับสารภาพ คือถ้ าสารภาพก็จะ
ลงโทษให้ ครึ่งหนึ่ง (2) ปัจจัยทางสังคม ซึ่งมีผลต่อการกระทําอย่างเห็นได้ ชัด เช่น เป็ นบุคคลที่
ครอบครัวหย่าร้ าง หรือเป็ นบุคคลที่หย่าขาดจากภรรยา สูญเสียคนที่รัก หรือสถานะทางครอบครัว
ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ลี าํ บากทางการเงิน (3) ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา อายุของผู้กระทําผิดเป็ น
ปั จจัยสําคัญของการพิ จารณาในฝรั่ งเศส เห็นได้ จากการควบคุมตัวผู้ เยาว์ท่ีอายุ ไม่ เกิน 18 ปี
จะต้ องอยู่ในสถานที่ควบคุมพิเศษ เช่น ความผิดที่มีการใช้ ความรุนแรงหรือความผิดทางเพศ (4)
การกระทําความผิดติดนิสยั ผู้กระทําความผิดครั้งแรกอาจได้ รับการให้ อภัย หรือลงโทษแต่สถาน
เบา หรืออาจจะมีการรอการลงโทษ แต่ผ้ ูกระทําผิดที่กระทําผิดขึ้นใหม่อาจถือว่าเป็ นผู้กระทําผิด
ติดนิสยั ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดและได้ รับโทษหนักขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (5) การ
เป็ นบุคคลต่างด้ าว อาจต้ องกําหนดโทษห้ ามเข้ ามาอยู่ในดินแดนของรัฐ นอกเหนือจากโทษอย่าง
อื่น ซึ่งอาจถือว่ าเป็ นการกําหนดโทษซํ้าสอง เพื่อให้ หนักกว่ าบุคคลทั่วไปทั้งนี้เพื่อป้ องกันมิให้
บุคคลเหล่ านั้นกลั บมากระทําความผิดอีก (6) กระบวนการในทางศาล ในระบบศาลฝรั่ งเศส
ความผิดบางอย่างต้ องมีการพิจารณาในชั้นไต่สวนเสียก่อน ซึ่งก็อาจจะมีผลต่อความรู้สกึ สาธารณะ
หรือสื่อมวลชน ผลกระทบที่มีต่อครอบครัว การที่ถูกควบคุมตัวไว้ ระหว่างการพิจารณา และ (7)
พฤติกรรมของผู้กระทําผิดในระหว่างการพิจารณา เช่น ลักษณะทางกายภาพของผู้กระทําความผิด
ซึ่งปรากฏต่อศาล ก็อาจมีผลต่อการกําหนดโทษได้ เช่นเดียวกัน เช่ น ลักษณะการแต่งตัว ท่วงท่า
การพูดจา การใช้ วาจา เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถนําไปแก้ ไขได้ หรือไม่อย่างไร
สําหรับกรณีการกําหนดโทษของประเทศไทย การใช้ ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้พิพากษาไทยนั้น ในเบื้องต้ นผู้พิพากษาจะต้ องใช้ ดุลพินิจกําหนดโทษให้ เป็ นไปตามกรอบที่ฝ่าย
นิติบัญญัติได้ กาํ หนดไว้ ในกฎหมาย เช่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้ กาํ หนดโทษไว้
หลายประการ ผู้พิพากษาจะต้ องเลือกรูปแบบหรือวิธีการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผ้ ูกระทําผิดใน
ความผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี เพื่อให้ เหมาะสมกับความผิดและตัวผู้กระทําผิด สําหรับอัตราโทษ
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ฝ่ ายนิติบัญญัติได้ กาํ หนดกรอบไว้ ในกฎหมาย เช่น การกําหนดเป็ นโทษขั้นสูง หรือโทษขั้นสูงและ
โทษขั้นตํ่าเป็ นช่วงไว้ เพื่อให้ ผ้ ูพิพากษาเลือกใช้ ดุลพินิจกําหนดโทษให้ เหมาะสมภายในกรอบ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี ฝ่ ายนิติบัญญัติไม่ได้ กาํ หนดแนวทางให้ ศาลใช้ ดุลพินิจในการ
กําหนดโทษไว้ กล่าวคือ ไม่มีบทบัญญัติกาํ หนด หลักเกณฑ์ท่วั ไปไว้ โดยตรงให้ ผ้ ูพิพากษาควร
จะต้ องคํานึงถึงสิ่งใดในการกําหนดโทษเพื่อให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในขณะที่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา สหพั น ธ์ส าธารณรั ฐเยอรมนี และประเทศฝรั่ ง เศสมี ก ฎหมายกํา หนด
เงื่อนไขเป็ นหลักเกณฑ์ท่วั ไปไว้ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับให้ ผ้ ูพิพากษานํามาใช้ ประกอบดุลพินิจใน
การกําหนดโทษ
ในทางปฏิบัติ แต่ละศาลจะมีบัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอ๊ ก เพื่อให้ ผ้ ูพิพากษาในศาล
ใช้ ประกอบการกําหนดโทษ เพื่อให้ การลงโทษในศาลเดียวกันเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
ผู้พิพากษายังยึดถือบัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ต๊อกเป็ นกรอบหรือเป็ นเครื่องมือในการกําหนด
โทษว่า จะใช้ โทษประเภทใดและจะวางโทษจํานวนเท่าใด เช่น ควรวางโทษจําคุก หรือปรับจํานวน
เท่าใด หรือจะรอการลงโทษ และควรมีการคุมประพฤติด้วยหรือไม่ ทําให้ เกิดปัญหาตามมาคือ
ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ จะยึดถือตามแนวทางที่กาํ หนดในบัญชีระดับอัตราโทษ โดยไม่มีการสืบหา
ข้ อเท็จจริงมาประกอบการใช้ ดุลพินิจกําหนดโทษ อาจจะเนื่องมาจากเห็นว่า การกําหนดโทษให้
เป็ นไปตามบัญชีระดับอัตราโทษ และตามกรอบที่กฎหมายกําหนดก็เพียงพอแล้ วจําเป็ นต้ อง
คํานึงถึงข้ อเท็จจริงอื่นใด เช่น ประวัติภมู ิหลังของจําเลย เป็ นต้ น นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังมีความ
เกรงกลัวข้ อครหาที่ว่า การไม่กาํ หนดโทษตามแนวทางบัญชีระดับอัตราโทษส่อให้ เห็นถึงการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงทําให้ ผ้ ูพิพากษายึดมั่นในบัญชีระดับอัตราโทษเป็ น
เกราะป้ องกันตนเอง จนทําให้ ไม่สนใจขวนขวายค้ นหาข้ อเท็จจริงต่างๆ มาประกอบการพิจารณา
กําหนดโทษ การกําหนดโทษตามบัญชีระดับอัตราโทษทําให้ ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากไม่
สามารถกําหนดโทษให้ เหมาะสมกับผู้กระทําผิดเป็ นรายบุคคลได้ เพราะบัญชีระดับอัตราโทษไม่มี
ข้ อเท็จจริงที่มีรายละเอียดเพียงพอ นอกจากนี้ ในส่วนตัวของผู้พิพากษาเองก็อาจมีทัศนคติต่อ
ทฤษฎีการลงโทษแตกต่างกัน บางคนมีความเชื่อในแนวคิดของการลงโทษเพื่อแก้ แค้ นทดแทน
หรือบางคนมีความเชื่อในแนวคิดของการลงโทษเพื่อการปรับปรุงแก้ ไข ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ูพิพากษา
ใช้ ดุลพินิจในการกําหนดโทษแตกต่างกัน
3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุของการเพิม่ โทษให้หนักขึ้ นในความผิดเกีย่ วกับเพศ
การลงโทษผู้กระทําความผิดสําหรับความผิดเกี่ยวกับเพศให้ หนักขึ้น เพราะกรณีมี
“เหตุแห่ งการลงโทษเฉพาะตัว”(Personliche Strafgrund) นั้น ในทางนิติบัญญัติกระทําได้ สอง
ทางคือ โดยการบัญญัติให้ การกระทํานั้นเป็ นฐานความผิดเป็ นการเฉพาะ หรือมิฉะนั้นก็กระทําโดย
การบัญญัติ “เหตุเพิ่มโทษเฉพาะตัว” (Personlicher Strafscharfungsgrund) ไว้ ในกฎหมาย
จากการศึกษาเหตุเพิ่มโทษในความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ตามระบบกฎหมาย
ต่างประเทศพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบัญญัติครอบคลุมไปถึง
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กรณีการข่มขืนกระทําชําเราต่อบุคคลซึ่งอยู่ในสถานควบคุมของโรงพยาบาลหรือสถานที่อ่นื ใดโดย
ผู้กระทําความผิดเป็ นผู้ควบคุมดูแลเหนือผู้ถูกกระทํานั้น เป็ นเหตุเพิ่มโทษ โดยมิได้ คาํ นึงถึงการ
ควบคุมดังกล่าวเป็ นการควบคุมตามกฎหมายหรือเป็ นการควบคุมตามความเป็ นจริง ซึ่งคํานึงถึง
อํานาจในการควบคุมซึ่งผู้กระทํามีต่อผู้ถูกกระทําเป็ นหลัก ทํานองเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา
ของประเทศเยอรมั น นอกจากมี บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารข่ ม ขื น กระทํา ชํา เราซึ่ ง กระทํา กับ ผู้ สืบ สัน ดาน
บุ พ การี การล่ ว งละเมิ ด ระหว่ า งเครื อ ญาติ ผู้ อ ยู่ ภ ายใต้ อ ํา นาจการปกครอง การดู แ ลและให้
การศึกษา การล่ วงละเมิดต่ อนั กโทษที่อยู่ ภายใต้ การควบคุ ม ซึ่งเป็ นบทเพิ่ มโทษใกล้ เคียงกับ
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทยแล้ ว ยังมีการบัญญัติถึง กรณีการข่ มขืนกระทํา
ชําเรา ต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้ การให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนในหน้ าที่การงาน การจ้ างงาน ผู้ป่วยที่
อยู่ในความดูแลของแพทย์ การใช้ ประโยชน์จากการได้ รับความไว้ วางใจในการให้ คาํ ปรึกษา การ
รักษาหรือการดูแลอื่นใดแก่ผ้ ูป่วย คนพิการ รวมไปถึงผู้ป่วยโรคจิต ให้ ได้ รับโทษหนักขึ้นอีกด้ วย
เช่ นเดียวกับบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติเหตุท่ีทาํ ให้
ผู้กระทําต้ องได้ รับโทษหนักขึ้นในกรณีการข่มขืนกระทําชําเรานั้น กรณีของการกระทําทางเพศต่อผู้
ซึ่งเป็ นบุพการีตามกฎหมายหรือเป็ นการกระทําต่ อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการีตามความเป็ นจริง และการ
กระทําต่ อผู้ซ่ึงเป็ นบุพการีโดยการรับเป็ นบุตรบุญธรรมหรือโดยบุคคลใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีอาํ นาจ
เหนือผู้ถูกข่มขืนกระทําชําเรานั้น กรณีเป็ นการกระทําโดยบุคคลใดๆ ซึ่งใช้ อาํ นาจโดยไม่ชอบแก่
การซึ่งได้ รับมอบหมายความไว้ วางใจให้ ดูแลผู้น้ัน ซึ่งกรณีของบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศฝรั่งเศสนี้ มีความแตกต่างจากบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ซึ่งไม่ได้ บัญญัติครอบคลุมถึงกรณีผ้ ูกระทําเป็ นบุพการีท่กี ระทําต่อบุตรบุญธรรม และการกระทํา
ต่อบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายความไว้ วางใจให้ ดูแลผู้ถูกกระทํา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายไทย มี ค วามสอดคล้ อ งกับ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายของนานาอารยประเทศที่ให้ การคุ้มครองผู้ป่วย เด็กกําพร้ า คนชรา หรือผู้ท่อี ยู่ในความ
ดูแลของผู้ท่ตี ้ องรับดูแล หากถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลที่มีอาํ นาจเหนือกว่าหรือจากบุคคล
ที่สมควรได้ รับการไว้ วางใจเป็ นพิเศษอันเนื่องมาจากสถานะทางสังคมของบุคคลเหล่านั้นให้ เป็ น
ผู้ดูแล หากมีการล่วงละเมิดทางเพศแก่บุคคลผู้อยู่ภายใต้ อาํ นาจการปกครอง หรือบุคคลที่ได้ รับ
การดูแล สมควรมีการบัญญัติให้ การคุ้มครองโดยการเพิ่มโทษต่อการกระทําล่วงละเมิดทางเพศให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3.3 เหตุผลและความจํ าเป็ นในการกําหนดความรับผิดทางอาญาและเหตุที่ตอ้ งลงโทษ
หนักขึ้ นในความผิดเกีย่ วกับเพศ
จากแนวคิดของการคุ้มครองด้ านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากล ซึ่งมีพ้ ืนฐาน
มาจากสิทธิตามธรรมชาติ ผู้ท่กี ระทําความผิดทางเพศต่อบุคคลอื่น ถือเป็ นการกระทําที่ล่วงละเมิด
ทั้ง ทางกายและทางจิ ต ใจของผู้ ถู ก กระทํา นอกจากจะเป็ นการกระทํา ที่ล่ ว งละเมิ ด กฎหมาย
ภายในประเทศแล้ ว ยังละเมิดต่อแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชนอันเป็ นหลักพื้นฐานสากลอีกด้ วย
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อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ฮาร์ท แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอธิบายเกี่ยวกับการ
ลงโทษบุคคลที่กระทําความผิดว่า ผู้กระทําผิดกฎหมายเท่านั้นที่จะต้ องถูกลงโทษ จะนําบุคคลอื่น
ที่มิได้ กระทําความผิดมารับโทษมิได้ โทษจะต้ องมีข้ นึ เมื่อมีการกระทําผิดกฎหมาย หมายถึง ต้ อง
มีการกระทําผิดกฎหมายเสียก่อนจึงจะลงโทษได้ หากไม่มีการกระทําผิดกฎหมายก็ลงโทษไม่ได้
ดังนั้นหากไม่ มีกฎหมายบัญญัติให้ การกระทํานั้นเป็ นความผิด ย่ อมจะนําบุคคลที่กระทํานั้นมา
ลงโทษมิ ไ ด้ สอดคล้ อ งกับ มาตรา 2 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซึ่ ง บั ญ ญั ติ เ ป็ น
หลักประกันกฎหมายอาญา ซึ่งได้ แสดงให้ เห็นอย่างมั่นคงและแน่นอนว่า บุคคลจักต้ องรับโทษทาง
อาญาต่อเมื่อได้ กระทําตามที่กฎหมายได้ บัญญัติไว้ เท่านั้น หากมิได้ มีการบัญญัติการกระทําใดให้
เป็ นความผิ ด เอาไว้ ก่ อ นการกระทํา นั้ น จะเกิ ด ขึ้ นถื อ ว่ า การกระทํา ดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ นความผิ ด
นอกจากนี้ ยังห้ ามใช้ กฎหมายที่ใกล้ เคียงอย่างยิ่งกําหนดหรือขยายบทกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้ ว
รวมตลอดถึงการห้ ามใช้ บทกฎหมายที่ใกล้ เคียงอย่างยิ่งในการเพิ่มโทษแก่ผ้ ูกระทําความผิดอีก
ด้ วย นั่นหมายความว่า ถึงแม้ การกระทําความผิดทางเพศ ของผู้รับดูแลที่ได้ กระทําต่อบุคคลที่
อ่อนแอ เปราะบางและต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษจะส่งผลกระทบกระเทือนต่ อร่ างกาย และ
จิตใจของผู้ถูกกระทําและครอบครัว รวมถึงได้ ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้ อยของสังคมมาก
เพียงใดก็ตาม หากมิได้ มีการบัญญัติให้ การกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุเพิ่มโทษเอาไว้ ก่อน ก็มิอาจที่
จะนําบทบัญญัติมาตรา 285 ขยายความเพิ่มโทษแก่บุคคลดังกล่าวได้
ขณะที่บทบัญญัติแห่ งกฎหมายอาญาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นบทบัญญัติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือฝรั่งเศส ได้ มีการบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ ครอบคลุมไว้ แล้ ว
แต่บทบัญญัติแห่ งการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มีความเหมาะสม เช่ น
กรณีของความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า บุคคลที่ตกเป็ นเหยื่อของการ
ถูกกระทําทางเพศมักพบว่ า ผู้กระทําเป็ นบุคคลใกล้ ชิด และมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกกระทํา ทําให้
ผู้กระทํามิอาจขัดขืนได้ ซึ่งพบได้ ในหลายกรณีเช่ น กรณีเป็ นผู้สืบสันดาน ซึ่งเหยื่อมักต้ องอาศัย
ผู้กระทําความผิดในการดํารงชีวิตทางด้ านเศรษฐกิจอยู่ หรือกรณีอ่นื ได้ แก่ ศิษย์ท่อี ยู่ในความดูแล
ผู้ท่อี ยู่ในความดูแลตามหน้ าที่ราชการ ผู้อยู่ในความปกครอง ผู้ท่อี ยู่ในความพิทกั ษ์ และผู้ท่อี ยู่ใน
ความอนุ บาล บุคคลที่ตกเป็ นเหยื่อมักพบว่ าต้ องอยู่ในสภาวะพึ่งพิงผู้กระทําในการดําเนินชีวิต
และไม่อยู่ในสถานะที่จะขัดขืนหรือไปให้ พ้นจากสภาวะดังกล่าวได้
การที่ผ้ ูกระทําความผิดได้ อาศัยความอ่อนแอของเหยื่อ มาเป็ นเหตุหรือช่องทางในการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเหยื่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมมากกว่าการกระทําความผิดในความผิด
ฐานข่มขืนกระทําชําเราโดยบุคคลอื่นหรือในสภาวะอื่น เนื่องจากทําให้ ศีลธรรมเสื่อมเสีย ด้ วยเหตุ
นี้ กฎหมายจึงมีการบัญญัติการเพิ่มโทษแก่บุคคลเหล่านี้ให้ หนักขึ้น โดยบุคคลที่กระทําความผิด
ทางเพศตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279
มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 หากมีการกระทําต่อผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความ
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ดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้ าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือใน
ความอนุบาล ผู้กระทําต้ องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ จะมีบทบัญญัติเพิ่มโทษแก่ผ้ ูกระทําความผิดทางเพศที่กระทําต่อ
บุคคลใกล้ ชิดตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 285 แล้ วก็ตาม แต่ยังคงจํากัดอยู่ท่เี ป็ นผู้มีความสัมพันธ์
กันตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ บทบัญญัติน้ ียังไม่ครอบคลุมถึงกรณีกระทําผิด
ทางเพศต่อกลุ่มบุคคลผู้อยู่ในสภาวะที่ด้อยโอกาส หรือไม่อาจป้ องกันตัวเองได้ เช่น บุคคลที่เป็ น
ผู้ป่วย คนพิการทุพพลภาพ ผู้สงู อายุ วิกลจริต สตรีมีครรภ์ และเด็ก เป็ นต้ น ดังนั้น จึงเห็นควรที่
จะทําการแก้ ไขบทบัญญัติของมาตรา 285 ให้ บทบัญญัติของกฎหมายให้ การคุ้มครองครอบคลุม
ถึงกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้ วย

4. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ซึ่งเป็ นเหตุเพิ่ม
โทษเฉพาะตัวของความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเราพบว่า มีการบัญญัติให้ การคุ้มครองแก่บุคคล
4 กลุ่มดังต่อไปนี้คือ (1) ผู้สืบสันดาน (2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล (3) ผู้อยู่ในความควบคุม
ตามหน้ าที่ราชการ (4) ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทกั ษ์ หรืออยู่ในความอนุบาล
เห็นได้ ว่า เหตุเพิ่มโทษในความผิดเฉพาะตัวดังกล่ าว มิได้ ครอบคลุมถึงกรณีท่ีผ้ ูรับ
ดูแล กระทําต่อผู้ท่อี ่อนแอ เปราะบาง และต้ องอยู่ในความดูแลของผู้รับดูแลเป็ นพิเศษ เช่น กรณี
ของแพทย์ เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ เจ้ าหน้ าที่มูลนิธิก้ ูภัย ซึ่งรับดูแลผู้ป่วยทั้งกรณีการป่ วยทาง
กายและการป่ วยทางจิต รวมไปถึงกรณีกระทําต่อผู้พิการ และเด็กในสถานสงเคราะห์ แต่ประการ
ใด
ดังนั้น เพื่อให้ บทบัญญัติของมาตรา 285 ให้ ความคุ้มครองถึงกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวมา
ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ มีการแก้ ไขบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285โดยใช้
ข้ อความต่อไปนี้แทน
“ถ้ าการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277
ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็ นการกระทําแก่
ผู้สบื สันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้ าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความ
ปกครองในความพิทกั ษ์หรือในความอนุบาล หรือบุคคลที่มีความอ่อนแอและเปราะบางซึ่งต้ องอยู่
ในความดูแลของผู้รับดูแลด้ วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) เนื่องจากอายุน้อยเพราะเป็ นเด็ก หรืออายุมากเพราะเป็ นคนแก่หรือชรา
(2) เนื่องจากความเจ็บป่ วย
(3) เนื่องจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
(4) เนื่องจากตั้งครรภ์
ผู้กระทําต้ องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม”
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