
 

เหตุเพิม่โทษในความผดิเกีย่วกบัเพศ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285  

 

 ถริดล  วฒันศกัด์ิ
*
 

รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน*์* 

 

บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย

เกี่ยวกบัเหตุเพ่ิมโทษเฉพาะตัวในการกระทาํความผิดทางเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

285 ซ่ึงปัจจุบันมีการบัญญัติให้การคุ้มครองแก่บุคคล 4 กลุ่มดังต่อไปน้ีคือ (1) ผู้สืบสันดาน 

(2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล (3) ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ (4) ผู้อยู่ในความ

ปกครอง ในความพิทกัษ์ หรืออยู่ในความอนุบาล  

 เหน็ได้ว่าขอบเขตความรับผิดตามมาตราดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงกรณี ผู้ป่วยที่อยู่

ในความดูแลของสถานพยาบาล เดก็กาํพร้าในสถานสงเคราะห์ หรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้ที่ต้อง

รับดูแล ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีล้วนมิได้อยู่ในสถานะที่จะปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 

ดังน้ัน หากมีกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มน้ีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ

ของผู้ถูกกระทาํและครอบครัว ตลอดจนความสงบสขุของสงัคมอย่างรนุแรง 

 ขณะเดียวกัน จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา บัญญัติให้การกระทาํ กรณีการขู่ว่าจะใช้อาวุธอันตราย เหย่ือเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่  

60 ปี ขึ้ นไป เหย่ือเป็นผู้พิการร่างกาย  การใช้สารเคมีกับเหย่ือ เป็นบทเพ่ิมโทษ และประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีการบัญญัติให้การกระทาํต่อผู้สบืสนัดานหรือกระทาํต่อบุพการี การ

กระทาํต่อผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ดูแล หรือให้การศึกษา การทาํงานหรือการจ้างงาน หรือกระทาํ

ต่อนักโทษ หรือการใช้ประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าที่การงานกระทาํความผิดทางเพศ และกรณี

แพทย์ที่กระทาํต่อผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ที่ปรึกษากระทาํต่อผู้ถูกกระทาํโดยใช้ประโยชน์จากการ

ได้รับความไว้วางใจในการให้คาํปรึกษา การรักษาหรือการดูแลอื่นใด การกระทาํต่อคนพิการ ซ่ึง

รวมไปถงึผู้ป่วยโรคจิต เป็นบทเพ่ิมโทษ 

  ดังน้ัน เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมายไทยมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ จึงควรมีการบัญญัติเพ่ิมเติมให้เหตุเพ่ิม

โทษในการกระทาํความผิดทางเพศตามมาตรา 285 ครอบคลุมถึงผู้กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล
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ของสถานพยาบาลหรือกระทาํต่อเดก็กาํพร้า คนชราในสถานสงเคราะห์หรือกระทาํต่อผู้ที่อยู่ใน

ความดูแลของผู้ที่ต้องรับดูแลด้วย    

 

1. บทนาํ   

 การใช้กฎหมายอาญาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม 

ต้องกระทาํเฉพาะเท่าที่จาํเป็นและไม่อาจหลีกเล่ียงได้เท่าน้ัน เพราะหากมีการบัญญัติกฎหมาย

อาญาขึ้นใช้อย่างพรํ่าเพร่ือแล้ว สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกระทบกระเทอืนจนเกินความ

จาํเป็น กฎหมายอาญาจึงไม่เพียงแต่จะจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเท่าน้ัน แต่กฎหมาย

อาญาจะต้องเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลแม้จะกระทาํได้ แต่จะกระทบกระเทอืนสาระสาํคัญแห่งสทิธแิละเสรีภาพมิได้ 

 ด้วยเหตุน้ี จึงได้มีการวางหลักประกนัไว้ในกฎหมายอาญา โดยมาตรา 2 วรรคหน่ึง มี

เน้ือหาครอบคลุม 4 ประการคือ (1) การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษอาญาแก่บุคคล     

(2) การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงลงโทษทางอาญาแก่บุคคล (3) กฎหมายอาญาต้อง

บัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน และ (4) กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง 

 ในส่วนของหลักประกันกฎหมายอาญา ประการที่สอง คือการห้ามใช้กฎหมายที่

ใกล้เคียงอย่างย่ิงในกฎหมายอาญา เน้ือหาของหลักประกนัข้อน้ี เกี่ยวข้องกบัการตีความกฎหมาย

อาญาอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ห้ามกาํหนดหรือขยายบทกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้ว รวมตลอดถึงการ

ห้ามใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงในทางเพ่ิมโทษด้วย (nulla poena sine lege stricta) 

ข้อห้ามดังกล่าวน้ีเป็นข้อเรียกร้องให้ต้องมีการบัญญัติที่หนักแน่นที่สุด การจะลงโทษทางอาญา

สาํหรับการกระทาํใดการกระทาํหน่ึงน้ัน ชอบที่จะให้เป็นเร่ืองของฝ่ายนิติบัญญัติในการตัดสนิใจ 

แต่หากยอมให้มีการใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงได้แล้ว ผลกจ็ะกลายเป็นว่าการลงโทษการ

กระทาํใดการกระทาํหน่ึงหรือไม่น้ัน จะขึ้นอยู่กบัความรู้สกึในเร่ืองผดิถูกของบุคคลจนเกนิขอบเขต 

ซ่ึงในเร่ืองความรู้สกึอนัเป็นเร่ืองในทางอตัวิสยั (Subjective) น้ัน ในทางกฎหมายแล้วเป็นสิ่งที่ไม่

พึงปรารถนาและเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเล่ียง  

 ความผิดเกี่ยวกบัเพศ ถือเป็นภัยอย่างหน่ึงที่คุกคามความสงบเรียบร้อยภายในสงัคม 

รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมดังกล่าว โดยกาํหนดให้ความผิดเกี่ยวกบัเพศ 

เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 โดยบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 276 ถึงมาตรา 

287นอกจากน้ี ยังมีบัญญัติเป็นเหตุเพ่ิมโทษเฉพาะตัว ในมาตรา 285 หากการกระทาํความผิด

ทางเพศดังกล่าวเป็นการกระทาํแก่ผู้สบืสนัดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตาม

หน้าที่ราชการหรืออยู่ในความปกครอง ในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระทาํต้องระวาง

โทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ันๆ หน่ึงในสาม 

 มีข้อสงัเกตว่า มาตรา 285 เป็นบทเพ่ิมโทษที่บัญญัติขึ้นเพ่ือให้การคุ้มครองแก่บุคคล

ที่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมซ่ึงเป็นผู้มีความอ่อนแอทางสังคม และโอกาสที่การกระทาํความผิด 
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จะสาํเร็จได้โดยง่ายทั้งสิ้ น เช่นการเพ่ิมโทษแก่บุคคลที่ใช้อาํนาจปกครองตามกฎหมายในการ

กระทาํทางเพศต่อต่อผู้อยู่ในอาํนาจปกครอง ขณะเดียวกนั บทบัญญัติดังกล่าวกลับมิได้คุ้มครอง

ไปถึงผู้อยู่ในอาํนาจปกครองตามความเป็นจริง ซ่ึงถึงแม้กระทาํต่อผู้อยู่ในความปกครองกไ็ม่เข้า

เหตุเพ่ิมโทษตามมาตราน้ี เช่น ผู้บังคับบัญชากับลูกจ้าง บิดาเล้ียงข่มขืนกระทาํชําเราลูกเล้ียง  

ครูที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลศิษย์ในขณะเกิดเหตุ หรือการเกิดเหตุน้ันอยู่นอกเวลา 

การควบคุมดูแล แม้มีการกระทาํต่อศิษย์กไ็ม่เป็นเหตุเพ่ิมโทษ สอดคล้องกับความเห็นของ  

ศาตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเร่ือง “ในความปกครอง” โดย

ยกตัวอย่างกรณีการข่มขืนกระทําชําเราเด็กว่า “หากไม่ถือว่าเด็กอยู่ในความปกครองของ 

ผู้อุปการะ แล้วจะถือว่าเดก็อยู่ในความปกครองของใคร ในเม่ือผู้มีอาํนาจปกครองไม่ได้ปกครอง 

ส่วนผู้ที่ปกครองตามความเป็นจริงไม่ใช่ผู้ใช้อาํนาจแล้วจะปกครองกนัอย่างไร ในกรณีเช่นน้ีน่าจะ

ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวที่ ต้องการคุ้มครองเด็กโดยอาศัย

ข้อเทจ็จริงเป็นหลัก ดังน้ัน จึงควรต้องถือผู้อยู่ในความปกครองตามความเป็นจริง มิใช่ผู้อยู่ใน

ความปกครองตามกฎหมาย 

 นอกจากน้ี ยังมีเหตุอื่นที่ผู้ศึกษาเหน็ว่า กรณทีี่เหย่ือเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอทางชีวภาพ 

ซ่ึงเป็นผู้ที่ง่ายต่อการตกเป็นเหย่ือของอาชญากรเช่นเดียวกัน กส็มควรบัญญัติคุ้มครองไว้ในเหตุ

แห่งการเพ่ิมโทษด้วย เช่น  การข่มขืนกระทาํชาํเราโดยบุคลากรทางการแพทย์กระทาํต่อผู้ป่วยใน

สถานพยาบาลขณะถูกวางยาสลบ เจ้าหน้าที่พยาบาลข่มขืนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการจิตเภท

ขณะถูกพันธนาการ เดก็กาํพร้า คนชราในสถานสงเคราะห์ หรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของผู้ที่ต้องรับ

ดูแล เป็นต้น เพราะผู้ที่อยู่ในความดูแลของบุคคลกลุ่มน้ี ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถ

ระมัดระวังตนเองจากการถูกคุกคามทางเพศได้ และบุคคลผู้กระทาํเหล่าน้ี เป็นบุคคลที่ถูก

คาดหวังด้านจริยธรรมสงูในฐานะผู้ดูแลบุคคลที่อยู่ในสถานะอ่อนแอและต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้น ถึงแม้มิได้มีการเกบ็สถิติที่เกดิขึ้นอย่างเป็นทางการว่า คนกลุ่มน้ีตก

เป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศเป็นจํานวนใด อย่างไรกต็าม หากเกิดขึ้ นแล้ว ย่อมส่งผล

กระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทาํและครอบครัว ตลอดจนความสงบสขุของสงัคมอย่าง

รุนแรง ดังกรณีที่เดก็หญิงวัย 4 ปี ซ่ึงมารดาถูกจับข้อหาเสพยาเสพติด จึงนาํบุตรมาฝากไว้ใน

สถานสงเคราะห์ เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากพ้นโทษและมารับบุตรสาวกลับพบว่า บุตรสาวถูก

เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ข่มขืนกระทาํชาํเรา มีเลือดออกทั้งทางอวัยวะเพศและทางทวารหนัก 

นอกจากน้ี มีกรณขีองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธริายหน่ึงซ่ึงได้รับแจ้งเหตุให้มาช่วยเหลือหญิงสาว

รายหน่ึงซ่ึงหมดสติในร้านอาหารให้นาํตัวส่งโรงพยาบาล แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกลับพาหญิงสาวไป

ข่มขืนโดยมิได้มีการนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใด กรณีพนักงานเอก็เรย์ รพ.แห่งหน่ึง ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชข่มขืนผู้ป่วยวัย 70 ปี และในกรณีของแพทย์ผู้ทาํการรักษา ถึงแม้ไม่เคย

ปรากฏเป็นข่าวในประเทศไทย แต่มีกรณขีองประเทศแคนาดา พบว่ามีแพทย์รายหน่ึงข่มขืนผู้ป่วย

ขณะถูกวางยาสลบในห้องผ่าตัดจาํนวน 21 ราย กรณปีระเทศจีน แพทย์ได้ทาํการข่มขนืคนไข้ขณะ
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นอนหมดสติอยู่บนเตียงผ่าตัด และกรณกุีมารแพทย์จากรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกนาํ

ตัวขึ้ นศาลในข้อหาข่มขืนและทารุณกรรมทางเพศคนไข้ของตนเอง โดยเหย่ือ 85 รายเป็นเพศ

หญิงและอายุไม่เกนิ 3 ปี 

  จากเหตุผลดังที่กล่าวมาน้ี จึงเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกบั เหตุเพ่ิมโทษในความผิด

เกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 เพ่ือให้มีการกาํหนดเหตุเพ่ิมโทษให้

เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ความเป็นจริงของสงัคมไทยตลอดจนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาต่อไป    

 

2. การกําหนดเหตุเพิ่มโทษเฉพาะตวัในความผิดเกี่ยวกบัเพศกรณีกระทํา ต่อ

ผูป่้วย เด็กกําพร้า คนชรา หรือผูที้่อยู่ในความดูแลของผูที้่ต้องรับดูแลตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

 ในการศึกษาเกี่ยวกบัความผิดเกี่ยวกบัเพศ ที่เป็นเหตุเพ่ิมโทษเฉพาะตัวตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 285 : ศึกษากรณีกระทาํต่อผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสถานพยาบาล 

หรือกระทาํต่อเดก็กาํพร้าในสถานสงเคราะห์ หรือกระทาํต่อผู้อยู่ในความดูแลของผู้ที่ต้องรับดูแล  

ในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาทาํการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ โดยประเทศที่ใช้ระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 1 ประเทศ ได้แก่ มลรัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา และในระบบกฎหมายซีวิลล์ ลอว์ (Civil Law) ทาํการศึกษา 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ

เยอรมนี และประเทศฝร่ังเศส ดังมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

  2.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา  

 จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาของ มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา พบว่า ประมวลกฎหมายอาญามลรัฐอิลินอยส์ บัญญัติไว้ว่า บุคคลที่กระทาํการใน

ความผดิฐานข่มขนื ต้องได้รับโทษหนักขึ้นเม่ือ 

 1) ผู้กระทาํความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้ นเม่ือมีการกระทาํในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึงดังต่อไปน้ี  

  (1) ขู่ว่าจะใช้อาวุธอันตรายหรือลักษณะการนาํไปใช้ทาํให้เหย่ือเช่ือว่าเป็นอาวุธ

อนัตราย (2) มีการทาํร้ายร่างกายเหย่ือ(3) เหย่ือเป็นผู้สงูอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (4) เหย่ือเป็นผู้

พิการทางร่างกาย ซ่ึงกระทาํโดยบุคคลที่ดูแลเหย่ือ (5) ถ้าการกระทาํเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทาํถึงแก่

ความตาย (6) บุคคลที่กระทาํละเมิดทางเพศในระหว่างกระทาํหรือพยายามกระทาํความผิดอาญา

อื่น (7) การใช้สารเคมีใดๆ กับเหยื่อ มากกว่าวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยไม่ได้รับการ

ยินยอมจากเหย่ือ   

  2) ผู้กระทาํความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นถ้า เป็นการกระทาํต่อเหย่ือที่มีอายุตํ่ากว่า 

18 ปี และเป็นสมาชิกในครอบครัว   
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  2.2  ประเทศเยอรมนั 

 จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศเยอรมันพบว่ามีการเพ่ิมโทษในการ

กระทาํต่อไปน้ี 1) การข่มขืนกระทาํชาํเราในเครือญาติ (Incest) มีบัญญัติไว้ในมาตรา 173 ของ

ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน โดยกาํหนดให้ผู้ซ่ึงกระทาํชาํเรากบัผู้สบืสนัดานซ่ึงมีความสมัพันธ์

ทางสายเลือดจะถูกลงโทษจาํคุกขั้นสงูสามปีขึ้นไปหรือถูกปรับ หรือผู้ซ่ึงกระทาํชาํเรากบับุพการีที่มี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด รวมทั้งกรณีที่เป็นการกระทาํชาํเราระหว่างพ่ีชายหรือน้องชาย และ

พ่ีสาวหรือน้องสาวด้วย อย่างไรกต็ามการกระทาํของผู้สบืสนัดานหรือของพ่ีชายหรือน้องชาย หรือ

พ่ีสาวหรือน้องสาว ซ่ึงอายุยังไม่ถึงสบิแปดปีไม่ต้องรับโทษตามบทบัญญัติน้ี 2) การข่มขืนกระทาํ

ชําเรากับผู้ซ่ึงอยู่ภายใต้การปกครอง โดยกระทาํต่อผู้ที่มีอายุไม่เกิน 16 ปี ที่อยู่ภายใต้การ

ปกครอง การดูแลหรือให้การศึกษา หรือกระทาํต่อบุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกนิ 18 ปี ซ่ึงอยู่ภายใต้การ

ปกครองหรือการให้การดูแลหรือให้การศึกษา หรือกระทาํต่อผู้ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่อ

ผู้กระทาํในหน้าที่การงาน การจ้างงานโดยใช้อาํนาจหน้าที่ในทางที่ผิดต่อการปกครอง ดูแล หรือ

ให้การศึกษา การทาํงาน หรือการจ้างาน หรือเป็นการกระทาํต่อเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี หรือถ้า

บุคคลใดอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวกระทาํทางเพศกบัตนกจ็ะถูกลงโทษด้วย 3) กระทาํละเมิดทาง

เพศต่อนักโทษหรือผู้ที่อยู่ในความควบคุมดูแล หรือกระทาํต่อผู้ที่อยู่ในความเล้ียงดู ให้การศึกษา 

หรือให้การดูแล หรือผู้ใดได้กระทาํละเมิดต่ออาํนาจหน้าที่ของตนโดยอนุญาตให้นักโทษหรือ

บุคคลอื่นซ่ึงอยู่ในความควบคุมกระทาํการละเมิดทางเพศต่อผู้น้ัน หรือในการกระทาํโดยละเมิด

ต่อคนไข้ที่อยู่ในสถานพยาบาลเพราะเจบ็ป่วย โดยใช้ประโยชน์จากความเจบ็ป่วยในการกระทาํ

ความผิดทางเพศหรืออนุญาตให้ผู้ป่วยกระทาํการทางเพศกบัผู้น้ันกเ็ป็นความผิดตามมาตราน้ี 4) 

โดยใช้ประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าที่การงานกระทาํความผิดทางเพศ  5) โดยการใช้ประโยชน์จาก

การได้รับความไว้วางใจในการให้คาํปรึกษา การรักษาหรือการดูแลอื่นใด แก่ผู้ป่วยหรือคนพิการ 

รวมไปถึงผู้ป่วยโรคจิต 6) การกระทาํความผิดเกี่ยวกับเพศต่อบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่าสิบสี่ปีหรือ

ผู้ใดอนุญาตให้เดก็กระทาํเช่นเดียวกันกับบุคคลน้ัน หรือเป็นการกระทาํโดยการชักชวนเดก็ให้

กระทาํความผิดเกี่ยวกับเพศต่อผู้อื่นหรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทาํเช่นเดียวกันน้ันต่อเด็ก เป็น

ผู้กระทาํความผดิตามมาตราน้ี 

  2.3  ประเทศฝรัง่เศส 

 สาํหรับ เหตุเพ่ิมโทษในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเรากรณีกระทาํต่อผู้ป่วย เดก็

กาํพร้า คนชรา หรือผู้ที่อยู่ในความดูแลของผู้ที่ต้องรับดูแล ของประเทศฝร่ังเศสน้ัน บัญญัติไว้

กรณีของการกระทาํทางเพศต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีตามกฎหมาย หรือเป็นการกระทาํต่อผู้ซ่ึงเป็น

บุพการีตามความเป็นจริง หรือเป็นการกระทาํต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรม 

หรือโดยบุคคลใด กต็าม ซ่ึงมีอาํนาจเหนือผู้ถูกข่มขืนกระทาํชาํเราน้ัน หรือเป็นการกระทาํโดย

บุคคลใดๆ ซ่ึงใช้อาํนาจโดยไม่ชอบแก่การซ่ึงได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ดูแลผู้น้ัน หรือเม่ือ
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เป็นการกระทาํโดยบุคคลหลายคนร่วมกนัไม่ว่าจะโดยการเป็นตัวการหรือโดยการเป็นผู้สนับสนุน 

หรือเป็นการกระทาํโดยใช้อาวุธหรือขู่เขญ็โดยใช้อาวุธ 

 

3.  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอบเขตในการกําหนดความรบัผิดทางอาญาและเหตุของ

การเพิม่โทษใหห้นกัข้ึนในความผิดเกีย่วกบัเพศของต่างประเทศและประเทศไทย 

 จากการศึกษาบทบัญญัตเิกี่ยวกบัขอบเขตในการกาํหนดความรับผดิทางอาญาและเหตุ

ของการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นในความผิดเกี่ยวกบัเพศของต่างประเทศเปรียบเทยีบกบัประเทศไทย 

ผลการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

  3.1 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบขอบเขตในการกําหนดความรบัผดิทางอาญา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) รัฐแต่ละรัฐมีอาํนาจในการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้ภายในรัฐของตนได้โดยอิสระตราบเท่าที่

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นเหตุให้กฎหมายขาดความเป็นเอกภาพ กระบวนการ

กาํหนดโทษจําเลยในคดีอาญาของแต่ละรัฐแตกต่างกัน โดยดําเนินการเป็นกระบวนการ เปิด

โอกาสให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดโทษจําเลย ไม่ว่าจะเป็นอัยการ 

ทนายความ ผู้เสยีหาย โดยเร่ิมจากศาลหรือผู้พิพากษา ตัดสนิว่าจาํเลยเป็นผู้กระทาํความผิด แล้ว

ศาลกาํหนดโทษจาํเลยในเวลาที่กฎหมายกาํหนด หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังมีคาํตัดสิน ใน

กรณีที่เป็นความผิดร้ายแรง ศาลจะมีคาํสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ เสาะหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัตัว

จาํเลย ได้แก่ รายงานพฤติการณแ์ห่งคดี ประวัติการกระทาํความผิด สขุภาพกายหรือภาวะแห่งจิต 

ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง สถานภาพทางการเงิน ประวัติการศึกษา นิสัยและความประพฤติ 

ประวัติการทาํงาน ฯลฯ รายงานการตรวจทางจิต รายงานของเรือนจาํ  หรือคู่ความฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

มีความประสงค์จะเสนอข้อเทจ็จริงบางอย่างเพ่ิมเติม การกาํหนดโทษจะกระทาํได้ต่อเม่ือได้มีการ

ปฏบิัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนดเอาไว้แล้ว   

 การกาํหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คาํนึงถึงปัจจัยสาํคัญสองมิติคือ ระดับ

ความรุนแรงของการกระทาํความผิด และภมิูหลังหรือประวัติอาชญากรรมของผู้กระทาํความผิด

ประกอบกนั  หากกระทาํความผิดร้ายแรงมาก และมีประวัติการทาํผิดซํา้ซากโทษย่ิงสงู ถ้ากระทาํ

ความผิดร้ายแรงน้อย มีประวัติการกระทาํความผิดน้อย โทษย่ิงตํ่า โดยนับเอาปัจจัยด้านภมิูหลัง

ของผู้กระทาํความผดิมาเป็นองค์ประกอบในการกาํหนดโทษ 

 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 

การกาํหนดโทษมีรูปแบบชัดเจนไม่ซับซ้อนเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกา และวางหลักเกณฑก์าร

กาํหนดโทษไว้อย่างชัดเจนโดยพิจารณากาํหนดโทษจาก (1) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน   

(St GB) แก้ไขเพ่ิมเติมปี 1987 ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑใ์นการกาํหนดโทษ กล่าวคือ พิจารณาจาก

ความช่ัวของผู้กระทาํความผิดจะเป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดโทษ ทั้งน้ีจะต้องพิจารณาถึงผลซ่ึงเกดิ

จากโทษที่กาํหนดน้ีว่าจะกระทบถงึการดาํเนินชีวิตในสงัคมของผู้กระทาํความผดิในอนาคต และใน
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การกาํหนดโทษน้ี ศาลจะช่ังนํ้าหนักจากข้อเทจ็จริง ทั้งที่เป็นส่วนดีและส่วนเสียของผู้กระทาํ

ความผิด ได้แก่ มูลเหตุของการกระทาํความผิด เป้าหมายของผู้กระทาํความผิด ความรู้สกึนึกคิด

ซ่ึงเห็นได้จากการกระทาํ และจิตใจที่มีอยู่ในการกระทาํ ความร้ายแรงของการกระทาํผิดหน้าที่ 

ลักษณะของการกระทาํความผิด และผลที่สะท้อนให้เห็นถึงความช่ัวของการกระทาํความผิด 

ประวัติของผู้กระทาํความผิด สถานภาพของบุคคลทางสงัคม และฐานะทางเศรษฐกจิของผู้กระทาํ

ความผิด ความประพฤติภายหลังการกระทาํความผิด โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพยายามที่จะ

เยียวยาความเสยีหาย รวมทั้งความพยายามของผู้กระทาํความผิดที่จะชดเชยความเสยีหายให้แก่

ผู้เสียหาย (2) พิจารณาจากความเห็นของอัยการ และทนายจาํเลย และ (3) พิจารณาจาก

ข้อเทจ็จริงที่ได้รับมาระหว่างการดาํเนินคดี 

 ประเทศฝร่ัง เศส  แบ่งระดับโทษออกเป็น  3 ระดับคือ  โทษระดับลหุโทษ 

(Contravention) ระดับกลาง (Delit) และระดับสูงสุด (Crime) และลักษณะเฉพาะตัวของ

ผู้กระทาํผิดที่อาจมีผลต่อการกาํหนดโทษได้แก่ (1) การยอมรับสารภาพ คือถ้าสารภาพกจ็ะ

ลงโทษให้คร่ึงหน่ึง (2) ปัจจัยทางสงัคม ซ่ึงมีผลต่อการกระทาํอย่างเหน็ได้ชัด เช่น เป็นบุคคลที่

ครอบครัวหย่าร้าง หรือเป็นบุคคลที่หย่าขาดจากภรรยา สญูเสยีคนที่รัก หรือสถานะทางครอบครัว

ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลาํบากทางการเงิน (3) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา อายุของผู้กระทาํผิดเป็น

ปัจจัยสาํคัญของการพิจารณาในฝร่ังเศส เห็นได้จากการควบคุมตัวผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 18 ปี 

จะต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมพิเศษ เช่น ความผดิที่มีการใช้ความรุนแรงหรือความผิดทางเพศ (4) 

การกระทาํความผิดติดนิสยั ผู้กระทาํความผิดคร้ังแรกอาจได้รับการให้อภัย หรือลงโทษแต่สถาน

เบา หรืออาจจะมีการรอการลงโทษ แต่ผู้กระทาํผิดที่กระทาํผิดขึ้นใหม่อาจถือว่าเป็นผู้กระทาํผิด

ติดนิสยั ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกาํหนดและได้รับโทษหนักขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (5) การ

เป็นบุคคลต่างด้าว อาจต้องกาํหนดโทษห้ามเข้ามาอยู่ในดินแดนของรัฐ นอกเหนือจากโทษอย่าง

อื่น ซ่ึงอาจถือว่าเป็นการกาํหนดโทษซํ้าสอง เพ่ือให้หนักกว่าบุคคลทั่วไปทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้

บุคคลเหล่าน้ันกลับมากระทาํความผิดอีก (6) กระบวนการในทางศาล ในระบบศาลฝร่ังเศส 

ความผดิบางอย่างต้องมีการพิจารณาในช้ันไต่สวนเสยีก่อน ซ่ึงกอ็าจจะมีผลต่อความรู้สกึสาธารณะ 

หรือสื่อมวลชน ผลกระทบที่มีต่อครอบครัว การที่ถูกควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณา และ (7) 

พฤติกรรมของผู้กระทาํผดิในระหว่างการพิจารณา เช่น ลักษณะทางกายภาพของผู้กระทาํความผิด 

ซ่ึงปรากฏต่อศาล กอ็าจมีผลต่อการกาํหนดโทษได้เช่นเดียวกัน เช่น ลักษณะการแต่งตัว ท่วงท่า

การพูดจา การใช้วาจา เพ่ือพิจารณาว่าจะสามารถนาํไปแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร 

 สาํหรับกรณีการกาํหนดโทษของประเทศไทย การใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษของ 

ผู้พิพากษาไทยน้ัน ในเบื้องต้นผู้พิพากษาจะต้องใช้ดุลพินิจกาํหนดโทษให้เป็นไปตามกรอบที่ฝ่าย   

นิติบัญญัติได้กาํหนดไว้ในกฎหมาย เช่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้กาํหนดโทษไว้

หลายประการ ผู้พิพากษาจะต้องเลือกรูปแบบหรือวิธีการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทาํผิดใน

ความผดิที่เกดิขึ้นในแต่ละกรณ ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความผดิและตัวผู้กระทาํผิด สาํหรับอตัราโทษ 
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ฝ่ายนิติบัญญัติได้กาํหนดกรอบไว้ในกฎหมาย เช่น การกาํหนดเป็นโทษขั้นสงู หรือโทษขั้นสงูและ

โทษขั้นตํ่าเป็นช่วงไว้ เพ่ือให้ผู้พิพากษาเลือกใช้ดุลพินิจกาํหนดโทษให้เหมาะสมภายในกรอบ 

ที่กฎหมายกาํหนดไว้ อย่างไรกด็ี ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้กาํหนดแนวทางให้ศาลใช้ดุลพินิจในการ

กาํหนดโทษไว้ กล่าวคือ ไม่มีบทบัญญัติกาํหนด หลักเกณฑท์ั่วไปไว้โดยตรงให้ผู้พิพากษาควร

จะต้องคาํนึงถึงสิ่งใดในการกาํหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในขณะที่

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายกาํหนด

เง่ือนไขเป็นหลักเกณฑท์ั่วไปไว้ เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับให้ผู้พิพากษานาํมาใช้ประกอบดุลพินิจใน

การกาํหนดโทษ  

 ในทางปฏบิัติ แต่ละศาลจะมีบัญชีระดับอตัราโทษหรือย่ีตอ๊ก เพ่ือให้ผู้พิพากษาในศาล

ใช้ประกอบการกาํหนดโทษ เพ่ือให้การลงโทษในศาลเดียวกนัเป็นไปในทศิทางเดียวกนั ดังน้ัน 

ผู้พิพากษายังยึดถือบัญชีระดับอัตราโทษหรือย่ีต๊อกเป็นกรอบหรือเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนด

โทษว่า จะใช้โทษประเภทใดและจะวางโทษจาํนวนเท่าใด เช่น ควรวางโทษจาํคุก หรือปรับจาํนวน

เท่าใด หรือจะรอการลงโทษ และควรมีการคุมประพฤติด้วยหรือไม่ ทาํให้เกดิปัญหาตามมาคือ 

ผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะยึดถือตามแนวทางที่กาํหนดในบัญชีระดับอตัราโทษ โดยไม่มีการสบืหา

ข้อเทจ็จริงมาประกอบการใช้ดุลพินิจกาํหนดโทษ อาจจะเน่ืองมาจากเหน็ว่า การกาํหนดโทษให้

เป็นไปตามบัญชีระดับอัตราโทษ และตามกรอบที่กฎหมายกาํหนดกเ็พียงพอแล้วจาํเป็นต้อง

คาํนึงถึงข้อเทจ็จริงอื่นใด เช่น ประวัติภมิูหลังของจาํเลย เป็นต้น นอกจากน้ี ผู้พิพากษายังมีความ

เกรงกลัวข้อครหาที่ว่า การไม่กาํหนดโทษตามแนวทางบัญชีระดับอตัราโทษส่อให้เหน็ถึงการทุจริต

ประพฤติมิชอบในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงทาํให้ผู้พิพากษายึดม่ันในบัญชีระดับอตัราโทษเป็น

เกราะป้องกนัตนเอง จนทาํให้ไม่สนใจขวนขวายค้นหาข้อเทจ็จริงต่างๆ มาประกอบการพิจารณา

กาํหนดโทษ การกาํหนดโทษตามบัญชีระดับอัตราโทษทาํให้ขาดความยืดหยุ่น เน่ืองจากไม่

สามารถกาํหนดโทษให้เหมาะสมกบัผู้กระทาํผิดเป็นรายบุคคลได้ เพราะบัญชีระดับอตัราโทษไม่มี

ข้อเทจ็จริงที่มีรายละเอียดเพียงพอ นอกจากน้ี ในส่วนตัวของผู้พิพากษาเองกอ็าจมีทัศนคติต่อ

ทฤษฎีการลงโทษแตกต่างกนั บางคนมีความเช่ือในแนวคิดของการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน 

หรือบางคนมีความเช่ือในแนวคิดของการลงโทษเพ่ือการปรับปรงุแก้ไข ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้พิพากษา

ใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษแตกต่างกนั 

  3.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบเหตุของการเพิม่โทษใหห้นกัข้ึนในความผดิเกีย่วกบัเพศ 

 การลงโทษผู้กระทาํความผิดสาํหรับความผิดเกี่ยวกับเพศให้หนักขึ้ น เพราะกรณีมี 

“เหตุแห่งการลงโทษเฉพาะตัว”(Personliche Strafgrund) น้ัน ในทางนิติบัญญัติกระทาํได้สอง

ทางคือ โดยการบัญญัติให้การกระทาํน้ันเป็นฐานความผดิเป็นการเฉพาะ หรือมิฉะน้ันกก็ระทาํโดย

การบัญญัติ “เหตุเพ่ิมโทษเฉพาะตัว” (Personlicher Strafscharfungsgrund) ไว้ในกฎหมาย 

 จากการศึกษาเหตุเพ่ิมโทษในความผิดฐานข่มขืนกระทาํชําเรา ตามระบบกฎหมาย

ต่างประเทศพบว่า บทบัญญัติของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีการบัญญัติครอบคลุมไปถึง
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กรณกีารข่มขนืกระทาํชาํเราต่อบุคคลซ่ึงอยู่ในสถานควบคุมของโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นใดโดย

ผู้กระทาํความผิดเป็นผู้ควบคุมดูแลเหนือผู้ถูกกระทาํน้ัน เป็นเหตุเพ่ิมโทษ โดยมิได้คาํนึงถึงการ

ควบคุมดังกล่าวเป็นการควบคุมตามกฎหมายหรือเป็นการควบคุมตามความเป็นจริง ซ่ึงคาํนึงถึง

อาํนาจในการควบคุมซ่ึงผู้กระทาํมีต่อผู้ถูกกระทาํเป็นหลัก ทาํนองเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญา

ของประเทศเยอรมัน นอกจากมีบัญญัติให้การข่มขืนกระทาํชําเราซ่ึงกระทาํกับผู้สืบสันดาน 

บุพการี การล่วงละเมิดระหว่างเครือญาติ ผู้อยู่ภายใต้อํานาจการปกครอง การดูแลและให้

การศึกษา การล่วงละเมิดต่อนักโทษที่อยู่ภายใต้การควบคุม ซ่ึงเป็นบทเพ่ิมโทษใกล้เคียงกับ

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทยแล้ว ยังมีการบัญญัติถึง กรณีการข่มขืนกระทาํ

ชาํเรา ต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในหน้าที่การงาน การจ้างงาน ผู้ป่วยที่

อยู่ในความดูแลของแพทย์ การใช้ประโยชน์จากการได้รับความไว้วางใจในการให้คาํปรึกษา การ

รักษาหรือการดูแลอื่นใดแก่ผู้ป่วย คนพิการ รวมไปถึงผู้ป่วยโรคจิต ให้ได้รับโทษหนักขึ้นอกีด้วย 

เช่นเดียวกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงบัญญัติเหตุที่ทาํให้

ผู้กระทาํต้องได้รับโทษหนักขึ้นในกรณกีารข่มขนืกระทาํชาํเราน้ัน กรณขีองการกระทาํทางเพศต่อผู้

ซ่ึงเป็นบุพการีตามกฎหมายหรือเป็นการกระทาํต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีตามความเป็นจริง และการ

กระทาํต่อผู้ซ่ึงเป็นบุพการีโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรมหรือโดยบุคคลใดๆ กต็าม ซ่ึงมีอาํนาจ

เหนือผู้ถูกข่มขืนกระทาํชาํเราน้ัน กรณีเป็นการกระทาํโดยบุคคลใดๆ ซ่ึงใช้อาํนาจโดยไม่ชอบแก่

การซ่ึงได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ดูแลผู้น้ัน ซ่ึงกรณีของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

อาญาของประเทศฝร่ังเศสน้ี มีความแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย 

ซ่ึงไม่ได้บัญญัติครอบคลุมถึงกรณีผู้กระทาํเป็นบุพการีที่กระทาํต่อบุตรบุญธรรม และการกระทาํ

ต่อบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้ดูแลผู้ถูกกระทาํ  

 ดังน้ันเพ่ือให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายของนานาอารยประเทศที่ให้การคุ้มครองผู้ป่วย เดก็กาํพร้า คนชรา หรือผู้ที่อยู่ในความ

ดูแลของผู้ที่ต้องรับดูแล หากถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลที่มีอาํนาจเหนือกว่าหรือจากบุคคล

ที่สมควรได้รับการไว้วางใจเป็นพิเศษอนัเน่ืองมาจากสถานะทางสังคมของบุคคลเหล่าน้ันให้เป็น

ผู้ดูแล หากมีการล่วงละเมิดทางเพศแก่บุคคลผู้อยู่ภายใต้อาํนาจการปกครอง หรือบุคคลที่ได้รับ

การดูแล สมควรมีการบัญญัติให้การคุ้มครองโดยการเพ่ิมโทษต่อการกระทาํล่วงละเมิดทางเพศให้

ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

  3.3 เหตุผลและความจําเป็นในการกําหนดความรบัผดิทางอาญาและเหตุที่ตอ้งลงโทษ

หนกัข้ึนในความผดิเกีย่วกบัเพศ 

 จากแนวคิดของการคุ้มครองด้านสทิธิมนุษยชน ตามหลักปฏญิญาสากล ซ่ึงมีพ้ืนฐาน

มาจากสทิธติามธรรมชาติ ผู้ที่กระทาํความผดิทางเพศต่อบุคคลอื่น ถอืเป็นการกระทาํที่ล่วงละเมิด

ทั้งทางกายและทางจิตใจของผู้ถูกกระทาํ นอกจากจะเป็นการกระทําที่ ล่วงละเมิดกฎหมาย

ภายในประเทศแล้ว ยังละเมิดต่อแนวคิดด้านสทิธมินุษยชนอนัเป็นหลักพ้ืนฐานสากลอกีด้วย  
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 อย่างไรกต็าม ศาสตราจารย์ ฮาร์ท แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดอธิบายเกี่ยวกบัการ

ลงโทษบุคคลที่กระทาํความผิดว่า ผู้กระทาํผิดกฎหมายเท่าน้ันที่จะต้องถูกลงโทษ จะนาํบุคคลอื่น

ที่มิได้กระทาํความผดิมารับโทษมิได้  โทษจะต้องมีขึ้นเม่ือมีการกระทาํผิดกฎหมาย หมายถึง ต้อง

มีการกระทาํผิดกฎหมายเสียก่อนจึงจะลงโทษได้ หากไม่มีการกระทาํผิดกฎหมายกล็งโทษไม่ได้ 

ดังน้ันหากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้การกระทาํน้ันเป็นความผิด ย่อมจะนาํบุคคลที่กระทาํน้ันมา

ลงโทษมิได้ สอดคล้องกับ มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย ซ่ึงบัญญัติเป็น

หลักประกนักฎหมายอาญา ซ่ึงได้แสดงให้เหน็อย่างม่ันคงและแน่นอนว่า บุคคลจักต้องรับโทษทาง

อาญาต่อเม่ือได้กระทาํตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่าน้ัน หากมิได้มีการบัญญัติการกระทาํใดให้

เป็นความผิดเอาไว้ก่อนการกระทําน้ันจะเกิดขึ้ นถือว่าการกระทําดังกล่าวไม่เป็นความผิด 

นอกจากน้ี ยังห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงกาํหนดหรือขยายบทกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้ว 

รวมตลอดถึงการห้ามใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างย่ิงในการเพ่ิมโทษแก่ผู้กระทาํความผิดอีก

ด้วย น่ันหมายความว่า ถึงแม้การกระทาํความผิดทางเพศ ของผู้รับดูแลที่ได้กระทาํต่อบุคคลที่

อ่อนแอ เปราะบางและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อร่างกาย และ

จิตใจของผู้ถูกกระทาํและครอบครัว รวมถึงได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคมมาก

เพียงใดกต็าม หากมิได้มีการบัญญัติให้การกระทาํดังกล่าวเป็นเหตุเพ่ิมโทษเอาไว้ก่อน กมิ็อาจที่

จะนาํบทบัญญัติมาตรา 285 ขยายความเพ่ิมโทษแก่บุคคลดังกล่าวได้  

 ขณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือฝร่ังเศส ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกบัประเดน็ดังกล่าวน้ี ครอบคลุมไว้แล้ว 

แต่บทบัญญัติแห่งการเพ่ิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มีความเหมาะสม เช่น 

กรณขีองความผดิฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา เน่ืองจากในปัจจุบันพบว่า บุคคลที่ตกเป็นเหย่ือของการ

ถูกกระทาํทางเพศมักพบว่า ผู้กระทาํเป็นบุคคลใกล้ชิด และมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกกระทาํ ทาํให้

ผู้กระทาํมิอาจขัดขืนได้ ซ่ึงพบได้ในหลายกรณีเช่น กรณีเป็นผู้สืบสันดาน ซ่ึงเหยื่อมักต้องอาศัย

ผู้กระทาํความผดิในการดาํรงชีวิตทางด้านเศรษฐกจิอยู่ หรือกรณีอื่นได้แก่ ศิษย์ที่อยู่ในความดูแล 

ผู้ที่อยู่ในความดูแลตามหน้าที่ราชการ ผู้อยู่ในความปกครอง ผู้ที่อยู่ในความพิทกัษ์ และผู้ที่อยู่ใน

ความอนุบาล บุคคลที่ตกเป็นเหย่ือมักพบว่าต้องอยู่ในสภาวะพ่ึงพิงผู้กระทาํในการดาํเนินชีวิต 

และไม่อยู่ในสถานะที่จะขดัขนืหรือไปให้พ้นจากสภาวะดังกล่าวได้  

 การที่ผู้กระทาํความผดิได้อาศัยความอ่อนแอของเหย่ือ มาเป็นเหตุหรือช่องทางในการ

ล่วงละเมิดทางเพศต่อเหย่ือ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสงัคมมากกว่าการกระทาํความผิดในความผิด

ฐานข่มขืนกระทาํชาํเราโดยบุคคลอื่นหรือในสภาวะอื่น เน่ืองจากทาํให้ศีลธรรมเสื่อมเสยี ด้วยเหตุ

น้ี กฎหมายจึงมีการบัญญัติการเพ่ิมโทษแก่บุคคลเหล่าน้ีให้หนักขึ้น โดยบุคคลที่กระทาํความผิด

ทางเพศตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 

มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 หากมีการกระทาํต่อผู้สืบสันดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความ

615



 

ดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือใน

ความอนุบาล ผู้กระทาํต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ันๆ หน่ึงในสาม  

 อย่างไรกต็าม ถึงแม้จะมีบทบัญญัติเพ่ิมโทษแก่ผู้กระทาํความผิดทางเพศที่กระทาํต่อ

บุคคลใกล้ชิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 285 แล้วกต็าม แต่ยังคงจาํกดัอยู่ที่เป็นผู้มีความสมัพันธ์

กนัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่าน้ัน นอกจากน้ี บทบัญญัติน้ียังไม่ครอบคลุมถึงกรณีกระทาํผิด

ทางเพศต่อกลุ่มบุคคลผู้อยู่ในสภาวะที่ด้อยโอกาส หรือไม่อาจป้องกนัตัวเองได้ เช่น บุคคลที่เป็น

ผู้ป่วย คนพิการทุพพลภาพ ผู้สงูอายุ วิกลจริต สตรีมีครรภ์ และเดก็ เป็นต้น ดังน้ัน จึงเหน็ควรที่

จะทาํการแก้ไขบทบัญญัติของมาตรา 285 ให้บทบัญญัติของกฎหมายให้การคุ้มครองครอบคลุม

ถงึกลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย 

 

4. ขอ้เสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ซ่ึงเป็นเหตุเพ่ิม

โทษเฉพาะตัวของความผิดฐานข่มขืนกระทาํชาํเราพบว่า มีการบัญญัติให้การคุ้มครองแก่บุคคล 

4 กลุ่มดังต่อไปน้ีคือ (1) ผู้สืบสนัดาน  (2) ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล (3) ผู้อยู่ในความควบคุม

ตามหน้าที่ราชการ (4) ผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทกัษ์ หรืออยู่ในความอนุบาล  

 เหน็ได้ว่า เหตุเพ่ิมโทษในความผิดเฉพาะตัวดังกล่าว มิได้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้รับ

ดูแล กระทาํต่อผู้ที่อ่อนแอ เปราะบาง และต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณี

ของแพทย์  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย ซ่ึงรับดูแลผู้ป่วยทั้งกรณีการป่วยทาง

กายและการป่วยทางจิต รวมไปถึงกรณีกระทาํต่อผู้พิการ และเดก็ในสถานสงเคราะห์ แต่ประการ

ใด  

 ดังน้ัน เพ่ือให้บทบัญญัติของมาตรา 285 ให้ความคุ้มครองถงึกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวมา 

ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285โดยใช้

ข้อความต่อไปน้ีแทน 

 “ถ้าการกระทาํความผิดตามมาตรา 276 มาตรา  277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277 

ตรี มาตรา 278 มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283 เป็นการกระทาํแก่

ผู้สบืสนัดาน ศิษย์ซ่ึงอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความ

ปกครองในความพิทกัษ์หรือในความอนุบาล หรือบุคคลที่มีความอ่อนแอและเปราะบางซ่ึงต้องอยู่

ในความดูแลของผู้รับดูแลด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 

 (1) เน่ืองจากอายุน้อยเพราะเป็นเดก็ หรืออายุมากเพราะเป็นคนแก่หรือชรา 

 (2) เน่ืองจากความเจบ็ป่วย 

 (3) เน่ืองจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 (4) เน่ืองจากตั้งครรภ์ 

 ผู้กระทาํต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ันๆ หน่ึงในสาม” 
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