
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและโทษศกึษากรณีความผิดทางเพศ 
ตามกฎหมายอาญามาตรา276วรรคแรกกับมาตรา277วรรคแรก 

 
คชาพัฒน์ บุญเงิน 

รศ. อัจฉรียา  ชูตินันท์ 
 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความร้ายแรงของ

อาชญากรรมและโทษกรณีความผิดทางเพศตามกฎหมายอาญา มาตรา276วรรคแรกกรณีข่มขืนผู้ใหญ่ที่มี
อายุกว่าสิบห้าปี กับมาตรา277วรรคแรกกรณีข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  ว่า
อาชญากรรมใดมีความร้ายแรงสูงกว่า และความเหมาะสมสัมพันธ์กันกับอัตราโทษที่บัญญัติไว้แล้วหรือไม่ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการคุ้มครองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเพศ 
ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองโทษพบว่าการกระท าความผิดกับเด็กเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง
มากกว่าอาชญากรรมที่เกิดกับผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะในเร่ืองสภาพของเด็กทางกายภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ การศึกษาอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด 
สติปัญญายังไม่ดีเพียงพอที่จะป้องกันตนเองได้ อาจท าให้ตกเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมได้ง่าย อีกทั้ง
ผลที่เกิดจากการกระท าย่อมกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ย่อมเกิดความ
เสียหายที่รุนแรงมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาจากอัตราโทษที่ก าหนดไว้ให้มีอัตราโทษที่เท่ากัน ทั้งสองมาตรา
ดังกล่าวจึงไม่มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษ 

เมื่อศึกษาถึงกฎหมายอาญาของต่างประเทศ ทั้งที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างเช่น
ประเทศฝร่ังเศส และแบบที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีอย่างเช่นประเทศอังกฤษพบว่า ได้ให้การกระท า
ความผิดทางเพศกับเด็กเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงมากกว่าและได้ก าหนดโทษหรือบทลงโทษที่สูง
กว่าการกระท าความผิดทางเพศที่กระท าต่อผู้ใหญ่ หากย้อนดูกฎหมายอาญาของประเทศไทยในอดีต ก็เคย
ก าหนดโทษให้มีความสัมพันธ์ระหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรม 

ดังนั้น ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จึงเสนอให้มีการพิจารณากฎหมายอาญาในความผิดทางเพศ โดย
พิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายว่ามุ่งคุ้มครองสิ่งใด มุ่งคุ้มครองสังคมซึ่งเป็นมหาชนหรือมุ่งคุ้มครอง

                                                           
นักศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ ปรดีีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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เอกชน สิ่งใดมีความส าคัญมากกว่าและก าหนดมาตรการลงโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกันในความผิดทาง
เพศที่บัญญัติในมาตรา 277วรรคแรก กับความผิดในมาตรา 276 วรรคแรก โดยแก้ไขเพิ่มเติมโทษให้มี
ความสัมพันธ์กันกับความร้ายแรงของอาชญากรรม อันจะท าให้กฎหมายอาญาจะมีประสิทธิผลในการ
คุม้ครองป้องกัน และเกิดผลข่มขู่หรือยับยั้งการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศได้ดียิ่งขึ้น 
 

1. บทน า 
อาชญากรรม คือ การกระท าหรืองดเว้นการกระท าอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายซึ่งกระท าโดยปราศจาก

ข้ออ้างหรือ มีเหตุอันสมควร  แม้กฎหมายอาญาจะมีบทบัญญัติแน่นอนหรือความถูกผิดแต่ความผิดในทาง
ศีลธรรมทั้งหมดก็มิได้เป็นความผิดอาญาในทางกลับกันความผิดทางอาญาก็ไม่จ าต้องเป็นความผิดทาง
ศีลธรรมเสมอไปทุกสังคมล้วนมีอาชญากรรม อาชญากรรมยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ไม่  

ในสภาพสังคมไทยเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมที่มีความรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือเร่ือง
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่มขืนกระท าช าเรานั้น  เป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อร่างกาย 
และเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ บังคับและการข่มขืนใจของผู้ถูกกระท า เป็นการท าลายสิ่งที่ผู้หญิงหวง
แหนและรักษาไว้ ผู้กระท าผิดอาจกระท าตามล าพัง หรือร่วมกัน กระท าผิดต่อชายหรือหญิงหรือเด็ก โดย
ผู้ถูกกระท านั้นไม่ยินยอม การข่มขืนเป็นรูปแบบหนึ่งของการท าร้าย ซึ่งคนหนึ่งได้ใช้ก าลังบังคับอีกคนหนึ่ง
ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งขัดกับความต้องการ เนื่องมาจากการท าให้เสียอิสรภาพ นับเป็นอาชญากรรมอย่าง
หนึ่งที่มีความร้ายแรงที่สุด1ผู้ใดถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ยินยอมย่อมจะเป็นความเสียหายที่ติดตัวไป
ตลอดทั้งในความทรงจ าของตนเอง และยังอาจถูกสังคมรอบข้างประณามได้อีกด้านหนึ่ง เช่นนี้ย่อมท าให้
ผู้ถูกกระท านั้นเกิดความทุกข์ทรมานที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป 
ความผิดฐานดังกล่าวก่อปัญหาแก่สังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างมากที่  

การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก เป็นความผิดทางเพศที่ร้ายแรงซึ่งกฎหมายอาญามุ่งคุ้มครองการ
กระท าความผิดต่อเด็กเป็นพิเศษ ทางสติปัญญายังเป็นผู้ไร้เดียงสาในเร่ืองเกี่ยวกับเพศ และสภาพร่างกายยัง
ไม่สามารถปกป้องตนเองจากการถูกประทุษร้าย อาชญากรอาจอาศัยความอ่อนวัยของเด็กหญิงไม่ว่าจะทาง
ร่างกายและจิตใจโดยหลอกลวงหรือใช้ก าลังข่มขู่จึงอาจตกเป็นเหยื่อจากการกระท าผิดได้โดยง่ายเมื่อมีการ
กระท าผิดทางกฎหมายอาญาย่อมต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติไว้ โดยการลงโทษต้องได้
สัดส่วนกับอาชญากรรม Beccaria2ได้กล่าวว่า “ขนาดของอาชญากรรมคือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคม” 
ดังนั้นตามแนวความคิดของ Beccaria หากอาชญากรสร้างความเสียหายมากก็ควร หลักการก าหนดโทษตาม
สัดส่วนของการกระท าความผิดนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นการเลือกบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับ
                                                           

1อาทิตย์ ใครบุตร https://www.l3nr.org/posts/337346  สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560  
2CesareBeccaria.OnCrimer and Punishment,crim_pun.htm สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
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ระดับความหนักเบาของความผิด ซึ่งหากระบบลงโทษการกระท าความผิดทุกกรณีเหมือนกันหมด อาจท าให้
ต าหนิระบบดังกล่าวได้ว่า ในเชิงความรู้สึกต่อการลงโทษที่แตกต่างกัน เพราะการลงโทษที่เหมือนกันอาจ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูกลงโทษได้ในสัดส่วนต่างกันซึ่งสังคมคาดหวังว่า การลงโทษจะมีผลเป็นการ
ควบคุมสังคม และควบคุมอาชญากรรมโดยเฉพาะตามทฤษฎีลงโทษเพื่อยับยั้งข่มขู่ (Utilitarian or Reductive 
Justification) ซึ่งมีเหตุผลว่า  การลงโทษมีผลท าให้อาชญากรรมลดลงได้  การลงโทษที่รุนแรงจะเป็นการ
ยับยั้งการกระท าผิด หรือมีผลป้องกันอาชญากรรม (Deterrence)   

กฎหมายอาญาได้บัญญัติในความผิดเกี่ยวกับเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราไว้สองมาตราคือข่มขืน
กระท าช าเราบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีในมาตรา276 และกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีในมาตรา277ใน
มาตรา 276 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองเสรีภาพทางเพศ เป็นความผิดที่ผู้เสียหายสามารถสละคุณธรรม
ทางกฎหมายได้ เป็นความผิดอันยอมความได้ ต่างจากมาตรา 277 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองเสรีภาพ
ทางเพศและศีลธรรมทางเพศโดยรัฐเป็นผู้เสียหาย ซึ่งเป็นมาตราที่มุ่งคุ้มครองสังคม  เป็นอาชญากรรมที่มี
ความร้ายแรงมาตรา277 ดังกล่าวก าหนดให้เป็นฐานความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ ซึงต่างจาก มาตรา 
276 ที่สามารถยอมความกันได้ ความผิดทางเพศตามมาตรา 277จึงมีความรุนแรงกว่า 

แต่เมื่อพิจารณาอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติในความผิดทางเพศที่กระท าต่อบุคคลอายุกว่า15 ตาม
มาตรา 276วรรคแรก3  “ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน ระวางโทษจ าคุก 4-20 ปี และปรับ...” เปรียบเทียบกับ
ความผิดทางเพศที่กระท าต่อเด็กอายุต่ ากว่า15ปี ตามมาตรา 277วรรคแรก4 “ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน
15 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ระวางโทษจ าคุก 4-20 ปีและปรับ...” จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติ
ระวางโทษไว้เท่ากันแต่เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของอาชญากรรมมาตรา277แล้ว การกระท าความผิดที่
กระท าต่อเด็กย่อมมีความรุนแรงหรือร้ายแรงมากกว่า สัดส่วนของอัตราโทษในการกระท าความผิดทางเพศ
ต่อเด็กจึงต้องมีโทษที่สูงกว่า  ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายทั้งสองมาตราดังกล่าวยังไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
ความรุนแรงของอาชญากรรมและโทษที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายจึงสมควรแก้ไขเพื่อให้กฎหมายอาญามี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การลงโทษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะข่มขู่ เป็นการยับยั้งและป้องปราม
ผู้กระท าผิดให้ได้ผล ซึ่งจะท าให้อาชญากรรมทางเพศต่อเด็กลดลงด้วย 

 
 

                                                           
3มาตรา 276 วรรคแรก ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆโดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อื่น

นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขนืได้ หรือโดยท าใหผู้้อื่นนัน้เข้าใจผิดว่าตนเปน็บคุคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีถึง
ยี่สิบปี และปรบัตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

4มาตรา 277 วรรคแรก ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมใิช่ภรรยาหรือสามีของตน โดยเดก็จะยินยอม
หรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจ าคกุตั้งแต่ส่ีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแตแ่ปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
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กฎหมายที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้ปกครองนั้นมีสองระบบที่ส าคัญคือที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี และระบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งทั้งสองระบบมีการบัญญัติเร่ืองความผิดทางเพศ ความผิดทางเพศที่
กระท าต่อเด็กและบทลงโทษไว้ทั้งสิ้น อาจแตกต่างกันที่ลักษณะความผิด อายุของเด็กซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
ของสังคมที่มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเร่ืองความผิดทางเพศที่กระท ากับเด็กนั้นถูกก าหนดเป็น
ความผิดที่มีความรุนแรงกว่าปกติ ดังนี้ 

2.1 ความผิดทางเพศตามกฎหมายประเทศอังกฤษ (Common Law) 
แม้ประเทศอังกฤษจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ปัจจุบันกฎหมายอังกฤษ

ก าหนดความผิดไว้โดยกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statutory Offences)  โดยมีกฎหมายบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอาญาโดยเฉพาะ 5ในเร่ืองความผิดทางเพศอังกฤษได้บัญญัติเ ร่ืองความผิดทางเพศไว้ใน 
พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 (The Sexual Offences Act 2003) ก าหนดเร่ืองอายุของเด็กที่
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้อายุที่อายุต่ ากว่า 13 ปีเป็นเด็ก และอายุกว่า 13 ปีเป็น
ผู้ใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นสองมาตราคือ ข่มขืนกระท าช าเราตาม มาตรา1 และกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า13ปี
ตามมาตรา5 และก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดบทลงโทษที่ผู้กระท าความผิดอาญาไว้ในพระราชบัญญัติ
ความยุติธรรมแห่งอาญา 2003 มาตรา 224 โดยอธิบายได้ดังนี้ 

พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 มาตรา 16 การข่มขืนกระท าช าเรา...(2)ผู้กระท า
ความผิดฐานน้ีต้องระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิต 

พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003  มาตรา 5การกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13ปี...(2) 
ผู้กระท าความผิดฐานน้ีต้องระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิต 

ในประเทศอังกฤษ ความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งสองมาตราก าหนดโทษไว้
เท่ากันโดยก าหนดโทษขั้นสูงเอาไว้คือโทษจ าคุกตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการ
ก าหนดด้วย ที่เรียกว่ากระบวนการก าหนดโทษ7(Sentencing process)  โดยศาลจะก าหนดโทษให้เหมาะสม
กับความร้ายแรงของความผิด และสภาพของตัวผู้กระท าผิด  และเพื่อให้การใช้ดุลยพินิจในการลงโทษมี
                                                           

5สถาบันวิจัยและใหค้ าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง 
“ศึกษาความเปน็ไปได้  

ในการก าหนดช้ันโทษ และการน าไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 
หน้า 63. 

6 The Sexual Offences Act 2003 
7สถาบันวิจัยและใหค้ าปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง 

“ศึกษาความเปน็ไปได้  
 ในการก าหนดช้ันโทษ และการน าไปปรับใช้ในประมวลกฎหมายอาญา”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 
หน้าหน้า 64. 
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ความเสมอภาคเป็นธรรม ยุติธรรมเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ อังกฤษจึงจัดท าแนวทางการก าหนดโทษ
ให้ศาลในอังกฤษและเวลส์ใช้อังกฤษได้จัดท าคู่มือแนวทางการก าหนดโทษ ในความผิดเกี่ยวกับเพศ (Sexual 
Offences Definitive Guideline)8โดยแนวทางการก าหนดโทษ ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ที่มีการ
ก าหนดโทษขั้นสูงในกฎหมายให้จ าคุกตลอดชีวิต  คู่มือแนวทางการก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษ
จ าคุกระหว่าง 4-19 ปีส่วนในฐานความผิดข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี  ที่มีการก าหนดโทษขั้นสูง
ในกฎหมายให้จ าคุกตลอดชีวิต คู่มือแนวทางก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษจ าคุกระหว่าง 6-19ปี 

2.2  ความผิดทางเพศตามกฎหมายประเทศฝร่ังเศส(Civil Law) 
ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่นเดียวกับประเทศไทยอีกทั้ง

ยังได้ก าหนดเร่ืองอายุของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความผิดทางเพศโดยก าหนดให้บุคคลที่อายุ
ต่ ากว่า15ปี นั้นเป็นเด็กและอายุกว่า15ปีเป็นผู้ใหญ่และยังเป็นประเทศที่ต้นแบบที่ใช้เป็นพื้นฐานในการยก
ร่างกฎหมายของประเทศไทยในอดีตอีกด้วย 

ประเทศฝร่ังเศสได้จัดให้ความผิดเกี่ยวทางเพศอยู่ในความผิดขั้นสูงหรือขั้นร้ายแรงเพราะถือว่า
ความผิดประเภทนี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างรุนแรงอีกทั้งยังเป็นเป็น
ความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐความผิดประเภทนี้จึงมีอัตราโทษสูง โดยประเทศฝร่ังเศสได้
บัญญัติในเร่ืองความผิดทางเพศไว้ในกฎหมายอาญาส่วนที่ 3  ว่าด้วยการกระท าผิดทางเพศ มาตรา 222-22 
ถึงมาตรา 222-339 โดยกล่าวถึงเร่ืองการข่มขืนกระท าช าเราไว้ โดยเฉพาะใน มาตรา 222 -23 ถึง มาตรา           
222-26   

โดยความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราแบ่งออกเป็นสองมาตราคือ  
มาตรา 222-23การล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใด,โดยวิธีตามธรรมชาติ,การกระท าใช้

ความรุนแรง,บังคับ ข่มขู่,และท าให้ตกใจกลัว เป็นการข่มขืนกระท าช าเรา...ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
ต้องระวางโทษจ าคุก15 ปี 

มาตรา 222-24การข่มขืนต่อไปนี้ระวางโทษจ าคุก 20 ปี ...  2. ข่มขืนกระท าช าเราต่อบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 15 ปี จะเห็นว่าประเทศฝร่ังเศสได้ให้ความส าคัญต่อการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากความอ่อนเยาว์ของเด็กจึงอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศได้ง่ายจึงต้องหาทาง
คุ้มครองเป็นพิเศษ เห็นได้ว่าการข่มขืนกระท าช าเราบุคคลที่มีอายุกว่า 15 ปี ผู้ที่กระท าความผิดต้องระวาง
โทษจ าคุกสูงถึง 20 ปี ซึ่งมีโทษจ าคุกสูงกว่าการข่มขืนบุคคลในมาตรา 222 -23 ถึง 5 ปี ทั้งนี้จะเห็นว่า ตาม
กฎหมายอาญาของฝรั่งเศสนั้นพิจารณาถึงอายุของผู้กระท า ดังนั้นหากศาลพิจารณาคดีแล้วพิพากษาว่าจ าเลย

                                                           
8www.sentencingcouncin.org.uk/publication/item/sexual-offences-guideline/ สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
9ARTICLE 222-23 of the french Penal Code 
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กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราบุคคลอายุต่ ากว่า 15 ปี ต้องระวางโทษจ าคุก 20 ปี ไม่ได้พิจารณาว่า
เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดและอัตราโทษกฎหมายมาตรา 276วรรคแรกและมาตรา 277
วรรคแรกกับกฎหมายต่างประเทศ 

ผู้เขียนมุ่งเน้นศึกษามาตรา 277 ในวรรคแรกกรณีการกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปี โดยเด็ก
ไม่ยินยอม เปรียบเทียบกับการข่มขืนผู้อ่ืน ตาม มาตรา 276 วรรคแรก ทั้งสองมาตรามีองค์กระกอบของการ
ละเมิดเสรีภาพทางเพศอย่างเดียวกัน กฎหมายก าหนดให้ต้องรับโทษเท่ากัน แต่ความรุนแรงของ
อาชญากรรมที่เกิดกับเด็กนั้นย่อมรุนแรงกว่า เห็นได้ว่าตามมาตรา 277 วรรคแรกมีคุณธรรมทางกฎหมายมุ่ ง
คุ้มครองส่วนบุคคลคือ เสรีภาพทางเพศ   และยังมีคุณธรรมทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสังคมส่วนรวมอยู่ด้วย 
คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เป็นการคุ้มครองความอ่อนแอทางกายภาพ และทางเสรีภาพของเด็ก ซึ่งง่าย
ต่อการตกเป็นเหยื่อของการกระท าความผิดทางเพศ  ซึ่งเมื่อมีการกระท าความผิดต่อเด็กเกิดขึ้นแล้ว  
ผลกระทบที่มีต่อตัวเด็กทางร่างกายอาจเกิดขึ้นในทันที และมีผลกระทบต่อจิตใจต่อไปในระยะยาว ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสังคมท าให้คุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลได้รับผลกระทบตามมา   ดังนั้น  การกระท าช าเรา
เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมสละคุณธรรมทางกฎหมายก็ตาม รัฐจึงมีหน้าที่ต้องป้องกัน
เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นยังด้อยประสบการณ์ในการตัดสินใจในการช่วยเหลือตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่าการกระท าช าเราเด็ก โดยเด็กไม่ยินยอมนั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าการข่มขืนกระท าช าเรา
ผู้ใหญ่  

3.1 เปรียบเทียบความผิดและอัตราโทษกฎหมายอาญามาตรา276วรรคหนึ่งและมาตรา 277วรรค
หนึ่งกับกฎหมายต่างประเทศ 

ก. เปรียบเทียบกฎหมายประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษก าหนดเร่ืองอายุแบ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ หากบุคคลมีอายุต่ ากว่า   

13 ปีเป็นเด็ก ซึ่งประเทศอังกฤษก าหนดความผิดทางเพศฐานข่มขืนกระท าช าเราโดยบัญญัติความผิดไว้สอง
มาตราโดยเป็นการกระท าต่อผู้ใหญ่และต่อเด็กดังนี้  

พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 มาตรา 1  การข่มขืนกระท าช าเรา ผู้กระท าความผิด
ฐานน้ีต้องระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตและพระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003  มาตรา 5  
การกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13ปี ผู้กระท าความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตทั้ง
สองมาตราก าหนดโทษไว้เท่ากันคือระวางโทษไม่เกินต าคุกตลอดชีวิต  

ซึ่งทั้งสองมาตราดังกล่าวมีลักษณะและองค์ประกอบความผิดเหมือนกับกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยคือมาตรา276 วรรคแรก ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน.. ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  
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และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท และมาตรา277แรก ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี..  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ทั้งสองมาตราก าหนด
โทษไว้เท่ากันคือระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ประเทศ
ต่างกันที่ประเทศไทยก าหนดเร่ืองอายุแบ่งระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไว้ หากมีอายุต่ ากว่า15 ปี เป็นเด็ก
ทั้งกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายประเทศอังกฤษมีการก าหนดความผิดที่กระท าต่อผู้ใหญ่และที่
กระท าต่อเด็กให้แยกกันเป็นสองมาตรา และทั้งสองมาตราก าหนดโทษไว้เท่ากันแต่มีความแตกต่างกันอัน
เป็นนัยส าคัญคือ ตามกฎหมายอาญาประเทศไทย หากมีข้อเท็จจริงในการกระท าผิดว่า มีผู้กระท าความผิด
ข่มขืนกระท าช าเราบุคคลที่เป็นเด็กช่วงอายุ13-15ปี โดยเด็กไม่ยินยอมแล้วนั้น ตามกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย จะต้องปรับใช้กฎหมายมาตรา 277 วรรคแรก ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่ สิบปี และ
ปรับต้ังแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ซึ่งเป็นอัตราโทษเช่นเดียวกับมาตรา 276 วรรคแรก  

เมื่อพิจารณาตามก าหมายประเทศอังกฤษ หากมีผู้กระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเราบุคคลที่เป็น
เด็กโดยเด็กไม่ยินยอมแล้วนั้น พิจารณาโดยใช้พระราชบัญญัติความยุติธรรมแห่งอาญา 2003 จะปรับใช้
มาตรา 1และมาตรา 5 คือ มาตรา 1 มีการข่มขืนกระท าช าเรา ผู้กระท าความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษสูงสุดไม่
เกินจ าคุกตลอดชีวิตและ มาตรา 5  การกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13ปี โดยเด็กไม่ยินยอมนั้นผู้กระท า
ความผิดฐานนี้ต้องระวางโทษสูงสุดไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตทั้งสองมาตราก าหนดโทษขั้นสูงไว้เท่ากันคือ
ระวางโทษไม่เกินจ าคุกตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้พิพากษาได้ใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ อังกฤษได้จัดท าคู่มือแนว
ทางการก าหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ (Sexual Offences Definitive Guideline)ดังที่อธิบายในบทที่3 
โดยแนวทางการก าหนดโทษ ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ที่มีการก าหนดโทษขั้นสูงในกฎหมายให้
จ าคุกตลอดชีวิต  คู่มือแนวทางการก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษจ าคุกระหว่าง 4 -19 ปี  ส่วนในฐาน
ความผิดข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปี  ที่มีการก าหนดโทษขั้นสูงในกฎหมายให้จ าคุกตลอดชีวิต 
คู่มือแนวทางก าหนดโทษวางแนวทางให้ลงโทษจ าคุกระหว่าง 6-19ปี  เห็นได้ว่าโทษที่ก าหนดให้ผู้พิพากษา
ใช้ดุลยพินิจลงโทษผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 13 ปีสูงกว่าคือลงโทษจ าคุกขั้น
ต่ า 6 ปี 

ข.เปรียบเทียบกฎหมายประเทศฝร่ังเศส   
ประเทศฝร่ังเศสก าหนดเร่ืองอายุระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไว้ หากมีอายุต่ ากว่า15ปีเป็น

เด็กเหมือนกับประเทศไทย โดยประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายก าหนดความผิดทางเพศฐานข่มขืนกระท าช าเรา
โดยบัญญัติความผิดไว้สองมาตราโดยเป็นการกระท าต่อผู้ใหญ่และต่อเด็กดังนี้ 

มาตรา 222-23การล่วงละเมิดทางเพศนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีใด,โดยวิธีตามธรรมชาติ,การกระท าใช้
ความรุนแรง,บังคับ ข่มขู่,และท าให้ตกใจกลัว เป็นการข่มขืนกระท าช าเรา...ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา 
ต้องระวางโทษจ าคุก15 ปี 
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มาตรา 222-24 การข่มขืนต่อไปนี้ระวางโทษจ าคุก 20 ปี ...  2. ข่มขืนกระท าช าเราต่อบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 15 ป ี

ประเทศฝร่ังเศสได้ให้ความส าคัญต่อการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กเป็นอย่างมาก เห็นได้
จากการบัญญัติให้การข่มขืนกระท าช าเราบุคคล ระวางโทษจ าคุก 15 ปี แต่การข่มขืนกระท าช าเราเด็กที่มีอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี ผู้ที่กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกสูงถึง 20 ปี ซึ่งมีโทษจ าคุกสูงกว่าการข่มขืนบุคคลใน
มาตรา 222-23 ถึง 5 ปี  

ซึ่งทั้งสองมาตราดังกล่าวมีลักษณะความผิดแตกต่างกับกฎหมายอาญาของประเทศไทยคือมาตรา
276 วรรคหนึ่ง และมาตรา277วรรคหนึ่ง ทั้งสองมาตราก าหนดโทษไว้เท่ากันคือระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงยี่สิบปี  และปรับต้ังแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท   

จึงเห็นได้ว่าหากมีหากมีข้อเท็จจริงในการกระท าผิดว่า มีผู้กระท าความผิดข่มขืนกระท าช าเรา
บุคคลที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15ปี ตามกฎหมายอาญาของประเทศไทย จะต้องปรับใช้กฎหมายมาตรา 277 
วรรคแรก ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ซึ่งเป็นอัตรา
โทษเดียวกับมาตรา 276 วรรคแรก แต่หากพิจารณาตามกฎหมายอาญาของฝร่ังเศสนั้นพิจารณาถึงอายุของ
ผู้กระท าตามมาตรา224-24 ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุก 20 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า การข่มขืนกระท าช าเรา
ผู้ใหญ่ตามมาตรา224-23 ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุก 15 ปี ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายของประเทศไทย 

3.2 เหตุผลและแนวทางในการเพิ่มโทษในมาตรา 277วรรคหนึ่งกรณีกระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า
สิบห้าปีโดยเด็กไม่ยินยอม 

จากการศึกษาวิวัฒนาการกฎหมายอาญาในอดีตการก าหนดโทษความผิดที่กระท าต่อเด็กตาม
กฎหมายอาญาในอดีตเห็นว่าการกระท าความผิดทางเพศที่กระท าต่อเด็กร้ายแรงกว่ากระท าผิดทางเพศกับ
ผู้ใหญ่ จึงก าหนดอัตราโทษสูงกว่าซึ่งเป็นไปตามความแรงของอาชญากรรม   ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสัดส่วน
ระหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรมนั้นสัมพันธ์กับโทษ  จนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ตาม
พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.2530  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีอัตราโทษเหมือนกับ
กฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน เห็นว่าไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากเมื่อเทียบความรุนแรงอาชญากรรม ระหว่างการ
ข่มขืนผู้ใหญ่ ตามมาตรา 276วรรคแรก กับ การกระท าช าเราเด็กหญิงอายุกว่า 13 ปี แต่ไม่เกิน15 ปี โดยเด็ก
นั้นไม่ยินยอมนั้น ตามมาตรา277วรรคแรก เป็นอาชญากรรมรุนแรงกว่า แต่บัญญัติระวางโทษไว้เท่ากันกับ
การข่มขืนผู้ใหญ่ ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการระวางโทษที่ไม่ได้สอดคล้องกับความ
รุนแรงของการกระท าผิด  การกระท าความผิดต่อเด็กอายุกว่าสิบสามแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่
มีความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น  ร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา   การศึกษาอบรมและ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะรู้หรือเข้าใจในเร่ืองเพศ  อีกทั้งยังเป็นมาตราที่ไม่สามารถยอมความกันได้  โดย
รัฐเป็นผู้เสียหายเป็นมาตราที่มีคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองสังคม  เป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง 
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เป็นความผิดทางศีลธรรมอันดีของประชาชน  มาตรา277 วรรคแรกก าหนดให้เป็นฐานความผิดที่ไม่สามารถ
ยอมความได้  โดยต่างจาก มาตรา 276 ที่สามารถยอมความกันได้ ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กตาม มาตรา 
277 ไม่ว่าตัวเด็กนั้นจะสละคุณธรรมทางกฎหมาย ยินยอมให้กระท าช าเราก็ตาม รัฐเป็นผู้เสียหายทันที และ
การที่จะท าให้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องมีมาตรการการลงโทษที่สัมพันธ์กันด้วย เมื่อพิจารณาจาก
องค์ประกอบความผิด ตัวผู้เสียหายและคุณธรรมทางกฎหมายจะเห็นว่า การกระท าช าเราเด็ก ตามมาตรา 277 
วรรคแรก เป็นความผิดที่มีความร้ายแรงมากกว่าการข่มขืนกระท าช าเรามาตรา 276 วรรคแรกตามหลัก
สัดส่วนของการลงโทษ และตามทฤษฎีเหยื่อของอาชญากรรม แต่การบัญญัติโทษนั้นไม่ได้กระท าให้
สอดคล้องกับความรุนแรงของอาชญากรรมซึ่งเมื่อเทียบกับความผิดที่กระท าต่อผู้ใหญ่ตามมาตรา 276 วรรค
แรก ผู้เขียนเห็นว่า  จึงควรก าหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโทษใน มาตรา  277วรรคแรก  ให้มีอัตราโทษที่สูง
กว่าหรืออย่างน้อยที่สุด  ควรให้มีอัตราโทษขั้นต่ าที่สูงกว่า มาตรา  276 วรรคแรก เพื่อให้มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างความร้ายแรงของอาชญากรรมและโทษ   เพื่อส่งผลให้การลงโทษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มี
ลักษณะแก้แค้น เป็นการยับยั้งและป้องปรามผู้กระท าผิดให้ได้ผล ซึ่งจะท าให้อาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก
ลดลงด้วย 
 
4.ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาตัวบทกฎหมาย คุณธรรมทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้เขียนมีความเห็นว่าการ
กระท าความผิดทางเพศที่กระท าต่อเด็กในมาตรา 277 วรรคแรก มีความร้ายแรงของอาชญากรรมมากกว่า
การกระท าความผิดทางเพศตามมาตรา276 วรรคแรก มาตรการทางกฎหมายหรือโทษก็ควรจะได้สัดส่วนกับ
ความร้ายแรงของอาชญากรรมคือบทลงโทษของความผิดในมาตรา277วรรคแรก ต้องก าหนดโทษไว้สูงกว่า
มาตรา 276 วรรคแรก ดังเห็นได้จาก มาตรา 276 คุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลต้องมี
การบังคับกระท าช าเราโดยปราศจากความยินยอม หากผู้ถูกกระท ายินยอมเท่ากับเป็นการสละคุณธรรมทาง
กฎหมาย ซึ่งตามมาตราดังกล่าวสามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายได้ เมื่อสละคุณธรรมทางกฎหมายแล้ว
ผู้กระท าก็ไม่มีความผิดฐานข่มขืนตามมาตรา 276 นี้ อีกทั้งรัฐยังบัญญัติให้ความผิดฐานนี้เป็นความผิดที่ยอม
ความกันได้ แต่เมื่อพิจารณาในมาตรา 277 วรรคแรกแล้ว เห็นว่าคุณธรรมทางกฎหมายมุ่งคุ้มครองส่วนบุคคล
คือ เสรีภาพทางเพศ   และยังมีคุณธรรมทางกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสังคมส่วนรวมอยู่ด้วย จะเห็นว่ารัฐมุ่ง
คุ้มครองเด็กจากการถูกกระท าช าเราอย่างเด็ดขาด โดยเด็กไม่สามารถสละคุณธรรมทางกฎหมายนี้ได้ และ
ถูกก าหนดให้เป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดซึ่งไม่สามารถยอมความกันได้ 

แต่เมื่อพิจารณากลับพบว่าทั้งสองมาตราดังกล่าวมีมาตรการลงโทษไว้ในอัตราที่เท่ ากันคือ 
ระวางโทษสี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาทซึ่งผู้เขียนเห็นว่า สัดส่วนของความร้ายแรง
ของอาชญากรรมนั้นไม่สัมพันธ์กับโทษผู้ เขียนมีความเห็นให้มีการจัดเรียงล าดับความรุนแรงของ
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อาชญากรรมในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน โดยพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายว่ามุ่งคุ้มครอง
สิ่งใด มุ่งคุ้มครองสังคมซึ่งเป็นมหาชนหรือมุ่งคุ้มครองเอกชน สิ่งใดมีความส าคัญมากกว่าและก าหนด
มาตรการลงโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกันโดยเฉพาะความผิดทางเพศที่ได้ท าการศึกษามานี้ ผู้เขียนเห็นว่า
ความผิดในมาตรา 277วรรคแรกนั้นร้ายแรงกว่าความผิดในมาตรา 276 จึงมีความเห็นควรให้มีการแก้ไข
บทลงโทษให้สูงขึ้นดังนี้จากในปัจจุบันที่ใช้อยู่บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา  277   ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน โดยเด็ก
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดพันถึงสี่หมื่นบาท   

ควรแก้ไขเพิ่มเติมโทษโดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
มาตรา 277 วรรคแรก  ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตน

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดหมื่นถึงสี่แสนบาท      
วรรคสอง ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกมีลักษณะข่มขืนกระท าช าเราโดยขู่เข็ญด้วย

ประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้ผู้อ่ืนนั้น
เข้าใจผิดว่าตน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

วรรคสาม การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระท าเพื่อสนองความใคร่ของ
ผู้กระท าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืนหรือการ
ใช้สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน 

วรรคสี่ ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระท าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน
สิบสามปีต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต 

วรรคห้า ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือวรรคสามได้กระท าโดยร่วม
กระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันหรือได้
กระท าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

วรรคหก ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปด
ปีกระท าต่อเด็ก ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
เด็กผู้ถูกกระท าหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ทั้งสองฝ่าย
สมรสกันโดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้องด าเนินการภายหลังการสมรสก็ได้และเมื่อศาลได้พิจารณามีค าสั่งอย่าง
ใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระท าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ในการ
พิจารณาของศาลให้ค านึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติสติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย 
อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท าความผิดและเด็กผู้ถูกกระท า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิดกับเด็ก
ผู้ถูกกระท า หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระท าด้วยเมื่อแก้ไขแล้วผู้เขียนเห็นว่ากฎหมาย
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อาญาจะมีประสิทธิผลในการคุ้มครองป้องกันอาชญากรรมทางเพศ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศที่กระท า
ต่อเด็กที่ก าหนดโทษไว้สูงกว่าย่อมเกิดผลข่มขู่หรือยับยั้งการกระท าความผิดได้ดียิ่งขึ้น 
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